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سياسة

املستقبل التحالف مع رئيسة الكتلة
الـشـعـبـيــة م ـيــريــام س ـكــاف ع ـلــى رأس
أولــويــاتــه ،وفــي الشوف ـ عاليه حيث
اتـجــاه األم ــور مرتبط أيضًا بتحالفه
الثابت مع النائب وليد جنبالط ،وفي
الـبـقــاع الـشـمــالــي .وأوض ــح الـحــريــري
لــريــاشــي ،بـحـســب املـ ـص ــادر ،أن تـيــار
املستقبل سـيـكــون إل ــى جــانــب التيار
الوطني الحر في دائرة الشمال الثالثة
(البترون ـ الكورة ـ زغرتا ـ ّ
بشري) ،مع
ارتـفــاع حظوظ أن يتحالفا أيضًا في
ب ـيــروت االول ــى (األشــرف ـيــة ـ ـ الــرمـيــل ـ
املدور ـ الصيفي).

وع ـل ـم ــت «األخ ـ ـب ـ ــار» أن االتـ ـص ــاالت
ً
اس ـ ـ ـت ـ ـ ـمـ ـ ــرت لـ ـ ـ ـي ـ ـ ــا ،وك ـ ـ ــذل ـ ـ ــك إجـ ـ ـ ـ ــراء
«ال ـع ـم ـل ـيــات ال ـح ـســاب ـيــة» ف ــي بعض
التحالف
الدوائر لحسم املصلحة في ّ
من عدمه وجوجلة أسماء املرشحني.
ومــن املنتظر أن يــزور الوزير غطاس
خـ ـ ــوري مـ ـق ـ ّـر إقـ ــامـ ــة رئـ ـي ــس الـ ـق ــوات
سـ ـمـ ـي ــر جـ ـعـ ـج ــع فـ ـ ــي الـ ـ ـ ـ ـ  48س ــاع ــة
املـ ـقـ ـبـ ـل ــة ،السـ ـتـ ـكـ ـم ــال ال ـت ـح ـض ـي ــرات
ل ـل ـق ـ ّـاء الـ ـح ــري ــري ـ ـ ـ ج ـع ـج ــع .وف ـي ـمــا
تـحــفـظــت ال ـق ــوات عـلــى اإلف ـص ــاح عن
دور سعودي في إعادة عالقة القوات
ٍ
م ــع الـ ـح ــري ــري إل ـ ــى س ــاب ــق ع ـهــدهــا،

بــالـخـبــر ،حـتــى طـلــب الــوزيــر جـبــران بــاسـيــل االجـتـمــاع
ب ـج ــوان ح ـب ـيــش ،ال ــذي ع ــاد وال ـت ـقــى الــرئ ـيــس مـيـشــال
ع ــون ،فــي مـحــاولــة لـثـنــي آل حـبـيــش عــن الـتــرشــح على
الئحة ُمعارضة للتيار العوني.

مرشحة عونية في بعلبك ــ الهرمل
قبل يوم من انتهاء املهلة القانونية للترشيح ،شهدت دائرة
الـبـقــاع الـثــالـثــة (بـعـلـبــك ـ ـ ال ـهــرمــل) كـثــافــة تــرشـيـحــات ،كــان
املفاجئ فيها إعــان غــادة أســد عساف (ناشطة في التيار
الوطني الحر) ترشحها عن أحد املقاعد الشيعية في الدائرة
بتوجيهات من رئيس التيار الوطني الحر ،حسب ما أعلنت
على صفحتها على فايسبوك.

عماد الخطيب لمواجهة قاسم هاشم
ّ
بـ ــدأ امل ــرش ــح ع ـم ــاد ال ـخ ـط ـيــب ع ــن امل ـق ـع ــد ال ـ ّـس ـن ــي فــي
حــاص ـب ـيــا ـ ـ ـ م ــرج ـع ـي ــون ف ــي دائـ ـ ــرة ال ـج ـن ــوب ال ـثــال ـثــة
بــال ـع ـمــل ع ـلــى ح ـشــد أصـ ــوات نــاخ ـب ـيــه .وق ــد ان ـت ـشــرت
ف ــي مـنـطـقــة ال ـعــرقــوب رس ــائ ــل م ــن امل ـك ـتــب االنـتـخــابــي
ل ـل ـخ ـط ـيــب ت ــدع ــو امل ـغ ـت ــرب ــن م ــن أ بـ ـن ــاء امل ـن ـط ـق ــة إل ــى
ال ـ ـتـ ــواصـ ــل مـ ــع م ـك ـت ــب ال ـخ ـط ـي ــب عـ ـب ــر أرقـ ـ ـ ــام ه ــات ــف

