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أنباء سورية

أنباء لبنانية

أنباء مصرية

دياب في مئوية أيام حكومته األولى: أجنزنا ٩٧٪ من االلتزامات
بيروت - عمر حبنجر 

مائة يوم من عمر حكومة 
الرئيس حسان دياب مضت، 
ولبنان ليس في أفضل حال. 
لكن رئيس احلكومة حتدث في 
جلسة األمس التي خصصت 
لهذه املناسبة، عما حتقق من 
«إجنــازات»، ومــا واجهه من 
عقبات، مبعــزل عن التفاوت 
بني الســلب واإليجاب، واعدا 
باملزيد من حيث االستمرارية 
والفعاليــة. وقال فــي كلمته: 
تســلمنا احلكم والبلد يغرق 
بســرعة قياســية فهل ميكن 
وقف االنهيــار من قبل الذين 
تســببوا به وتركوا البلد في 
حلظة السقوط؟ عندما خرج 
اللبنانيون إلى الشــارع كان 
ذلك مبناســبة فرصة حتول، 
وشارفت الثورة على حتقيق 
غاية اللبنانيني في قيام دولة 
تلقي خارجها الفساد وتبني 

العدالة.
أن  اكتشــفنا  وأضــاف: 
اخلزينــة خاويــة، وهنــاك 
مكابرة في إعالن احلقيقة التي 
تعاملنــا معهــا بواقعية دون 
التــردد في إعالن عدم قدرتنا 
اليوروبوند. وفي  على دفــع 
البيان الوزاري تعهدنا بجدول 
أعمال ١٠٠ يوم، وأطلقنا ورشة 
عمل لتنفيذ التزامات «سيدر» 
مبشاركة سفراء الدول املعنية.
وتابع: متمسكون بالنظام 
االقتصــادي احلــر وحتويله 
من ريعي إلــى منتج، وأعلن 
اليــوم وبكل ثقة أن احلكومة 
أصلحت السكة وهي في طور 
وضع القطار عليها وصفارة 
االنطــالق أذنت ببــدء رحلة 
اإلنقــاذ. احلكومــة أجنــزت 
٩٧٪ من التزاماتها في البيان 
الــوزاري فــي الـــ ١٠٠ يــوم. 
وطلبت مــن الوزارات خفض 

مشــروع قانون لفتح اعتماد 
إضافي بقيمة ١٢٠٠ مليار ليرة 
ملواجهة األوضاع املســتجدة 
بفعــل كورونا. وقال: واجهنا 
الكثير مــن التحديات وليس 
لدينا ما نخفيه وال نريد التلهي 
باملعــارك السياســية. عبرنا 
املرحلة األولى واآلتي صعب 

لكن الضوء بدأ يلوح.
وكان الرئيــس دياب كتب 
مقالة في صحيفة واشــنطن 
بوســت، محذرا من أن لبنان 
معرض ملواجهة أزمة غذائية 
كبــرى وأن عــددا كبيــرا من 
اللبنانيني قد يجدون صعوبة 
قريبا في توفيــر ثمن اخلبز 
بسبب األزمة املالية احلادة التي 

بسبب حالة التعبئة العامة ضد 
كورونا التي حتظر االختالط، 
والتــي مت جتاوزها في صالة 
العيد وصالة اجلمع بقرار دار 

الفتوى.
 وفي تقييمــه للمائة يوم 
األولــى مــن عمــر احلكومة، 
قال رئيس القــوات اللبنانية 
د.ســمير جعجع، إن حكومة 
دياب تضم أشــخاصا تأملنا 
فيهــم خيــرا، لكــن املشــكلة 
األساســية أن حــزب اهللا من 
جهة ومجموعة النائب جبران 
باسيل من جهة أخرى، مازالوا 
يتحكمون بالقرار، وال أمل لهذه 
احلكومة، أو سواها بالنجاح 
قبل اخلروج من حتت سيطرة 

