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النسخة املنقحة 
عن قانون الضرائب 

أمام البرملان 
اإلثنني 

جتدد الكباش بني 
بعبدا وعني التينة 

حول املوازنة

مالحظات سياسية في »التشكيالت القضائية«
أبصرت التشــكيالت القضائية النور 
التعقيدات  بعد تعثرها أشهرا بسبب 
السياســية والطائفية، وجنح مجلس 
القضــاء األعلى في إجناز مشــروع 
التشــكيالت رغم محــاوالت حثيثة 

لتطييرها.
وقد شــملت ٤٣٣ قاضيا وهي أوسع 
مروحة تشكيالت صدرت منذ عام ٢٠٠٣ 
ألنها اعتمدت املداورة في النيابات العامة 
وقضاة التحقيق ورؤســاء احملاكم... 
ولكن صــدور هذه التشــكيالت لم 
اعتراضات وحتفظات  مينع تسجيل 

ومالحظات أبرزها:
٭ حصل القطبان الشــيعيان )»أمل« 
وحزب اهلل( على حق املناصفة للمرة 
األولى في تاريخ العدلية، إذ استحدثت 1٠ 
مراكز للطائفة الشيعية لتحقيق املناصفة، 
وهو الشرط األساس الذي متسك به 
الرئيس بري لتمرير التشكيالت، وقد 
حافظ بري على مواقعه فيها من دون 

أن متس.
٭ ساد شعور أن العاصمة لم تنل ما 
تستحق من هذه التشكيالت، وسجل 
امتعاض بني القضاة السنة البيارتة من 
تعيني ٤ قضاة سنة من صيدا وإقليم 

اخلروب في قصر عدل بيروت.
٭ رغم ان »مبدأ املداورة« اعتمد لدى 
معظم الطوائف في معظم املراكز، إال 
أن تيار املستقبل ضربه في جبل لبنان. 
فقد أبقي احملامي العام في جبل لبنان 
القاضي وليد املعلم في مركزه، علما ان 
األخير، وهو صديق مقرب من األمني 
العام للتيار أحمد احلريري، في مركزه 

منذ أكثر من 1٠ سنوات.
٭ احتفظ التيار الوطني احلر بحصة 
األسد من التشكيالت، ولعبت »احلظوة« 
دورا بارزا في تشكيل القضاة املقربني 
من وزير العدل سليم جريصاتي في 

مراكز مهمة.

٭ علم ان القوات اللبنانية غير راضية 
عن الطريقة التي متت فيها التشكيالت 
ومستاءة من عدم األخذ في االعتبار 
بتحفظاتها علــى بعض القضاة، وبـ 
»حصتها في التشكيالت« أسوة بسائر 
األحزاب املمثلة فــي احلكومة، ومبا 
يشكل مؤشــرا إضافيا الى خلل في 
تطبيق التفاهم املوقع مع التيار الوطني 

احلر وعدم التزام الوزير باسيل به.
٭ حتدثت مصادر عن »عقاب كيدي« 
نزل بالقاضي املنفرد اجلزائي في بيروت 
باسم تقي الدين بسبب قرار والده في 
املجلس الدستوري أحمد تقي الدين الذي 

وافق على الطعن بقانون الضرائب.
وأشارت الى إزاحة القاضي الياس عيد، 
صاحب قرار توقيف الضباط األربعة في 
قضية اغتيال الرئيس رفيق احلريري، 
من الهيئة االتهامية في جبل لبنان إلى 
منصب استشاري في محكمة التمييز، 
بعدما بــات من املغضوب عليهم لدى 

فريقي ٨ و1٤ آذار.
٭ حتدث قضاة عن مقايضة بني التيار 
الوطني احلر وتيار املستقبل، نال مبوجبها 
األول مركزا سنيا في بعبدا مقابل مركز 

مسيحي للمستقبل في بيروت.
٭ ثمة من رأى أن املناقالت ليســت 
سوى »تشكيالت قضائية انتخابية«، 
إذ إن احلريري وضع ثقله في الشمال، 
فيما ركز عون على بعبدا، وبقيت حصة 

األسد لبري في اجلنوب.
)أبرز التشكيالت تعيني بيتر جرمانوس 
في مركز مفوض احلكومة لدى احملكمة 
العسكرية الذي حل محل القاضي صقر 
صقــر املعني مستشــارا في محكمة 
التمييز على أن ينتدب الحقا لرئاسة 
محكمة التمييز العسكرية وغادة عون 
مدعية عامة في جبل لبنان خلفا للقاضي 
كلود كرم الذي عني رئيسا لغرفة محكمة 

التمييز(.