اكتفت املـصــادر بالقول« :الـقــوات في
ّ
السعودية خط أحمر».
ول ـيــل أم ــس ،عـقــد ال ـحــريــري سلسلة
اجتماعات بدأها مع فريقه اللصيق
لـ ــوض ـ ـع ـ ـهـ ــم ف ـ ـ ــي أجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــواء ال ـ ـ ــزي ـ ـ ــارة
ال ـس ـع ــودي ــة ،ب ــال ـت ــزام ــن م ـ ّـع ح ـضــور
ـدد من قــادة التيار ومرشحيه إلى
عـ ٍ
م ـن ــزل ال ـح ــري ــري ف ــي وس ــط ب ـ ّي ــروت.
واستمرت االتـصــاالت مع املرشحني
املـ ـفـ ـت ــرض ــن لـ ـتـ ـي ــار امل ـس ـت ـق ـب ــل فــي
م ـخ ـت ـل ــف ال ـ ـ ــدوائ ـ ـ ــر حـ ـت ــى س ــاع ــات
ُ
متأخرة من ليل أمس ،فيما طلب إلى
البعض انتظار اتصال من الحريري
في ّ غضون الساعات املقبلة لتبليغه
تبني ترشيحه من عدمه.
من جهة أخرى ،قرر الحريري ترشيح
ش ـخــص ث ــان ف ــي ص ـي ــدا ،إل ــى جــانــب
ال ـن ــائ ـب ــة ب ـه ـي ــة ال ـ ـحـ ــريـ ــري ،وع ـل ـمــت
«األخـبــار» أنه لن يكون رئيس بلدية
صيدا السابق عبد الرحمن البزري.
عـ ـل ــى املـ ـقـ ـل ــب اآلخـ ـ ـ ـ ــر ،عـ ـق ــد اج ـت ـم ــاع
انـتـخــابــي بــن ال ــوزي ــر ج ـبــران باسيل
ورئ ـي ــس وحـ ــدة االرتـ ـب ــاط والـتـنـسـيــق
ف ـ ــي ح ـ ـ ــزب ال ـ ـلـ ــه وف ـ ـيـ ــق ص ـ ـفـ ــا ،ج ــرى
خــالــه اس ـت ـعــراض إمـكــانـيــة التحالف
ف ــي ال ــدوائ ــر امل ـش ـتــركــة ب ــن ال ـطــرفــن،
ّ
مع تأكيد مصادر اطلعت على أجــواء
ال ـل ـق ــاء أن «ح ـ ــزب ال ـل ــه ي ـح ــرص عـلــى
احـتـضــان باسيل انـتـخــابـيــا» .وعلمت
«األخ ـ ـ ـبـ ـ ــار» أن ـ ــه ج ـ ــرى االتـ ـ ـف ـ ــاق عـلــى
التحالف في البقاع الغربي وفي دائرة
بيروت الثانية ،وال يزال النقاش دائرًا
فــي الـبـقــاع الـغــربــي بـعــد طـلــب باسيل
ال ــدخ ــول ف ــي الئ ـح ــة ال ــوزي ــر ال ـســابــق
عـ ـب ــد ال ــرحـ ـي ــم بـ ـم ــرشـ ـح ــن ،م ــارون ــي
ّ
وأورث ــوذكـ ـس ــي ،إل أن الــرئ ـيــس نبيه
ّ
حتى
ب ــري لــم يــوافــق على هــذا الـطــرح ّ
اآلن ،بينما تتجه األم ــور نـحــو تبني
ّ
مرشح التيار الوطني ّ
الحر في بيروت
ّ
ال ـثــان ـيــة ع ـلــى ح ـســاب م ــرش ــح ال ـحــزب
السوري القومي االجتماعي عن املقعد
االن ـج ـي ـلــي .أم ــا ف ــي ال ـب ـقــاع الـشـمــالــي،
فـتـعــذر االت ـف ــاق ّحـتــى اآلن مــع إص ــرار
باسيل على مرش َحني أيضًا ،ماروني
وك ــاث ــول ـي ـك ــي مـ ـك ــان الـ ــوزيـ ــر ال ـســابــق
أل ـب ـيــر م ـن ـص ــور ،ف ـي ـمــا ي ـتـ ّـجــه بــاسـيــل
إلــى تشكيل الئـحــة فــي مــواجـهــة حزب
ال ـلــه وحــركــة أم ــل فــي دائـ ــرة حاصبيا
ـ ـ ـ م ــرجـ ـعـ ـي ــون ،وهـ ـ ــو يـ ـج ــري ل ـل ـغــايــة
ـال أرس ــان
ات ـص ــاالت ــه م ــع ال ـنــائــب ط ـ ّ
لدعم الالئحة ّ ورفدها بمرشح درزي،
إلى جانب مرشح التيار الوطني الحر
األورث ــوذكـ ـس ــي ف ــي م ــواج ـه ــة ال ـنــائــب
أسعد ح ــردان .ولــم يعرف بعد إن كان