تعيشها البالد وتداعيات جائحة 
ڤيروس كورونا «كوفيد- ١٩». 
 وضمن توجهاته االنفتاحية، 
توقعــت املصــادر املتابعة لـ 
«األنباء» أن يحيي دياب التقليد 
املعروف، باالنتقال إلى منزل 
مفتــي اجلمهوريــة صبيحة 
العيد، ليصطحبه بســيارته 
إلى املسجد ألداء صالة العيد. 
األمر الذي قــد يفاجئ بعض 
األوساط السياسية اإلسالمية 
املعارضة، أو املعترضة على 
حكومة دياب، علما أن املفتي 
الشــيخ عبداللطيــف دريان 
أعلن اعتذاره عــن عدم تقبل 
التهانــي بالعيــد، كما درجت 
العادة، وبررت دار الفتوى ذلك 

هذين الطرفني.  وأسف جعجع 
لعــدم وجود عالقة مباشــرة 
مع الرئيس ميشال عون، ألن 
الوزير جبران باسيل هو الذي 
يديــر كل األمور. لكن جعجع 
نفى أن يكون نادما على اتفاقه 
السابق قبل انتخابات الرئاسة، 
ألنــه كان كناية عن مصاحلة 
تاريخية بني فريقني لبنانيني، 
وهما القوات اللبنانية والتيار 
الوطني احلــر. وعن إمكانية 
التفــاوض مــع باســيل، قال 
جعجع: «لــن يلدغ مؤمن من 

جحر مرتني».
 لكــن االمتحــان احلكومي 
لم ينته بعد، وتبقى النتائج 
رهن جنــاح املفاوضــات مع 
صندوق النقد الدولي، وزوال 
التناقضات في الرؤى واخلطط 
بــني وزارة املــال واملصــرف 
املركزي واملصارف والهيئات 
االقتصادية، والتي تشكل فجوة 
واســعة في املوقف احلكومي 
أمام صندوق النقد. وإلى هذه 
التصدعات التــي بدأت تظهر 
في جدران التحالفات القائمة 
ضمن احلكومــة بالذات، بعد 
تفجر العالقة بني رئيس املردة 
سليمان فرجنية، وبني الرئيس 
ميشــال عون، ورئيس تياره 
جبران باســيل، ثم بني التيار 
وحزب اهللا حليفه األساســي 
وركيــزة حكمه، والذي تبدى 
مبشاركة وزراء حزب اهللا في 
إسقاط مشروع التيار إلقامة 
معمل كهرباء في منطقة سلعاتا 
البترونية، ورد التيار عليه من 
خالل نائب دائرة جزين زياد 
أسود، وعبر قناة «أو تي في» 
التيارية بالذات، حيث قال: «ال 
ميكن حمل البارودة والشعب 
جوعان، اللي بدو يحمل بارودة 
بدو يكون شعبو مرتاح»، هكذا 
يقول لنا األميركي واال دبروا 

راسكم.

ر من تعرض لبنان لـ«أزمة غذائية كبرى» وصعوبة في توفير ثمن اخلبز.. ومصادر لـ«األنباء» تتوقع مرافقته للمفتي ألداء صالة العيد حذِّ

(محمود الطويل) رئيس مجلس الوزراء حسان دياب يلقي كلمة في السرايا احلكومي ملناسبة مرور مائة يوم على نيل احلكومة الثقة  

نفقاتها التشغيلية األمر الذي 
ســيؤدي الى خفــض اإلنفاق 

العام في موازنة٢٠٢٠.
وعــدد مــن اإلجنــازات: 
إطالق التدقيــق في املصرف 
الدعــوة للكشــف  املركــزي، 
عن األمــوال املنهوبــة، إقرار 
اســتراتيجية مكافحة الفساد 
واستعادة األموال، طلب إجراء 
حتقيقات بخصوص األموال 
التــي حولــت إلــى اخلــارج، 
استرداد قطاع اخلليوي، إجناز 
املتعلقة باستقاللية  القوانني 
القضاءيــن وضع سياســية 
جزائية عامة، بدء املفاوضات 
الستقدام الغاز، انتهاء املرحلة 
األولى من التنقيب عن الغاز، 

