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أنباء لبنانية

أنباء سورية

»املوازنة« بني أرقام »الهدر اخليالية«
ومحاوالت إلقناع فرنسا بتمديد مهلة »سيدر«

»داعش« يشن أعنف هجوم على القوات احلكومية
في البادية منذ سقوط دولته

بيروت - عمر حبنجر

بني شــهري أبريــل ومايو 
شــتاء جديد في لبنان، ثلوج 
أقفلت طرقات اجلبال وأمطار 
أغرقت دروب السواحل وصقيع 
فــرض إعادة تشــغيل املدافئ 
وســط جــو سياســي أقــرب 
للخريف منه إلى الربيع الذي 

نحن اآلن في صلب فصله.
البطريرك املاروني بشارة 
الراعي، دعا امس وعبر رسالة 
الفصح املسؤولني اللبنانيني 
للعمــل بجديــة علــى إصالح 
األوضاع، وقال ما نشهده اليوم 
هو إحــالل للمواطنة الدينية 
محــل املواطنــة السياســية 
الظاهرة باحلكــم املذهبي في 
الوزارات واإلدارات، باإلضافة 

إلى شبه دويالت طائفية.
بدوره، املجلس الشــرعي 
طالــب  األعلــى  اإلســالمي 
بعــد اجتماعــه امس الســبت 
برئاســة مفتي لبنان الشــيخ 
عبداللطيف دريان بالتعجيل 
بإقرار املوازنة ووقف اإلنفاق 
غير املجدي، وتوقف باهتمام 
كبير امام التطورات السياسية 
والعســكرية التــي تعصــف 
باملنطقــة، آمــال احتــواء هذه 

األحداث لصالح شعوبها.
في غضون ذلك، يســتمر 
العصف السياسي الذي ترتب 
على كشف وزير املال علي حسن 
خليل املرتبات اخليالية التي 
يحصــل عليها بعض موظفي 
الدرجــة األولى في لبنان، من 

احملظيني واملوصى بهم.
ومادام استمر هذا العصف 
بغياب التوافق السياسي على 
تخفيضات ارقام املوازنة، فذلك 
يعني ان طــرح املوازنة على 
مجلــس الــوزراء ومــن بعده 
مجلــس النــواب، لــن يكون 
بالســرعة التي يراها الرئيس 
ميشال عون ورئيس احلكومة 
سعد احلريري، وهذا ما تؤكده 
املســاعي القائمة مع فرنســا 

عواصم - وكاالت: استقبل 
الرئيس السوري بشار األسد 
عددا من املبعوثني الروس خالل 
اليومني املاضيني بحثوا معه 
تشــكيل اللجنة الدســتورية 
والتجــارة إضافة إلى ســبل 
حتســني عالقات ســورية مع 

الدول العربية املجاورة.
وقالــت وزارة اخلارجيــة 
الروســية في بيــان في وقت 
متأخر من مســاء أمس األول: 
إن األسد التقى مببعوث روسيا 
اخلاص إلى سورية ألكسندر 
الفرنتييــف ونائــب وزيــر 
الروســي سيرغي  اخلارجية 
فيرشينني وعدد من املسؤولني 

بوزارة الدفاع الروسية.
وبشكل منفصل، نقل موقع 
قناة »روسيا اليوم« ان نائب 
رئيس الوزراء الروسي يوري 
بوريســوف التقى باألسد في 
دمشق أمس، لبحث التعاون 
واالقتصــادي  التجــاري 
ومســاهمة موسكو في إعادة 
إعمار سورية، والتعاون بني 

البلدين في كل املجاالت.
وتركزت مباحثات املسؤول 
الروســي، مع األســد ووزير 
اخلارجيــة وليــد املعلم على 
دور ومساهمة روسيا في إعادة 

إعمار سورية.
وعبر نائب رئيس الوزراء 
الروســي عــن اعتقــاده بــأن 
»اجلهود التي نبذلها إلصالح 
الدمار الــذي أصاب االقتصاد 
السوري ستتكلل بالنجاح«.