أم ــر الـتـحــالــف بــن بــاسـيــل والـحــريــري
ُ
ينوي
قد حسم في هــذه الــدائــرةّ ،التي ّ
الـ ـح ــري ــري ف ـي ـه ــا دع ـ ــم مـ ــرشـ ــح ســنــي
الختراق الئحة الثنائي والفوز بمقعد
النائب قاسم هاشم.
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سوزان الحاج ال ّتعترف...
و«القرصان» يقر بتوريط
شخص غير عيتاني!
قرر رئيس الجمهورية العماد ميشال عون «قمع» األجهزة األمنية ،من خالل
ّ
املضي في تصارعها على خلفية ملف املسرحي املــوقــوف زياد
منعها من
عيتاني ،واملقدم في قوى االمــن الداخلي املوقوفة أيضًا ســوزان الحاج .األول
مشتبه في تعامله مع العدو االسرائيلي ،وملفه في عهدة قاضي التحقيق
العسكري االول ريــاض أبــو غـيــدا ،أمــا الثانية ،فموقوفة بشبهة تلفيق تهمة
التعامل مع العدو لعيتاني ،بالشراكة مع القرصان اإللكتروني «إ .غ .».وقالت
مـصــادر أمنية لــ«األخـبــار» إن عــون أمــر املديرية العامة لقوى األمــن الداخلي
واملديرية العامة ألمن الدولة بسحب امللف من التداول اإلعالمي ،واستكمال
التحقيقات قبل إحالة كل امللفات على القضاء ليقول كلمته.
على مستوى التحقيق ،استمر فــرع املعلومات فــي اسـتـجــواب املـقــدم الحاج
واملوقوف «إ .غ ،».وأشار النائب العام التمييزي القاضي سمير حمود مساء
أمس بإجراء مواجهة بني الحاج والقرصان ،ومواجهة أخرى بني الحاج وزوجة
«إ .غ .».فاألخيرة ،وبحسب مصادر قضائية ،زعمت أن الحاج عرضت عليها
ّ
ليتحمل منفردًا تبعات التزوير
رشوة مالية كبيرة إلقناع زوجها بتغيير إفادته
ُ
التقني الذي أدى إلى تلفيق التهمة لعيتاني .وفيما لم يعرف بعد ما إذا كانت
املواجهتان قد حصلتا ،أكدت مصادر قضائية لـ«األخبار» أن الحاج ال تزال
ُ
تنفي كل ما ُينسب إليها .وعندما تسأل عن محادثات على تطبيق «واتساب»
بينها وبــن الـقــرصــان ،تجيب بالقول إنها ال تــذكــر ،أو إن مــا هــو مكتوب أو
ّ
مسجل بالصوت يعني عكس ما ُيفهم منه.
وكـشـفــت امل ـصــادر أن ف ــرع املـعـلــومــات اسـتــدعــى ،ب ـنـ ًـاء عـلــى إش ــارة الـقـضــاء،
زوجة عيتاني ،واستمع إلى إفادتها بشأن رحلتهما إلى تركيا ،وأتت إفادتها
مطابقة إلفادته التي أدلى بها أمام قاضي التحقيق العسكري ،لجهة أنهما لم
يفترقا طوال وجودهما في تركيا ،وأنهما التقيا عددًا من أصدقائهما ،بينهم
دبلوماسي لبناني كان في مهمة في القنصلية في إسطنبول.
في املقابل ،نفت مصادر عائلة الحاج لـ«األخبار» أن تكون املقدم متورطة في
تلفيق تهمة التعامل مع العدو لعيتاني ،قائلة إن التواصل بني الحاج و«إ .غ».
كان بهدف «إنشاء شركة للتداول بالعمالت الرقمية».
على صعيد آخر ،كشفت مصادر قضائية لـ«األخبار» أن التحقيقات مع «إ .غ».
ّ
ّبينت أنه لفق تهمة التعامل مع العدو لشخص آخر غير عيتاني ،وهو عسكري
متقاعد أوقفته املديرية العامة ألمن الدولة قبل أشهر بشبهة محاولة التواصل
مع جهاز املوساد اإلسرائيلي ،وأحيل على القضاء قبل أن يتم إطالق سراحه.
وسيختم فرع املعلومات تحقيقاته مع الحاج و«إ .غ ».اليوم ،ليحيل كامل امللف
على النيابة العامة التمييزية.
(األخبار)

