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«معتدلو» وا�شنطن ( ...تتمة �ص)1

�أ�سر ال�شهداء ( ...تتمة �ص)1
يزالون يتعاملون مع التعددية كعالمة ضعف وليس
كمصدر قوة ونجاح لخيارات وإدارة الرئيس األسد،
وإنكارها هنا تعبير عن االعتقاد بأنّ وجودها انتقاص
من مصادر القوة والنجاح ،خالفا ً للحقيقة التي تقوم
على تحدّ ،محوره هو هل يمكن توفير بيئة سياسية
تعددية تحت ذات السقف الوطني والقومي لسورية؟
والجواب بالنفي هو جواب المعارضة التي تعيد النظر
بالخيارات الوطنية والقومية ،وتربط التعددية بتغيير
الثوابت والتحالفات ،وتنكر من هنا على المرشحين ما
يصب
يرمزون إليه من معاني التعددية ،فهل يجوز أن
ّ
بعض الوطنيين الماء في طاحونة الغرب والتابعين له
من المعارضين السوريين؟

الحرية والعدالة ،كذلك من يستمع للمرشح النوري
في مناقشته للسياسات االقتصادية وأسلوب عمل
اإلدارة وتفشي الفساد ومدرسته الليبرالية في طرح
الحلول ،سيكتشف أنّ المرشح ْين يشكالن منبر ْين
أوس��ع م��دى مما شكلته األح��زاب القديمة والجديدة
في مجال التعددية السياسية ،التي يبشران كليهما
بأنهما يدركان جيدا ً ضآلة حظوظهما االنتخابية ،بقدر
ما يدركان أنها البداية لبناء كتلة على يمين وأخرى
على يسار الحكومات ،من تحت سقف الخيارات التي
يمثلها الرئيس األسد تمهيدا ً للعبة سياسية تتسع لهذه
التعددية.
 ما يبدو مدعاة تساؤل هو إصرار بعض الوطنيينجسدها من
على رفض االعتراف بهذه التعددية ،إال إذا ّ
يخرجون عن وطنيتهم ويمثلون مشاريع أجنبية ،وال

ناصر قنديل

من البرادعي ( ...تتمة �ص)1
مفترضة وترسيخها ،من خ�لال إعطاء الشرعية لطرف
سياسي بعينه على أنه الفريق البديل الشرعي لمؤسسة
الدولة ،إذ اختصر المعارضة السورية بهذا الفريق وبدأ
محاولته المفضوحة إلعداده بالمستويات كافة ،كي يمأل
فراغا ً وهميا ً به كان هيّأ له نظريا ً وال أخالقيّا!
كان مطلوبا ً من اإلبراهيمي اإلعداد جيّدا ً لمنصة عدوان
ّ
وتدخل في سورية ،وكان مطلوبا ً منه نقل ملف «األزمة
السورية» إل��ى مجلس األم��ن ،لتذرير ال��دول��ة السورية
وإلحاقها بملفات المقايضات الدولية ووضعها فوق طاولة
الدول الكبرى ،بعيدا ً عن دورها الوطني ودورها اإلقليمي!
غير أنّ اإلبراهيمي ك��ان مكشوفا ً ومفضوحا ً من قبل
مؤسسة الدولة ،لذلك كان ال��ر ّد عليه محكما ً وزاج��را ً في
كثير من األحيان ،كما أنّ الفريق الذي واجهه في تفاصيل
المعركة لم يعطه كامل أوراق اللعبة الداخلية والخارجية.
بلى ،لقد تعامل معه ،لك ّنه تعامل بنصف أوراق ،ونصف
استجابة ،ونصف احترام أيضا!
استطاع البرادعي أن يمهّد للعدوان على العراق ،وأن
يسقط الدولة الوطنية هناك ،وأن يت ّم تدمير العراق ،لكن
األخضر اإلبراهيمي لم يستطع أن يفعل الشيء نفسه في
سورية ،ولم يستطع أن يبني منصة التدخل للقضاء على
الدولة الوطنية فيها.
غير أنّ البرادعي واالبراهيمي قدّما نموذجا ً سيذكره
التاريخ جيداً ،وسوف يتوقف عنده طويالً ،لجهة أنهما
كانا جزءا ً مهما ً من استراتيجية العدوان على مفهوم الدولة
الوطنية في العالم العربي ،خاصة تلك الدولة التي كانت
هدفا ً استعمار ّيا ً أساس ّيا ً ورئيس ّياً ،وش ّكلت رافعة صمود
في وجه مشروع احتالل كبير.