مــن جانبه قــال الرئيس 
الســوري إنه يرحــب بزيارة 
نائب رئيس احلكومة الروسية 
ويريد أن يناقش معه بعض 
التفاصيل املتعلقة بتحقيق ما 
مت االتفاق عليه في وقت سابق.
تنظيــم  شــن  ميدانيــا، 
داعش أعنف وأكبر الهجمات 
املضادة على اجليش السوري 
لــه،  املواليــة  وامليليشــيات 
منذ ســقوط دولتــه على يد 

واســعا، وهي تزيد على الـ5٠ 
بنــدا، اهمها: وقــف التوظيف 
مع الغاء امكانيــة ان يحصل 
التوظيــف بقــرار من مجلس 
الوزراء، باستثناء الفئة األولى 
ومجالس إدارات املؤسســات، 
وتعديل قانون ضريبة الدخل 
على الشــطر األعلــى من ٢٢5 
مليون ليرة ســنويا، ليصبح 
٢5%، بدال من ٢١%، وتخفيض 
مــدة اإلجــازة الســنوية مــن 

عشرين يوما إلى ١5 يوما.
وتشــمل املوازنة اجلديدة 
إدخال تعديالت ضريبية على 
بعض رسوم األمن العام، تقدر بـ 
54 مليار ليرة، وخفض مساهمة 
الدولة باملدارس املجانية بنسبة 
١٠%، وإلغاء اإلعفاءات اجلمركية 
مع استثناء بعض البنود في 

الزراعة والصناعة واملعاقني.
أمــا في املجــاالت املتعلقة 
باملســؤولني، فيقتــرح وزير 
املال حسم 5٠% من مخصصات 
الســلطات العامة وتخفيض 
النفقات السرية بنسبة %3٠، 

توقف، تخللها قصف مدفعي 
بــني  متبــادل  وصاروخــي 

الطرفني.
مــن ناحية أخــرى، أكدت 
مواقــع مواليــة مقتــل 5 من 
العناصــر فــي كمــني نفذتــه 
عناصر من فصائل املعارضة 
في قرية السرايا الواقعة وسط 
جبل التركمان شمال الالذقية.
جاءت هــذه الهجمات بعد 
قصــف صاروخــي ومدفعي 
لقوات اجليش العربي السوري 
اســتهدف بعد منتصف الليل 
قبــل املاضي مناطق في ريف 
حلــب الغربــي وريــف إدلب 
اجلنوبــي الشــرقي ومناطق 
مجاورة، من املناطق املشمولة 
في اتفاق خفض التصعيد الذي 
توصلت اليه روســيا وتركيا 
في محافظة إدلب ومحيطها.

علــى جبهــة أخــرى فــي 
سورية، أحصى املرصد مقتل 
35 علــى األقــل مــن اجليش 
السوري ومسلحني موالني له 

املوظفني في حني أشار النائب 
محمــد احلجــار »املســتقبل« 
الى ان القطاع املصرفي جاهز 
للمساهمة في خفض املال العام.

إلى ذلك، تواصلت التعليقات 
علــى تســريب محضــر لقاء 
نائب رئيس احلكومة غســان 
حاصبانــي، ووزير االقتصاد 
منصور بطيش، كل على حدة، 
مبساعد وزير اخلزانة االميركية 
مارشــال بيلنغســلي املكلف 
مبكافحة متويل االرهاب، في 
واشنطن، وفيه وصف حزب 
اهلل بالسرطان، حاصباني طالب 
وزارة اخلارجية بفتح حتقيق 
من اجل معرفة كيفية تسريب 
احملضــر الذي وضعه ســفير 
لبنان في واشنطن غابي عيسى، 
وفيه ابلغ بيلنغســلي الوزير 
بطيش عضو تكتل لبنان القوي 
قوله: نتابــع وزير اخلارجية 
جبران باســيل وتصريحاته 
املتعلقة بحــزب اهلل ونتمنى 
عليه ان يبعد نفسه عن حزب 

اهلل وجماعته.