عبد الرحيم مراد لـ «األنباء»: 
يحاولون فتح معركة رئاسة 

اجلمهورية قبل أوانها بتقصير الوالية
بيروت - أحمد منصور

اعتبر رئيس حزب االحتاد النائب والوزير الســابق 
عبدالرحيم مــراد «ان وقف معابــر التهريب بني لبنان 
وسورية هي من املعضالت االساسية التي تواجه االقتصاد 
اللبناني، وان ضبط تلك املعابر في ظل اعتماد سياســة 
دعم احملروقات والرغيف واألدوية، يستنزف االحتياط 
النقدي للبنان»، مشيرا الى «ان احلكومة اتخذت سلسلة 
من اإلجراءات امليدانية، لوقف تهريب املواد االساسية، قد 

حتد من التهريب».
ورأى مراد في تصريح لـ «األنباء» ان ضبط التهريب 
بشــكل كامل يتطلب تفاهما مع احلكومة السورية على 
العديد من اإلجــراءات على جانبي احلدود، ألن التهريب 
كان سابقا يحصل من سورية الى لبنان للمواد املدعومة 
من احلكومة السورية، وهو كان يضر بسورية، مشددا 
على أهمية تفاهم احلكومتني اللبنانية والســورية الذي 
يسهم في حل ومعاجلة جميع القضايا العالقة على احلدود 
وبني الدولتني. وأضاف مراد «ان لبنان وسورية حتكمهما 
عالقة اخوية وطيدة، ألن سورية مدخل لبنان الى الدول 
العربية، وهي الرئة التي يتنفس منها لبنان، ولبنان وسورية 

يجمعهما التاريخ واجلغرافيا».
وردا على ســؤال رأى ان احلكومــة احلالية لم تكن 
سببا ألزمات لبنان، وامنا حملت اعباء احلكومات السابقة 
والسياســات العرجاء التي اوصلت البــالد الى األزمات 

احلالية، وحققت احلكومة جناحا في مواجهة «كورونا».
وحول الوضع املالي واالقتصادي رأى مراد «ان املسؤول 
عن انخفاض سعر صرف العملة الوطنية مقابل الدوالر، هو 
مصرف لبنان والنهج املالي واالقتصادي الريعي اخلاطئ 
املعتمد، والهدر والفســاد مسؤوالن وبشكل مباشر عما 
وصلت اليه العملة الوطنية من تدهور، ألن حجم التداول 

احمللي هو بحدود خمسة ماليني دوالر يوميا».
واعتبر «ان التصريحات االخيرة، لعدد من السياسيني، 
حتاول فتح معركة رئاسة اجلمهورية قبل أوانها، ظنا من 
البعض ان تقصير والية رئيس اجلمهورية هو امر ممكن 
في هذه الظروف، اال ان العديد من التجارب الســابقة لم 
تفلح فــي تقصير هذه الوالية نتيجة ما يحكم لبنان من 

عقبات قانونية واجتماعية متنع ذلك».

سـمير جعجـع عـن إمكانيـة التفاوض مـع جبران باسـيل: لـن يلـدغ مؤمن من جحـر مرتني
زياد أسود: ال ميكن حمل البارودة والشعب جوعان واللي بدو يحمل بارودة بدو يكون شعبو مرتاح

السفير الروسي: العالقات مع دمشق أقوى من أي وقتالسيسي: الدولة أدارت أزمة كورونا بشكل احترافي

٢٥ حزبًا كرديًا يشكلون جتمعًا جديدًا
عواصم - وكاالت: قالت وسائل إعالم 
محلية، إن ٢٥ حزبا وحركة سياسية كردية 
شكلوا جتمعا سياسيا جديدا حتت اسم 
«أحزاب الوحدة الوطنية الكردية»، أبرزها، 
«حزب السالم الدميوقراطي الكردستاني»، 
 ،(PYD) «و«حزب االحتاد الدميوقراطي
و«احلزب الدميوقراطي الكردي السوري» 
(P.D.K.S). واجتمعت أحزاب في مناطق 
سيطرة «اإلدارة الذاتية» التي أعلنها األكراد 
من جانب واحد شــمال شــرق سورية، 
وأخرى من خارج مناطق سيطرتها في 
مدينة القامشلي قبل أيام، بهدف ما قيل 