نجح البرادعي في ش ّد العصب الجمعي لدى الرأي العام
في اتجاه هذا العنوان ،لك ّنه لم يقدم إلينا في اآلن ذاته
صيغة حقيقية ،تتحدث عن أبعاد هذا الفعل الذي يقوم
به ،وكان يدافع دائما ً عن أ ّنه ابن مؤسسة ملتزم بقراراتها،
وكان ينزع العمل الذي يقوم به ويخرجه من سياق الصراع
الكلي للعالم ،لك ّنه لم يقل لنا كيف استطاع أن يفصل بين
اإلنساني الذي يالحق العراق ألجله ،وغير اإلنساني الذي
كان يمهّد به للعدوان على العراق!
كان األخضر اإلبراهيمي نسخة مطابقة لمحمد البرادعي،
ألجل إنهاء الدولة السورية ،من خالل إنشاء «ملف جديد»
لحصيلة الحاصل في سورية ،والقفز فوق العنوان الرئيسي
للعدوان ،إذ عمل على تكريس مفهوم النزاع السوري –
السوري وترسيخه ،ألخذ المشهد كامالً في اتجاه عنوان
وحيد .يصبح هذا العنوان هو الرئيسي األساسي في المشهد
يرسخ مفهوم «ح ّل الصراع» ،وح ّل الصراع ال
السوري ،ما ّ
يمكن أن يكون إالّ من خالل ترسيخ دور «الوسيط» ،الوسيط
الذي سوف يمهّد لدور األمم المتحدة ،ثم دور مجلس األمن،
وكلها خطوات كانت حاضرة في ذهن اإليراهيمي الذي لم
يكن وحيدا ً في اإلعداد لمثل هذا السيناريو!
وزج��ه في
إنّ تسلّل اإليراهيمي إلى المشهد السوري
ّ
تفاصيل افتراضية وناشئة على نحو غير دقيق أو حقيقي،
يفضح الدور الذي كان يلعبه ويُع ُّد ألجله ،كما يشير بدقة
هائلة إل��ى مناخ ال��ع��دوان ال��ذي ك��ان يشرعنه من خالل
«شيطنة» الدولة السورية واعتبار الفريق الذي يقود هذه
شرعي ،وفي أدنى حاالته هو فريق سارق
المؤسسة غير
ّ
للسلطة وللدولة معاً!
أنشأ اإلبراهيمي معادلة افتراضية وهمية ،غير دقيقة
وحقيقية على جسد ع��دوان كبير على سورية ،وإره��اب
أحرق كثيرا ً منها ،وساهم في تكريس معادالت سياسية

خالد الع ّبود

إعالم تبليغ
تدعو وزارة المالية ـ مديرية المالية العامة ـ المصلحة المالية اإلقليمية في محافظة
بيروت ـ دائرة ضريبة الدخل
المكلفين الواردة أسماءهم في الجدول أدناه للحضور إلى مركز الدائرة الكائن في
بيروت ـ شارع بشارة الخوري ـ مبنى فيعاني ـ الطابق األول
لتبلغ البريد المذكور تجاه اسم كل منهم خالل مهلة ثالثين يوما ً من تاريخ نشر هذا
اإلعالم ،وإال يعتبر التبليغ حاصالً بصورة صحيحة بعد انتهاء مهلة المراجعة المشار إليها
أعاله ،علما ً أنه سيتم نشر هذا اإلعالم على الموقع اإللكتروني الخاص بوزارة المالية:
اسم المكلف

رقم البريد المضمون

رقم المكلف

شركة التنمية العقارية ش.م.ل.

4069

RR134732223LB

علي جواد معتوق

58041

RR134732356LB

تبدأ مهلة االعتراض المحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ.
مدير الواردات بالتفويض
فيكتوريا مقدسي الياس
التكليف 785
إعالم تبليغ
تدعو وزارة المالية ـ مديرية المالية العامة ـ مديرية الواردات ـ دائرة التحصيل بيروت
ـ المكلفين الواردة أسماؤهم في الجدول أدناه للحضور إلى مركز الدائرة الكائن في
بيروت ـ شارع بشارة الخوري ـ مبنى فيعاني ـ الطابق الثاني لتبلغ البريد المذكور
تجاه اسم كل منهم خالل مهلة ثالثين يوما ً من تاريخ نشر هذا اإلعالم ،وإال يعتبر التبليغ
حاصالً بصورة صحيحة بعد انتهاء مهلة المراجعة المشار إليها أعاله ،علما ً أنه سيتم
نشر هذا اإلعالم على موقع اإللكتروني.
اسم المكلف

رقم المكلف

رقم البريد المضمون

تاريخ الزيارة
الثانية

تاريخ اللصق

شركة ميريت كوربوريشن 3038
ش.م.ل.