تقارير عن هجمات التنظيم أو 
سقوط قتلى من القوى املوالية 
للحكومــة في اشــتباكات مع 

مقاتليه في البادية. 
لكن ما يسمى لواء القدس 
أعلن عن متكنه من فك حصار 
خانــق تعرضت لــه كتيبتان 
الســوري  تابعتــان للجيش 
شــرقي حمــص، إثــر هجوم 
داعش، بحسب شبكة »شام«.
القــدس أن  لــواء  وقــال 
عناصره متكنوا من فك احلصار 
عما يقارب الـ5٠٠ عنصر من 
القوات املواليــة، حيث كانت 
مهمتهم البحث عن العقيد نادر 
صقر ومجموعته من الفرقة ١8 
التي فقدت في البادية السورية 
في قرية الكوم مبنطقة السخنة 

شرقي حمص. 
وأضاف أن »داعش« هاجم 
الكتيبتني يوم أول من أمس في 
منطقة بير الـ DD وحاصرهم 
فــي منطقــة وعــرة ومليئــة 

باجلروف الطينية. 

ووضع رسم على مالكي األرقام 
املميــزة للســيارات والهاتف، 
وتكليــف املصــرف املركــزي 
بضريبة الفوائد على سندات 
اخلزينة ورفع الضريبة على 
الفوائد من 7 إلى ١٠% وحتويل 
غرامات املرور الى خزينة الدولة 
مباشــرة. وهنــا غــّرد رئيس 
احلــزب التقدمي االشــتراكي 
عبر تويتر قائال: ان اقتراحات 
الوزير علي حســن خليل هي 
األساس للوصول الى موازنة 
تقشف دون املّس بالرواتب لكن 
بعض »خفافيش« الليل وبعض 
األشباح واملزايدين من الطارئني 
على الوظيفة العسكرية وعلى 
العمــل السياســي يريــدون 
التعطيــل والتخريب وصوال 
الى سقوط الهيكل على رؤوس 

اجلميع.
ومن جهته رئيس احلكومة 
السابق متام سالم، لم ير مانعا 
من خفض رواتب املسؤولني، 
بينما رفــض وزير حركة امل 
محمد داود املّس مبرتبات صغار 

جراء سلســلة هجمات شنها 
تنظيم داعــش منذ اخلميس 

في البادية السورية.
وأفاد مديــر املرصد رامي 
عبدالرحمــن وكالــة فرانــس 
برس عن »مقتل ٢7 من قوات 
النظــام واملســلحني املوالــني 
لهــا، بينهــم أربعــة ضبــاط 
كبار، جــراء هجمات التنظيم 
في ريــف حمص الشــرقي«. 
كما قتــل »ثمانية آخرون من 
قوات النظام بينهم ضابطان« 
في هجوم مماثل شنه التنظيم 
اخلميــس فــي باديــة مدينة 
امليادين في ريــف دير الزور 
الشــرقي. وذكــر املرصــد أن 
الهجوم األعنف كان على منطقة 
الكوم إلى الشــمال من مدينة 
تدمر الصحراوية األثرية، حيث 
قتل مقاتلو الدولة اإلسالمية 
١5 من قوات اجليش السوري 
واجلماعــات املتحالفــة معه 
بينهــم 4 ضباط. ولم تنشــر 
املنافذ اإلخبارية الرسمية أي 

الراعي: نشهد إحالل املواطنية الدينية محل السياسية في لبنان!

مبعوثون روس يلتقون باألسد لبحث جهود ما بعد احلرب وإعادة اإلعمار

)محمود الطويل( البطريرك املاروني بشارة الراعي يقرأ رسالة عيد الفصح في بكركي 

)رويترز( الرئيس بشار األسد مستقبال نائب رئيس الوزراء الروسي يوري بوريسوف 

لتمديــد مهلة إصــالح وضع 
املوازنة وفقا لشروط »سيدر«.
ويتوقع عقد اجتماع مالي 
في رئاســة احلكومة لدراسة 
اإلمكانيات، والطروحات، التي 
عرضهــا وزير املال فــي لقاء 
تلفزيوني مطول، وتناول فيه 
أوجه اخلفــض املمكنة والتي 
أثــارت حفيظــة العســكريني 
املتقاعدين، الى حد تهديد احدهم 
العميد ثابت ثابت، بإقفال مرافق 
الدولة من املطــار الى املرافئ 
الى مصــرف لبنــان املركزي 
واملصــارف عموما، وبصورة 
مفتوحــة. ثابــت الذي حتدث 
في شــريط ڤيديــو بالصوت 
والصورة وباســم رفاقه قال: 
املسؤولون في لبنان يريدون 
تقاسم الـ ١7 مليار دوالر التي 
ســتوفرها سيدر كقروض ثم 