جلسة سلفات مالية وموازنة ملجلس الوزراء

املشنوق: االنتخابات ستجرى مبوجب »القانون العجائبي«

عبر كالم لعضو كتلة التنمية 
والتحرير النائب انور اخلليل 
حتــدث فيه عــن تناقض بني 
رئيس جلنة املــال واملوازنة 
النائب  ابراهيم كنعان عضو 
التيار الوطني احلر وبني وزير 
املال علي حسن خليل املعاون 
السياسي للرئيس نبيه بري 
حــول الوفر احملكــي عنه في 
مشروع املوازنة العامة املرسلة 
الى مجلــس النواب، وقال ان 
النائب كنعان حتدث عن وفر 
في املوازنة بألف مليار، لكن 
وزير املال غالطه، وسأله من 
ايــن جئت بهــذا الوفر؟ وهذا 
التناقض ســيأخذ جــدال في 
املجلس بحسب النائب اخلليل 
إلذاعة »صوت لبنان«. ويذكر 
ان اجللسة التشريعية املقررة 
يوم االثنني ســتبحث قانون 
الضرائــب املمولة لسلســلة 
الرتب والرواتــب، ويبدو أن 
املشروع ســيمر كما هو، مبا 
فيها االزدواج الضريبي الذي 
سيستمر الى املوازنة التالية.
أبلــغ االحتــاد  باملقابــل، 
العمالي العام رئيس احلكومة 
ســعد احلريــري رفضــه كل 

الضرائب التي تطول الفئات 
املتوسطة والفقيرة.

النائب بطرس حرب، الحظ 
ان احلكومة استخدمت اسلوب 
الضغط على النواب للموافقة 
علــى قانــون الضرائب حتت 
طائلة مواجهة نقمة املستفيدين 
من سلسلة الرتب والرواتب.

وقــال: ســنحاول تعديل 
املشــروع الضرائبــي باجتاه 
رفــع الضرائــب عــن الفقراء 
واحملتاجني ونبقي الضرائب 
التي تدر أمواال من الشركات 
واملصارف والصفقات التجارية 

والعقارية.
وفي موضوع قطع حساب 
املوازنات السابقة، قال حرب 
ان املشروع املرسل بدون قطع 
حســاب مبخالفة دســتورية 
واضحة، ألنه ال يجوز ارسال 
مشروع قانون نعدل فيه املادة 
8٧ من الدستور ضمنا، لنعطي 
احلكومــة مهلــة لوضع قطع 
حساب السنوات املاضية، فيما 
كانت تســتطيع ارسال قطع 
حساب ٢٠١5، وإقرار موازنة 
٢٠١٧، مع مراقبة مجلس النواب 

لنفقات السنوات الفائتة.

ترأس احلريري اجتماعا وزاريا 
ضــم وزير املال علي حســن 
خليل ووزير اخلارجية جبران 
باســيل والطاقة ســيزار ابي 
خليل واالقتصاد رائد خوري. 
وقد انضم الى االجتماع النائب 
ابراهيــم كنعان رئيس جلنة 

املال واملوازنة.
وينعقــد مجلــس النواب 
االثنني املقبل ملناقشــة اقرار 
النســخة اجلديدة من قانون 
الضرائب، والتــي ال تختلف 
عن النســخة القدميــة إال في 
الشــكل، كمــا اكــد اكثــر من 
وزير، فضال عن احتمال مرور 
االزدواج الضريبي، ملا تبقى 
من السنة اجلارية وفق ما فهم 
وفــد الهيئات االقتصادية من 