RT000008739LB

2014/01/04 2014/04/04

ان��ت��ر ف���وود انكوربورايشن 180680
ش.م.م.

RT000009859LB

2014/01/04 2014/04/04

كونستركشن اندسوبرفيجن 1167
كومباني ش.م.م.

RT000010636LB

2014/02/04 2014/04/04

زكريا بك عمر القاووقجي

92374

RT000010051LB

2014/01/04 2014/04/04

اك لفنغ ش.م.ل.

RT000010468LB 1499660

2014/01/04 2014/04/04

تبدأ مهلة االعتراض المحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ.
مدير الواردات
لؤي الحاج شحادة
التكليف 794
إعالم تبليغ
تدعو وزارة المالية ـ مديرية المالية العامة ـ المصلحة المالية اإلقليمية في محافظة
بيروت ـ دائرة ضريبة الدخل
المكلفين الواردة أسماءهم في الجدول أدناه للحضور إلى مركز الدائرة الكائن في
بيروت ـ شارع بشارة الخوري ـ مبنى فيعاني ـ الطابق األول
لتبلغ البريد المذكور تجاه اسم كل منهم خالل مهلة ثالثين يوما ً من تاريخ نشر هذا
اإلعالم ،وإال يعتبر التبليغ حاصالً بصورة صحيحة بعد انتهاء مهلة المراجعة المشار إليها
أعاله ،علما ً أنه سيتم نشر هذا اإلعالم على الموقع اإللكتروني الخاص بوزارة المالية:
اسم المكلف

رقم المكلف

رقم البريد المضمون

5887

RR134732206LB

نبيل نجا ثابت

72421

RR134752245LB

سامي يوسف حداد

86553

RR134752165LB

شركة فوشفيل ش.م.ل.

1489

حسين خليل بشارة

95948

RR134752191LB

حسن أحمد الحاج مغنية

242026

RR134731700LB

عصام نعيم خريس

253737

RR134752069LB

محمود حسن عيسى

2234504

RR134731775LB

تبدأ مهلة االعتراض المحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ.
مدير الواردات بالتفويض
فيكتوريا مقدسي الياس
التكليف 791
يارا خليل أبو حيدر وعائلتها
رادا خليل أبو حيدر زوجة جورج نصار وعائلتها
شقيقاتها :فوز أرملة متري أبو فرح وعائلتها
هيام زوجة نديم غانم وعائلتها
وعموم عائالت :أبو حيدر ،أبو فرح ،غانم ،نصار ،علم ،وهبه ،حداد
ينعون إليكم بمزيد الحزن واألسى فقيدتهم الغالية

سالم الياس خليل أبو حيدر

المنتقلة إلى رحمته تعالى أمس اإلثنين الواقع فيه .2014/5/19
يحتفل بالصالة لراحة نفسها اليوم الثالثاء الواقع فيه  20الجاري في تمام الساعة
الرابعة بعد الظهر في كنيسة سيّدة رقاد والدة اإلله للروم األرثوذكس بسكنتا (سيدة
الغابة).
ُتقبل التعازي قبل الدفن وبعده ويوم غ ٍد األربعاء في  21الجاري في صالون الكنيسة
من الساعة الحادية عشرة صباحا ً وحتى السابعة مساءً.
ويوم الخميس في  2014/5/22في صالون كنيسة مار جرجس للروم األرثوذكس،
جديدة المتن ،من الحادية عشرة صباحا ً حتى السادسة مساءً.