يفلسون الدولة ويرحلون.
وقد كشــفت قنــاة »او تي 
في« عمــا وصفتــه »بالبنود 
السرية اإلصالحية« في املوازنة 
اجلديدة، والتي ســتثير جدال 

األكــراد املهيمنــني على قوات 
سوريا الدميوقراطية »قسد« 
وانتزاعهم بلدة الباغوز آخر 
مواقعه شرق ســورية بدعم 
أميركــي. وأوقعــت الهجمات 
التي شنها داعش وفصائل في 
مناطق متفرقة في ســورية، 
أكثر من 5٠ قتيال في صفوف 
اجليش واملسلحني املوالني له.
وأحصى املرصد السوري 
حلقوق اإلنسان أمس »مقتل 
١3 عنصــرا علــى األقــل مــن 
قوات النظام ومقاتلني موالني 
لها جراء هجوم عنيف شــنه 
ـ جيــش أبوبكــر الصديــق ـ 
التابع لهيئة حترير الشام على 
حواجز ونقاط عسكرية عند 
األطراف الغربية ملدينة حلب«.
وأكدت مواقــع موالية أن 
الهجــوم وقــع صبــاح أمس، 
الراشدين  واســتهدف محور 
غربــي  اجلبــس  ســوق   -
املعــارك  حلــب، واســتمرت 
الســاعتني مــن دون  قرابــة 

مروان شربل لـ »األنباء«:
سرقني وبكى سبقني واشتكى

عائلة لبناني اختطفه »داعش سورية«:
ال معلومات مؤكدة عن حياته

أميركا تسجل املنحدرين من اجلوالن 
احملتل على أنهم إسرائيليون

اجليش السوري ينفي حدوث اشتباكات 
بني القوات الروسية واإليرانية

بيروت ـ زينة طّبارة

»ســرقني وبكى سبقني 
واشــتكى«.. بهــذه العبارة 
الداخليــة  اختصــر وزيــر 
السابق مروان شربل مشهدية 
البحث عن ســبل التقشف، 
معتبرا أن القيمني على إنقاذ 
الوضع االقتصادي يبحثون 
عن خفض العجز واسترداد 
األموال املنهوبــة في املكان 
اخلطأ، أي في جيوب الناس 
الذين ال ذنــب لهم بوصول 

الوضع املالي الى مشــارف االنهيار، مشيرا 
الــى أن املضحــك املبكي، هــو أن احلكومات 
املتعاقبة منذ الطائف حتى اليوم كانت على 
علم باستنزاف قطاع الكهرباء خلزينة الدولة، 
لكنها ولألســف، لم حترك أي ساكن مراعاة 
منها للمستفيدين من هذه اجلرمية املوصوفة 

بحق اخلزينة واللبنانيني.
وأضاف شربل في تصريح لـ »األنباء«: 
واألنكــى مما تقــدم، هو تأخير اســتخراج 
الغاز والنفط من املياه اإلقليمية اللبنانية، 
بسبب طغيان سياسة احملاصصة وتقاسم 
اجلبنة، فهذا احلوض سني وذاك شيعي وآخر 
ماروني وأرثوذكسي ودرزي وأقلوي، فيما 
اخلزينة تستنزف واملواطن يئن ويحتضر 
حتت خط الفقر والعوز والبطالة، ومازالوا 
حتى الساعة يتحججون بألف سبب وسبب 
إال بالسبب احلقيقي، أال وهو »أعطني هنا 
وخذ هناك«، معتبرا بالتالي أن دولة يختلف 
فيها أمراء األحزاب والطوائف على احلصص 

وتقاسم املغامن، ال أمل منها 
وال فائدة.