انــه توحيد املوقف والصف الكردي في 
مناطق ســيطرة «اإلدارة الذاتية»، التي 

تطلق عليها اسم «روج آفا».
وجاء في بيان نقلته وكالة «هاوار» 
التابعة لـ «اإلدارة الذاتية»، أن االجتماع 
جاء نظرا للظروف التي متر بها سورية، 
ولضــرورة التقاء األحزاب السياســية 
والقوى الكردية، وإلجناح «مبادرة قوات 
سوريا الدميوقراطية (قسد) في توحيد 
الصف الكردي». وكانت وفود رســمية 
غربية السيما أميركية وفرنسية بادرت 
خالل األيام املاضية لتقريب وجهات النظر 

بني األحزاب الكردية الســورية، وإنهاء 
حالة القطيعة بني األطراف املتخاصمة، 
الســيما «حزب االحتــاد الدميوقراطي» 
(PYD) وأحزاب «املجلس الوطني الكردي»

وسبق أن أطلقت فرنسا مبادرة عام 
٢٠١٩، لتوحيد الصف الكردي، والتقريب 
بني «املجلس الوطني الكردي» و«حزب 
االحتــاد الدميوقراطي» إال أنها لم تفلح 

في الوصول إلى حل للنزاع.
وحذر مراقبون من أن اخلطوة ستثير 
سخطا تركيا، وقد تؤجج اخلالفات بني 
املكون العربي واملكون الكردي في املنطقة.

اإلسكندرية - أ.ش.أ: أكد 
الرئيس عبدالفتاح السيسي 
أن أزمة ڤيروس كورونا تدار 
علميا واحترافيا ومهنيا بشكل 
كبير جــدا. وأشــار الرئيس 
السيســي خــالل مداخلة له، 
خالل افتتــاح املرحلة الثالثة 
بشائر اخلير ٣ باإلسكندرية، 
أثنــاء كلمــة وزيــر التعليم 
العالي والبحث العلمي خالد 
عبدالغفار، إلى أنه عند إعالن 
حجم األسرة والرعاية املركزة 
وأجهــزة التنفــس الصناعي 
الغرض منه هو الطمأنة بأن 
مصر لديها القدرات للمواجهة، 
مبينــا في الوقت ذاته أن تلك 
القدرات يتم اســتخدامها مع 
األمراض األخرى، نحن نتعامل 
مع كورونا واألمراض األخرى 
أيضا. ووجه الرئيس السيسي 
حديثــه لألطقم الطبية قائال: 
«لكــم كل الشــكر والتقديــر 
واحملبة ملــا تقدموه، وأن هذا 
التوقيــت للتكاتف مع بلدكم 
مصر من أجل تلك املواجهة».
وقــال الرئيس عبدالفتاح 
السيسي: «نحن نطمئنكم ان 
املعدالت التــي تتنامى تطور 
طبيعي، ولكن ميكن أن يكون 
هذا التطور الطبيعي أقل من 
ذلك أو أكثر بنســب بســيطة 
وذلــك يعتمــد علــى جــدارة 
تصرفاتنــا وكفاءة املصريني 
املتواجدين فــي كل مكان في 
الريف واملدن واألسواق وليس 

النظام الصحي في مصر».

الســفير  أكــد  وكاالت: 
الروسي في دمشق الكسندر 
يفيمــوف أن العالقــات بني 
بالده وسورية أقوى اليوم 
ممــا كانت فــي أي وقت في 
املاضــي، نافيا كل ما يتردد 

عكس ذلك.
وأضاف يفيموف في لقاء 
مع صحيفة «الوطن» املوالية 
لدمشــق، أن تلــك العالقات 
«تتميــز بالطابــع الصديق 
واالستراتيجي، وتهدف إلى 
حتقيق األهداف املشــتركة 
ملصلحة الشــعبني الروسي 