المكلفين بإقامة حزام أمني على تخوم الجوالن المحتل يغذيه ممر الخط الفاصل الممتد بين
األردن ومزارع شبعا اللبنانية المحتلة ،مرورا ً بالجوالن ،ما أسقط بالوقائع المزاعم اإلعالمية
وااليديولوجية عن العداء وتناقض المصالح بين «إسرائيل» وتكفيريي «القاعدة» الذين
ّ
مشغليهم في حلف العدوان الذي استحضرهم إلى
تستمر الخشية من خروجهم على سيطرة
سورية وأغدق عليهم المال والسالح.
تقوم شراكة فعلية بين ما اصطلح على تسميته تاريخيا ً «عرب اميركا» و«إسرائيل»
منذ تكوين مجموعة شرم الشيخ بإشراف كونداليزا رايس لقيادة حرب تموز ،وتواصل
هذه المجموعة شراكتها في جميع المجاالت االستخباريّة والسياسية واللوجستية وحتى
المالية المتصلة بخطة استنزاف الدولة السورية بعد فشل الجانبين بمساعدة الغرب في
مرحلة طويلة من الترهيب والترغيب لسحب سورية من موقعها كمحور مركزي لمنظومة
المقاومة واالستقالل في اإلقليم تجندت لها في «سنوات الخديعة» حكومات كل من فرنسا
وتركيا وقطر ،وفقا ً لما كشفه الرئيس األسد حول ما تلقاه من عروض ومساومات منذ زيارة
كولن باول المشهورة إلى دمشق حتى تهافت الموفدين إليها سرا ً وعالنية بعد اندالع الحرب
على سورية.
يراهن المخططون األميركيون و«اإلسرائيليون» بحسب ما تظهر مراكز الدراسات األميركية
المرتبطة باللوبي الصهيوني «إيباك» ،وأبرزها معهد واشنطن ،على إدامة حرب االستنزاف من
خالل التصعيد في جنوب سورية وعبر مشروع الحزام العميل في جبهة الجوالن ،بعدما أظهرت
الوقائع وفق اعتراف الباحث الصهيوني إيهود إيعاري استنفاد قدرة الجماعات التكفيرية في
شمال سورية وشرقها ،رغم التورط التركي المباشر على إحداث أي تغيير جدي في التوازنات
التي يعترف الغرب بتح ّولها لمصلحة الدولة الوطنية السورية وقواتها المسلحة ،بينما ينصب
اهتمام دول الغرب وحكومات العدوان اإلقليمية على احتواء أخطار ارتداد الجماعات التكفيرية
نحو بلدان المصدر عقب هزائمها المتالحقة في سورية .ويتحدث هؤالء عن سنوات مقبلة من
القتال ،بينما يضاعفون جهودهم عبر الحدود األردنية .وتظهر في دراسة الوقائع ثالثة عوامل
كفيلة بتعثر الخطة األميركية الصهيونية وهي تزيد من فرص إفشالها:
أوالً :هشاشة الوضع األردني وتصاعد أخطار االنفجار السياسي واألمني الناتج من تزايد
التكفيريين العائدين من سورية وتضخم الذراع األردنية لـ«القاعدة» عبر توسع ما يسمى
بـ«السلفية الجهادية» في أوساط العشائر تحت عيون السلطات األردنية التي رعتها في
سبيل الحشد إلى سورية وتلك السلطات قايضت تسهيالتها بالمال السعودي والقطري كما
بات معلوماً ،وتواجه معارضة شعبية وسياسية ال يستهان بها لتورطها في العدوان.
ثانياً :المسار العام لالستقطاب الشعبي المتصاعد في سورية لمصلحة الدولة الوطنية
والجيش العربي السوري وحول زعامة الرئيس بشار األسد ،هو تعبير عن رجحان كفة
انحياز حاسم أصالً لمصلحة خيار المقاومة والصمود والعداء لـ«إسرائيل» بوصفه تعبيرا ً
عن معاني االستقالل والسيدة الوطنية والكرامة القومية ،ما يؤدي إلى تراجع فرص تثبيت
بيئة حاضنة في حزام عميل ،رغم انخراط تنظيم «اإلخوان» في الخطة الصهيونية من خالل
كتائب ما يسمى بـالجبهة اإلسالمية» وهنا فرق كبير ونوعي عن الحزام الذي أقامه االحتالل
في جنوب لبنان على هامش االنقسامات الطائفية مع انحالل مؤسسات الدولة مطلع الحرب
األهلية في سبعينات القرن الفائت ،وبعد النجاح «اإلسرائيلي» في اختراق العمق اللبناني
من خالل أحزاب الجبهة اللبنانية وميليشياتها.
ثالثاً :قوة الدولة الوطنية السورية التي تحقق المزيد من التقدم والتطور تسمح بإمكان
تحول التهديد إلى فرصة والدة قوة شعبية سورية مقاتلة ضد الحزام العميل ،تباشر
المقاومة من حيث انتهت إليه تجربة حزب الله في الخبرة والقدرة ،ما يقلب اتجاه االستنزاف
برده صوب النحر الصهيوني ،لتكتشف «إسرائيل» أسوأ كوابيسها ولتتأكد أكثر من صواب
اعتقادها بأنّ تعافي سورية وانتصارها سيقلب الموازين في المنطقة ويدشن حقبة جديدة من
الصراع العربي الصهيوني محورها إحياء فكرة تحرير فلسطين بعد إسقاط وهم الدولتين،
بينما تكبل «إسرائيل» أزمات كثيرة وتوازنات إقليمية قاهرة تمنعها من السير في خيار
الحرب الكبرى مع الصعود المتنامي للقوة اإليرانية ،وفي ظل تراجع القدرة األميركية على
تحمل كلفة هذا الخيار باعتراف باراك أوباما الذي ج ّرب حظه وانكفأ بماء الوجه الكيماوي.