واستطرادا، لفت شربل 
الــى أن اجلميــع يتحــدث 
مبالئكية عن مكافحة التهرب 
مــن الضريبــة، علما أن كل 
املسؤولني يعلمون أن ليس 
العســكري واملوظف املدني 
مــن يتهــرب مــن الضريبة 
إمنا هم أصحاب الرســاميل 
واملؤسســات  والشــركات 
الكبيرة والعمالقة التي ميلك 
الكثير من السياسيني أسهمًا 
فيها، ناهيك عن وجود شــركات ومؤسسات 
وجمعيات ال تعمل وال دور لها وتكبد اخلزينة 
خســائر مباليني الدوالرات ســنويا، مسميا 
على سبيل املثال ال احلصر: وعدد أمثلة منها 
شركة »اليسار« التي تتقاضى 3.3 مليارات 
ليرة ســنويا - املؤسســة العامة لألسواق 
االســتهالكية 887١ مليون ليــرة - املجلس 
الوطني للســالمة املروريــة ٢ مليار ليرة - 
املجلــس األعلى للخصخصــة مليار ليرة - 
املجلــس االقتصادي واالجتماعي 4 مليارات 
ليرة - املجلس األعلى للطفولة 7٠٠ مليون 
ليرة - اللجنة الوطنية لألونيسكو 63٠ مليون 
ليرة - جلنة احلوار اللبناني- الفلسطيني 
٢4١ مليون ليرة - املجلس األعلى السوري 
اللبناني 7٠8 ماليني ليرة - معرض رشــيد 
كرامي 4٠٠ مليون ليرة - املؤسسة الوطنية 
لالســتخدام 3.5 مليــارات ليــرة - مصلحة 
سكك احلديد والنقل املشترك ١3 مليار ليرة 
- املديرية العامة للبريد 6.7 مليارات ليرة.

بيروت - األناضول: قالت عائلة املصور 
اللبناني املختطف في سورية سمير كساب، 
إنه ال معلومات حقيقية وملموسة عن وضع 
ابنها، وذلك بعدما انتشــرت معلومات أمس 
األول، تفيد بإبالغ وزارة اخلارجية اللبنانية، 

عائلة »كساب« أن ابنها قتل.
وكان كساب يعمل مصورا لدى قناة »سكاي 
نيــوز«، واختطفه تنظيم »داعش« اإلرهابي 

عام ٢٠١3 في ريف حلب، شمالي سورية.
وفي اتصال مع األناضول، أكد أحد أفراد 

العائلة، رفض الكشــف عن اسمه، أن »هناك 
معلومــات غير دقيقة يتم تداولها عن وضع 
شقيقه«. وأشار إلى أن اخلارجية اللبنانية، 
قالت إن كل معاقل »داعش« مت إســقاطها في 
ســورية، ولم يظهر أي أثــر للمخطوفني، ما 

يعني أن كل السيناريوهات واردة.
وأوضحت العائلة أنهــم يتواصلون مع 
اجلهات املعنية في الدولة، لكن ال دليل حسيا 
إلى اآلن عن وضــع ابنها. ودعت الدولة إلى 

تكثيف عملها للكشف عن مصيره.

وكاالت: أفادت وســائل إعالم إسرائيلية 
بأن الواليات املتحدة األميركية بدأت بتسجيل 
األشــخاص املولودين في هضبــة اجلوالن 
السورية احملتلة واحلاصلني على اجلنسية 
األميركية بأنهم مواطنون من أصول إسرائيلية، 
وذلك بعد أسابيع من اعتراف الرئيس دونالد 

ترامب بسيادة إسرائيل على اجلوالن.
وبحسب صحيفة »هآرتس« اإلسرائيلية، 
فإن جميع الوثائق الرسمية الصادرة عن وزارة 
اخلارجيــة األميركية، مبا فــي ذلك جوازات 
السفر، سيكون مسجال عليها تولد إسرائيل.

وكانت الوثائق األميركية الرسمية سابقا 
تشــير إلى مكان تولد الشــخص في هضبة 
اجلوالن، أما بعد القرار احلالي فسيتم تسجيله 
بتولد إسرائيل بدال من اجلوالن. ويأتي التحرك 