الرئيس عون.
وهكــذا ميكــن ان تعــود 
الضرائب من شــباك املجلس 
بعدما اخرجها الطعن النيابي 
امام املجلس الدستوري، من 
الباب، ما يسمح باالعتقاد انه 

قد يكون هناك طعن جديد.
وفــي موضــوع املوازنــة 
العامــة، يبدو ان الكباش بني 
بعبدا وعني التينة عاد مجددا 

بيروت - عمر حبنجر

حصــر مجلــس الــوزراء 
جلسته االسبوعية امس والتي 
انعقدت برئاسة الرئيس سعد 
احلريــري، بامللفــات املالية، 
مرجئــا امللفــات السياســية 
الشــائكة الــى جلســة تعقد 
برئاسة الرئيس ميشال عون 
فــي بعبــدا، وبني ابــرز هذه 
امللفات ملف النزوح السوري 
الذي بات يطرح مشكالت امنية 
في بعض املناطق املســيحية 
خصوصا، نتيجة سلوك بعض 

النازحني.
وقــد وافق املجلــس على 
صرف سلفة خزينة بقيمة ١5٠ 
مليار ليرة )مائة مليون دوالر( 
لوزارة االتصاالت. وهذا املبلغ 
كان ٢٢5 مليار ليرة، وقد أثار 
ازمة مع وزراء التيار احلر في 
يوليو املاضي، ما حمل وزير 
االتصاالت جمال اجلراح على 
االنســحاب من تلك اجللسة، 
وقد عولج االمر بخفض السلفة 
من ٢٢5 مليارا الى ١5٠، كدفعة 
اولــى تليها دفعــة ثانية في 
وقت الحق، لتعزيز شــبكات 

اخلليوي واالنترنت.
كما اقــر مجلــس الوزراء 
صرف اعتمادات لهيئة االشراف 
النيابية كي  على االنتخابات 
تبــدأ العمل وتســتأجر مقرا 
وتؤمن رواتب العاملني فيها. 
مبا يوحــي بــأن االنتخابات 
النيابية حاصلة، وفق تأكيدات 
الرؤساء ميشال عون ونبيه 

بري وسعد احلريري.
وكان وزير الداخلية نهاد 
املشــنوق، أكد اثنــاء توجهه 
الى قاعة مجلــس الوزراء أن 
االنتخابات النيابية ستجرى 
فــي موعدهــا »بحســب هذا 
القانــون العجائبــي«، وأكــد 
علــى تخصيــص ١3٠ مليون 
دوالر لطبع البطاقة املمغنطة، 
حتى لو لم تستعمل في هذه 

االنتخابات.
وبعد جلسة مجلس الوزراء 

رئيس مجلس الوزراء سعد احلريري مستقبال رئيس احلكومة السابق متام سالم مساء امس في بيت الوسط  )محمود الطويل(

اجليش السوري يسيطر على اجلانب الغربي ملدينة امليادين.. وباريس ترجح استمرار معركة استعادة الرقة عدة أسابيع

الڤروڤ: مفاوضات جنيڤ معطلة بسبب شروط املعارضة لرحيل األسد
مــن جانبهــا، اعتبــرت 
وزيــرة القوات المســلحة 
الفرنسية فلورانس بارلي 
امــس أن معركة اســتعادة 
الرقة، أبــرز معاقل تنظيم 
داعش في سورية، ستستمر 

»عدة أسابيع«. 
وقالــت بارلــي متحدثة 
إلذاعة »فرانس إنتر« »إنها 
على األرجح مسألة أسابيع«. 
وأشــارت إلــى أن آخــر 
األحياء التي اليزال تنظيم 
عليهــا  يســيطر  داعــش 
تطرح »بالطبــع أكبر قدر 
من الصعوبة« الستعادتها 
مضيفة »من الصعب القيام 