والسوري».
ووصــــف يفيمـــــوف 
والتلميحــات  اإلشــاعات 
املتداولة حاليا حول اخلالفات 
فــي العالقــات الروســية- 
الســورية بأنــه ليــس لها 
أي أســاس، قائال إن «الذين 
يصرون على قراءة التعاون 
بني موسكو ودمشق بطريقة 
الكــذب وتزويــر احلقائــق 
يقومــون بعمليــة تخريب 

إعالمي فقط ال غير».
الســفير  واســتخدم 
الروسي عبارة «الكالب تنبح 
والقافلة تسير» في وصف 
مروجي تلك الشائعات، وأكد 
أن «تلك احملاوالت ستفشل 
إن لم نقل إنها فشلت، ولن 
يســمح حتى باالقتراب من 
النتائج املقصودة». في إشارة 
ضمنية إلى عدة مقاالت في 

الوعــي ضــروري حتــى  أن 
نتمكن من املضي في املســار 
الذي تتوقعه الدولة، مشــيرا 
في الوقت ذاته إلى أن الدولة 
حاولت منذ بداية األزمة عدم 
ترهيــب املواطنني، وحتملت 
الدولة ووزارة الصحة واألطقم 

الطبية كافة املسؤولية.
وطالب بضــرورة مراعاة 
األطقم الطبيــة، الفتا إلى أن 
هنــاك أشــخاصا مــن األطقم 
الطبيــة جالســني ليــل نهار 
فــي تلــك املواجهــة، مضيفا 
لو لــم نراع ذلك ومت التعامل 
باطمئنان زيــادة فإن العبء 
علــى األطقم الطبية ســيزيد 
وهم أهالينا الطبيب والطبيبة 
واملمرض واملمرضة والعامل 
املتواجد في املستشفى إلى متى 

خال الرئيس السوري بشار 
األســد، في ضاحية يعفور 
قرب دمشــق بحســب قناة 

العربية اإلخبارية.
واستند القرار إلى بيان 
وزير املال مأمــون حمدان، 
بـ «احلجز االحتياطي على 
األمــوال املنقولــة وغيــر 
املنقولة لرامي مخلوف» في 
تبرير قيام «سوق دمشق» 
باتخاذ خطوة مماثلة تتضمن 
«احلجــز االحتياطــي ضــد 
جميع أسهم» مخلوف، بناء 
على اقتراح وزارة املواصالت، 
للمســتحقات  ضمانــا 
املترتبة لـ «الهيئة الناظمة 
لالتصــاالت» احلكومية في 
سورية من شركة «سيريتل» 

سيتحمل هذا العبء؟». وفي 
السياق نفسه، وجه الرئيس 
عبدالفتاح السيسي، د.مصطفى 
رئيــس مجلــس  مدبولــي، 
الوزراء، والفريق كامل الوزير، 
وزير النقل، بضرورة تعويض 
٢٠٠٠ منزل متضرر من الوصلة 
اجلديدة مليناء اإلســكندرية. 
وقال: لو عايز تشــيل الكالم 
ده مــن محور حركــة الترعة 
أو الكوبري بتتكلم في ٢٠٠٠ 

وحدة في جنع األلومنيوم.
وتابع الرئيس: تدفع متنهم 
يا كامل ودولة رئيس الوزراء 
موجود، في إطار تطوير ميناء 
الناس  اإلسكندرية ونســكن 
ونخلي املنطقــة دي ونبطن 
الترعــة بحيث تبقــى محور 

حركة حر.

التي يترأس مخلوف مجلس 
إدارتها وميلك معظم أسهمها، 
بحسب ما ورد في صحيفة 

«الشرق األوسط».
ومنــذ طلــب «الهيئــة 
الناظمــة لالتصــاالت» من 
مخلــوف ســداد نحــو ١٨٥ 
مليون دوالر أميركي وإعطائه 
مهلة قبل ٥ الشهر اجلاري، 
بث مخلوف عدة تسجيالت 
مصورة شكى فيها من حملة 
الضغــوط عليــه واعتقــال 
عدد كبيــر من املوظفني في 
مؤسساته وشبكاته وسحب 
املرافقــة األمنيــة وتفكيــك 
احلراســات قــرب قصــره 
وحرمانه من االمتيازات التي 

متتع بها لعقود.