م ـح ـ ّـد دة لـتــأمــن سـفــر ه ــؤالء إل ــى لـبـنــان ّقـبــل أي ــام من
االنـتـخــابــات .يــذكــر أن الـخـطـيــب هــو مــرشــح محسوب
على تيار املستقبل فــي مواجهة عضو كتلة التنمية
والتحرير النائب قاسم هاشم.

الئحة الحسيني خالل يومين
ّ
قال الرئيس حسني الحسيني لـ «األخبار» إن ترشحه الى
االنتخابات النيابية هو بمثابة «مهمة إنقاذية هدفها
الـتـغـيـيــر» ،وإن ــه سـيـعـلــن عــن الئ ـحــة مـكـتـمـلــة فــي غـضــون
يومني.

تضييق مصرفي
ب ـ ــدأ ّ ع ـ ــدد مـ ــن املـ ـ ـص ـ ــارف ال ـل ـب ـن ــان ـي ــة ال ـت ـض ـي ـي ــق عـلــى
املــرش ـحــن املـتـحــالـفــن م ــع ح ــزب ال ـلــه ف ــي االنـتـخــابــات
ال ـن ـي ــاب ـي ــة ،والـ ــذيـ ــن يـ ـش ــارك ــون ال ـ ـحـ ــزب فـ ــي ال ـل ــوائ ــح
حسابات مالية للمصاريف
االنتخابية عبر رفض فتح
ّ
املرشحني ،من مصارف
من
االنتخابية .وقد أعلم عدد
ّ
ً
عادة ،بأن ّ
أي مرشح على لوائح حزب
يتعاملون معها
ـزل عــن انـتـمــائــه ،لــن يـكــون باستطاعته فتح
ال ـلــه ،بـمـعـ ٍ
حسابات انتخابية.

الئحة المردة ــ القومي في الشمال الثالثة
عـلـمــت «األخـ ـب ــار» أن الئ ـحــة ت ـيــار املـ ــردة ـ ـ ال ـحــزب ال ـســوري
دائرة الشمال
القومي االجتماعي ـ النائب بطرس حرب في ّ
ثان في
بانتظار تحديد مرشح ٍ
الثالثة باتت شبه مكتملةّ ،
البترون إلى جانب حرب واملرشح االورثوذكسي الثالث في
ّ
تضم الالئحة طوني فرنجية والنائبني
الكورة .وحتى اآلن
اسطفان الدويهي وسليم كرم في زغرتا ،وفي الكورة سليم
سـعــادة وفــايــز غصن ،وال يــزال التفاوض مستمرًا الختيار
َ
ّ
تضم
املرشحني ميشال نجار وعبد الله الــزاخــم ،فيما
أحــد
الالئحة املرشحني روي عيسى الخوري ووليام جبران طوق
عن ّ
بشري.

اتفاق قومي أرسالني
نــاقــش الـحــزب الــديـمــوقــراطــي اللبناني وال ـحــزب الـســوري
القومي االجتماعي شبه «اتـفــاق نهائي» لخوض املعركة
ّ
ـزل عن
ف ــي دائ ـ ــرة ال ـش ــوف ـ ـ عــال ـيــه بــائ ـحــة م ــوح ــدة ،ب ـم ـعـ ٍ
ّ
إمكانية التحالف مع التيار الوطني الحر وباقي قــوى 8
آذار .ويقضي االتفاق بأن يمنح القوميون أصواتهم للنائب
طـ ّـال أرس ــان فــي عاليه ،على أن يعطي أرس ــان أصــواتــه
ملرشح القوميني عن املقعد املاروني في الشوف سمير عون.