بتكهنات«. 
وقالــت »إنهــا معركــة 
بطيئة وصعبــة، غير أنها 

مجدية«. 
وقتــل مئــات المدنيين 
كما أصيب اخرون بجروح 
جراء المعارك التي تشهدها 
مدينة الرقة منذ شنت قوات 
الديموقراطيــة  ســورية 
المؤلفة من فصائل كردية 
وعربية بدعم من التحالف 
اميركية،  الدولــي بقيــادة 
هجوما ضد تنظيم داعش 
في يونيو. ويوشك التنظيم 
على خسارة كامل المدينة 
التي كانــت تعد معقله في 

سورية منذ العام ٢٠١4. 
ولفتــت الوزيرة إلى أن 
عدد المقاتلين الفرنسيين 
المتبقيــن فــي صفــوف 
التنظيم في العراق وسورية 
تراجع على األرجح إلى 5٠٠ 
بعدما قدر في السابق بـ٧٠٠. 
وقالت »الكثيرون منهم 
يقتادون إلى خط الجبهة، 
التهرب  والذيــن يريــدون 
يرغمهم داعش على القتال«. 
وشــددت بارلي على ان 
العدد هو »على األرجح 5٠٠ 
شخص لكنه ليس من السهل 

ضبط التعداد«. 
العــدد  »إن  وتابعــت 
ســينخفض )أكثــر( على 
األرجــح« مشــيرة الى أنه 
»لم يعد هناك عمليا تدفق 
إلى ساحات المعارك هذه وال 
حركة عودة« للمقاتلين منها 

إلى بلدانهم األصل.

أستانا المقبل، سوف يناقش 
قضايا اإلفراج عن األسرى 
والمعتقلين وتطهير األماكن 

التاريخية من األلغام.
وقال عبــد الرحمانوف 
إنه بحث مع الڤروڤ قضايا 
عديــدة تخــص العالقــات 
الثنائية والتعاون المشترك 
بيــن البلدين، إلــى جانب 
مكافحــة اإلرهــاب ونــزع 

األسلحة النووية.

بتوحيد المعارضة السورية.
كما أكد ان روسيا تؤيد 
زيادة عدد الدول التي تتمتع 
بصفة مراقب في مباحثات 
اســتانا حول التسوية في 
ســورية، مشــيرا الــى ان 
الواليات المتحدة األميركية 
واالردن يشــاركان بهــذه 
الصفة في مباحثات استانا.
قــال  جانبــه،  مــن 
عبدالرحمانوف، إن اجتماع 

مؤتمر صحافــي عقده مع 
وزير خارجية كازاخستان 
خيرات عبدالرحمانوف في 
اســتانا »ان هذه الشروط 
لقــرارات  انتهــاكا  تشــكل 
مجلس األمــن الدولي التي 
المعايير األساسية  حددت 

لمباحثات جنيڤ«.
كمــا أعــرب عــن تأييد 
المملكة  موســكو لجهــود 
العربية السعودية الخاصة 

وكاالت:   - عواصــم 
أفاد ناشــطون ســوريون 
امس بتمكن قوات الجيش 
السوري من دخول مدينة 
المياديــن، أحــد المعاقــل 
األخيــرة لتنظيم »داعش« 
اإلرهابــي بريف دير الزور 

في سورية.
وقال الناشطون - وفقا 
لقناة »روسيا اليوم« ـ »إن 
قــوات الجيــش الســوري 
مدعومــة من ســالح الجو 
الروســي، دخلت الميادين 
وبســطت ســيطرتها على 
المباني في الجانب الغربي 

من المدينة«.
فــي غضون ذلك، قتل 8 
مدنييــن بينهــم أطفال في 
قصف جوي نفذته طائرات 
تابعة للنظام السوري على 
مدينة خان شيخون بإدلب. 
وأوضحت وسائل اعالن 
أن اســتهداف سوق مدينة 
خان شيخون، بثالث غارات 
جوية، أســفر عــن مقتل 8 
مدنيين علــى األقل بينهم 

أطفال وجرح ١٢ آخرين.
متصــل،  ســياق  فــي 
أفادت مصادر بالمعارضة 
السورية، امس بمقتل أكثر 
مــن ٢5 عنصرا مــن قوات 
النظام السوري في حوش 