األميركي بعد أيام من نشر املبعوث األميركي 
اخلاص للسالم في الشرق األوسط، جيسون 
غرينبالت، خريطة جديدة إلســرائيل تظهر 
ضم هضبة اجلوالن. وقــال غرينبالت عبر 
حسابه في »تويتر«، الثالثاء املاضي، »مرحبا 
بكم في أحدث إضافة لنظام اخلرائط الدولي 
اخلاص بنا، بعد إصدار رئيس الواليات املتحدة 
األميركيــة )دونالد ترامــب(، إعالنا يعترف 
بسيادة إســرائيل على مرتفعات اجلوالن«. 
وكانت إســرائيل احتلت مرتفعات اجلوالن 
والضفة الغربية والقدس الشــرقية وقطاع 
غزة فــي حرب ١٩67، وفي عــام ١٩8١ ضمت 
إسرائيل مرتفعات اجلوالن والقدس الشرقية 
إليها، في خطوة لم يعترف بها املجتمع الدولي 

باستثناء القرار األميركي األخير.

عواصمـ  وكاالت: كشفت مصادر عسكرية 
ســورية حقيقة املعلومــات املتداولة، حول 
حــدوث اشــتباكات بــني القوات الروســية 
وااليرانية في عدد من نقاط التماس بني النقاط 
التي تســيطر عليها قــوات البلدين في دير 
الزور وحلب. ونقلت وكالة األنباء السورية 
»سانا« عن مصدر عسكري، القول »تتناقل 
بعض املواقع ووسائل اإلعالم املكتوبة خبرا 
مفاده حدوث اشتباكات بني القوات الروسية 
واإليرانيــة في دير الزور وحلب. إن القيادة 
العامة للجيش والقوات املسلحة تنفي جملة 
وتفصيال ما ورد في هذه املواقع والصحف، 
وتؤكــد أن اخلبر عار متامــا من الصحة وال 

أساس له على اإلطالق«.
وأضــاف املصدر: »تهيــب القيادة العامة 
للجيش والقوات املســلحة بوسائل اإلعالم 
على اختالف أنواعها توخي الدقة واملسؤولية 
بنشر األخبار وعدم اعتماد أي خبر عسكري 

ميداني ما لم يصدر عن مصدر عسكري«.
جاء ذلك بعدما أكدت عدة وســائل اعالم 

ومصادر وقوع تلك االشتباكات. 
ونقلت وكالة األنباء األملانية )د.ب.أ( عن 
مصادر معارضة إن »أصوات اشتباكات عنيفة 
سمعت بوضوح في أحياء احلمدانية وحلب 
اجلديدة ترجح انها اشتباكات بني مجموعات 
مسلحة موالية إليران وأخرى موالية لروسيا«.
وكانت وكالة »األناضول« أعلنت سقوط 
عــدد من القتلى واجلرحى أول من أمس، في 

اشتباكات بني قوات روسية وأخرى إيرانية 
مبحافظتي دير الزور وحلب.

وأوضحــت نقال عن مصــادر، أن حاجزا 
لقــوات »احلــرس الثــوري« اإليراني أوقف 
موكبا للشرطة العسكرية الروسية في مدينة 
»امليادين« بريف دير الزور )شرق(، جنم عنها 

تالسن حتولت إلى اشتباكات.
وأسفرت االشتباكات بني اجلانبني عن وقوع 
قتيلــني في صفوف احلرس الثوري، وجرح 
4 عناصر من الشرطة العسكرية الروسية، 

بحسب ذات املصادر. 
وفي حلب أوضحت املصادر أن االشتباكات 
وقعت بعــد مطالبات من القوات الروســية 
لـ»احلرس الثوري« واملجموعات التابعة له، 

بإخالء مطار حلب الدولي.
وتنتشر القوات الروسية وااليرانية في 
محافظتي دير الزور وحلب حيث تســيطر 
القــوات االيرانية واملجموعــات املوالية لها 
على مدينة البوكمال على احلدود السورية- 
العراقية في حني تتواجد القوات الروسية في 
منطقة امليادين في ريف دير الزور الشرقي 

الى جانب القوات احلكومية.
في حني تتواجد القوات االيرانية بأعداد 
كبيــرة في مدينة حلب بعــد نقل أغلبها من 
مدينة دمشق ومحيطها اثر تعرضها املتكرر 
لقصف اسرائيلي، كما تعرضت لقصف منذ 
أســبوع في منطقة الشــيخ جنار وعدد من 

املواقع في مدينة حلب.

وزير الداخلية السابق يقدم جردة مبؤسسات الهدر العام..

مروان شربل