البورصة حتجز على أسهم مخلوف في ١٢ مصرفاً بسورية«وّجه بتعويض ٢٠٠٠ أسرة متضررة من وصلة جديدة مليناء اإلسكندرية»

سوريون يبحثون عن ثياب في سوق املالبس املستعملة «البالة» بدمشق   (أ.ف.پ)صورة مأخوذة من التلفزيون للرئيس عبد الفتاح السيسي خالل افتتاح املرحلة الثالثة ملشروع بشائر اخلير

ودعا الرئيس السيسي إلى 
ضــرورة االنتباه جيدا وعدم 
أخــذ املوضــوع باطمئنــان، 
وكذلك كيفية حماية أنفســنا 
من اإلصابة بالڤيروس، فيمكن 
أن تكون معدالت اإلصابة أقل 
من الطــرح الــذي قاله وزير 
التعليم العالي والبحث العلمي 
خالد عبدالغفار. وكان د.خالد 
عبدالغفار وزير التعليم العالي 
قد قال خــالل االفتتاح: «إننا 
نتوقــع وصــول اإلصابــات 
بڤيروس كورونا إلى ٢٠ ألف 
حالــة يــوم ٢٨ مايــو املقبل، 
موضحــا: «نصل إلى ٤٠ ألف 
حالة كحد أقصى، وبعدها يتم 
اإلعالن عن تســجيل «صفر» 
إصابــات بعد منتصف شــهر 
يوليو. وأكد الرئيس السيسي 

صحف روســية محســوبة 
على السلطات، حتدثت فيها 
عن الفســاد املستشري في 
سورية وعن عجز الرئيس 
بشار األسد عن التصدي له، 
وذهبت بعض التقارير إلى 
أن موسكو بدأت تبحث عن 

البديل.
في ســياق آخــر، قررت 
بورصــة دمشــق املعروفة 
بـ «ســوق دمشــق لألوراق 
املالية» احلجز على أســهم 
رجل األعمال رامي مخلوف، 
في ١٢ مصرفا ومؤسسة مالية 
خاصة في البالد، وذلك في 
إجــراء إضافي بعــد انهيار 
«وساطة عائلية» جرت في 
قصــر رامي مخلــوف، ابن 

حتليل إخباري

هل تقام االنتخابات البرملانية في موعدها نهاية العام؟
أحمد سليمان

االنتخابات  أثارت قضية إجــراء 
البرملانية املصرية فــي موعدها في 
التاســع من نوفمبر املقبل جملة من 
التحديات، من اهمها صعوبة تصويت 
املصريني في اخلارج البالغ عددهم نحو 
٩٫٥ ماليني بفعل االجراءات االحترازية 
التي تتبعها بعض الدول للحد من انتشار 
ڤيروس كورونا على أراضيها، وأيضا 
الطعن في دستورية القرار حال اتخاذه. 

في املقابل تسعى بعض القوى لإلقناع 
بأهمية انعقاد االنتخابات البرملانية في 
املوعد احملدد وبالشكل املعتاد، باعتبار 
أن ذلك يســاهم - وفقا لرؤيتها - في 
للبالد، بعد  تعزيز األمن واالستقرار 
مناقشتها مشاريع القوانني والتشريعات 
املنظمة لذلك - قانون مباشرة احلقوق 
السياســية، وقانون مجلس النواب، 
وقانون تقسيم الدوائر االنتخابية، من 
خالل حوار مجتمعي قامت به عدد من 

األحزاب في الفترة األخيرة.

يأتي الطرح بقوة بعد اجتاه الدولة 
للتعايش مع أزمة ڤيروس كورونا وعودة 
احلياة لطبيعتها، لكنها لم تتطرق حتى 
اآلن لإلجراءات االحترازية حال انعقادها، 
حيث شهدت األيام األخيرة عددا من 
التي تتحدث  التقارير والتصريحات 
عن وجوب مناقشــة القوانني املنظمة 
لالنتخابات خالل دور االنعقاد احلالى، 
دون التطرق ملوضوع التأجيل من عدمه.

www.alanba.com.kw  التفاصيل على موقع األنباء