الظواهرة بريف دمشق.
ونقلــت قنــاة »ســكاي 
عــن  اإلخباريــة  نيــوز« 
المصادر قولها إن المعارضة 
اســتعادت الســيطرة على 
جميع النقاط التي تقدمت 
إليهــا قــوات النظــام فــي 
الظواهــرة  بلــدة حــوش 
بريف دمشق خالل معارك 
اســتخدمت فيها األسلحة 

الثقيلة والمتوسطة.
الــى ذلــك، قــال وزيــر 
الخارجية الروسية سيرغي 
الڤروڤ امس ان مفاوضات 
جنيڤ حول سورية التزال 
بســبب طــرح  متعطلــة 
المعارضة شروطا اضافية 
تتعلــق برحيــل الرئيــس 

السوري بشار األسد.
ونقلت وكالة »انترفاكس« 
عــن  لألنبــاء  الروســية 
خــالل  القــول  الڤــروڤ 

موسكو تنفي إسقاط »داعش«
ملروحية روسية في سورية

واشنطن: ال يهمنا
من سيحرر سورية من »داعش«

دمشق: نتعامل مع مسألة 
السوريني األكراد على أنها داخلية

موسكو - د. ب. أ: نفت وزارة الدفاع الروسية امس قيام تنظيم 
»داعش« بإسقاط مروحية روسية في سورية.

وأعلنت وزارة الدفاع، في بيان صدر عنها، أن مروحية روسية 
من طراز )مي٢٨-( هبطت اضطراريا في ســورية بسبب عطل، 

ولم يصب أحد من أفراد الطاقم بأذى.
وأشار البيان إلى سالمة أفراد طاقم املروحية، وإلى أنهم نقلوا 
بسرعة إلى املطار من قبل فرقة البحث واإلنقاذ. وأعلنت الوزارة 
أن احلادث وقع أثناء تنفيذ املروحية مهمة مرافقة مروحية نقل 
أخرى من طراز )مي٨-( كانت تقل على متنها عسكريني من مركز 

»حميميم« الروسي للمصاحلة في سورية.

العربية.نــت: أعلن كينيث ماكينزي، ممثــل هيئة األركان 
املشتركة األميركية، أن واشنطن ال تهتم بهوية اجلهة التي 
ســتحرر سورية من »داعش«، ســواء أكانت قوات النظام 

السوري أو املعارضة.
وأضاف خالل مؤمتر صحافي أمس األول: »أعتقد أن قوات 
النظام السوري املدعومة من روسيا والتي تتقدم باجتاه الغرب 
ســتجد صعوبة في احلفاظ على األراضي التي استعادتها 
مؤخرا بإسناد من سالح اجلو الروسي، لكن األولوية لدينا 
اآلن هي القضاء بشكل كامل على وجود داعش في سورية 
وأعتقد أننا محايدون حيال من يقوم بهذا العمل طاملا يجري 

بشكل فعال.

عمــانـ  كونا: اكد نائب وزير اخلارجية الســوري فيصل 
املقداد امس ان دمشق تتعامل مع مسألة االكراد السوريني 
على انها »مسألة داخلية«، مشددا على أن »سورية ال تقبل 
التقســيم«. ونقلت وكالة االنباء السورية )سانا( عن املقداد 
القول ان »سورية تتعامل مع مسألة السوريني االكراد على انها 
مسألة داخلية تتعلق مبكون من مكونات الشعب السوري«. 
وأوضح »ان سورية واحدة وال تقبل التقسيم وان من يذهب 
بهذا املنحى يجب ان يعي مخاطر سفك الدماء في سورية او 
اخلدمة التي يقدمها للكيان الصهيوني«، مؤكدا ان »الشعب 
الســوري هو صاحب احلق الوحيد في تقرير مستقبله«. 
وفيما يتعلق باالستفتاء على انفصال كردستان العراق عن 
بغداد، اكد املقداد وقوف احلكومة السورية الى جانب وحدة 

ارض وشعب العراق.

أنباء سورية

أنباء لبنانية