غالب قنديل

إعالم تبليغ
تدعو وزارة المالية ـ مديرية المالية العامة ـ مديرية الواردات ـ دائرة الضريبة على الرواتب والمكلفين الواردة أسماءهم في الجدول أدناه
للحضور إلى مركز الدائرة الكائن في
بيروت ـ كورنيش النهر ـ مبنى وزارة المالية ـ الطابق األرضي
لتبلغ البريد المذكور تجاه اسم كل منهم خالل مهلة ثالثين يوما ً من تاريخ نشر هذا اإلعالم ،وإال يعتبر التبليغ حاصالً بصورة صحيحة بعد
انتهاء مهلة المراجعة المشار إليها أعاله ،علما ً أنه سيتم نشر هذا اإلعالم على الموقع اإللكتروني الخاص بوزارة المالية:
اسم المكلف

حوار اقت�صادي (تتمة �ص)1

رقم المكلف

رقم البريد المضمون

تاريخ اللصق

تاريخ الزيارة الثانية

محمد علي حبيب جمعة

35979

RR13344739LB

14/03/14

14/03/19

بشير أمين عماد

156516

RR14076690LB

14/03/14

14/03/19

وائل غروب ش.م.م.

331603

RR133446589LB

14/03/14

14/03/19

فادي شهاب الزغبي

356156

RR133447624LB

14/03/14

14/03/19

مارلين ميشال عبود

357041

RR140766915LB

14/03/14

14/03/19

بطرس انطون خوري

364498

RR133447244LB

14/03/12

14/03/19

محمد زياد محمد فيصل منصور

377178

RR133447377LB

14/03/14

14/03/19

مازن أحمد جابر

413881

RR133447496LB

14/03/14

14/03/21

ميشال الياس نوفل

450835

RR133447301LB

14/03/13

14/03/19

كابي عيسى صوما

463914

RR133446495LB

14/03/05

14/03/19

روان عاطف ياغي

511692

RR133447315LB

14/03/11

14/03/19

عبير عبد األمير سليمان

1398490

RR140766623LB

14/03/11

14/03/19

االن جوزف حردان

1658417

RR133446178LB

14/03/13

14/03/19

محمد عمر أحمد الترك

80228

RR133447363LB

14/03/19

14/03/26

ميشال جرجي اده

365191

RR133447160LB

14/03/17

14/03/31

حاتم جعفر صيداني

366933

RR133447465LB

14/03/18

14/03/27

نورا جاك سلمانيان

403565

RR133447350LB

14/03/18

14/03/26

ليندا سامي الحصري

437793

RR140766858LB

14/03/18

14/03/27

جان كلود اميل الصايغ

449635

RR140766570LB

14/03/14

14/03/26

جورج فؤاد زياده كرم

625047

RR140766787LB

14/03/19

14/03/27

خليل دريفس زعرور

1290712

RR133447111LB

14/03/17

14/03/28

طارق بشاره عبود

1552583

RR140766742LB

14/03/18

14/03/27

اني مهران بالبنيان

1728700

RR133446907LB

14/03/18

14/03/26

داني فارس نعوس

1773065

RR140766756LB

14/03/18

14/03/28

وئام حسن الغندور

405362

RR140766447LB

14/03/20

14/03/27

شربل يوسف ريشا

1821142

RR133446076LB

14/03/19

14/03/27

تبدأ مهلة االعتراض المحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ.

اسم المكلف

رقم المكلف

اسم المكلف

RR009252646LB

14/04/04

تاريخ اللصق
14/04/09

شركة فالكون لوبس ش.م.م.

110789

RR009252664LB

14/04/04

14/04/09

شركة مطر للسياحة والسفر ش.م.م.

203950

RR009252647LB

14/04/04

14/04/09

شركة الضاحية العقارية ش.م.م.

521

RR009252663LB

14/04/04

14/04/09

شركة دارين الدولية ش.م.م.

6895

RR009252660LB

14/03/31

14/04/09

مدير الواردات
لؤي الحاج شحادة
التكليف 799

إعالم تبليغ
تدعو وزارة المالية ـ مديرية المالية العامة ـ مديرية الواردات ـ دائرة ضريبة الدخل
والمكلفين الواردة أسماءهم في الجدول أدناه للحضور إلى مركز الدائرة الكائن في
بيروت ـ شارع بشارة الخوري ـ مبنى فيعاني ـ الطابق األول
لتبلغ البريد المذكور تجاه اسم كل منهم خالل مهلة ثالثين يوما ً من تاريخ نشر هذا اإلعالم ،وإال يعتبر التبليغ حاصالً بصورة
صحيحة بعد انتهاء مهلة المراجعة المشار إليها أعاله ،علما ً أنه سيتم نشر هذا اإلعالم على الموقع اإللكتروني.
اسم المكلف

تاريخ اللصق

نعمه انطون عرمان

322593

RR133446782LB

14/03/06

14/03/17

يوسف بطرس فخري

370048

RR133446014LB

14/03/05

14/03/19

محمد خليل الصعيدي

533005

RR133445929LB

14/03/06

14/03/17

منى توفيق عازار

554963

RR133446725LB

14/03/07

14/03/17

حسين عاطف ابراهيم بعدراني

75650

RR133446456LB

14/03/03

14/03/17

عصام تيودور الحوراني

409127

RR133445844LB

14/03/03

14/03/18

المنتجات الصناعية الحديثة المحدودة شركة اوف شور ذ.م.م.

986009

RR133446045LB

14/03/03

14/03/17

عامر محمد سعيد غانم

1006392

RR133446005LB

14/03/04

14/03/17

منى الياس سعاده

2902754

RR133446535LB

14/03/03

14/03/19

يوسف محمد عبد علي

38276

RR133446875LB

14/03/10

14/03/18

مروان جروج حريق

135648

RR133447553LB

14/03/10

14/03/19

منير توفيق الحلبي

142258

RR133446819LB

14/03/10

14/03/18

حبيب فؤاد لحود

165537

RR133446748LB

14/03/10

14/03/18

خليل ميشال رحمه

328189

RR133446898LB

14/03/10

14/03/18

رياض طانيوس الخويري

329723

RR133446751LB

14/03/12

14/03/19

صالح هاني حالوي

365550

RR133447258LB

14/03/10

14/03/18

ميرنا مخايل جحى

401918

RR133447289LB

14/03/10

14/03/18

رونالد هنري حلو

422592

RR133447482LB

14/03/12

14/03/18

روجيه متري عطيه

440943

RR133447346LB

14/03/10

14/03/18

كالرا فهد نخله

944796

RR133446694LB

14/03/10

14/03/18

هيلدا عبد المسيح باطري يزبك

1166775

RR133447023LB

14/03/11

14/03/18

حسين يوسف يوسف

1351058

RR140766708LB

14/03/12

14/03/18

تبدأ مهلة االعتراض المحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ.

رقم المكلف

رقم البريد المضمون

تاريخ الزيارة
الثانية

تبدأ مهلة االعتراض المحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ.

إعالم تبليغ
تدعو وزارة المالية ـ مديرية المالية العامة ـ مديرية الواردات ـ دائرة الضريبة على الرواتب والمكلفين الواردة أسماءهم في الجدول أدناه
للحضور إلى مركز الدائرة الكائن في
بيروت ـ كورنيش النهر ـ مبنى وزارة المالية ـ الطابق األرضي
لتبلغ البريد المذكور تجاه اسم كل منهم خالل مهلة ثالثين يوما ً من تاريخ نشر هذا اإلعالم ،وإال يعتبر التبليغ حاصالً بصورة صحيحة بعد
انتهاء مهلة المراجعة المشار إليها أعاله ،علما ً أنه سيتم نشر هذا اإلعالم على الموقع اإللكتروني الخاص بوزارة المالية:
رقم البريد المضمون

فادي ع ّبود

إعالم تبليغ
تدعو وزارة المالية ـ مديرية المالية العامة ـ مديرية الواردات ـ دائرة كبار المكلفين ـ المكلفين الواردة أسماءهم في الجدول أدناه
للحضور إلى مركز الدائرة الكائن في
بيروت ـ كورنيش النهر ـ مبنى وزارة المالية ـ الطابق األول
لتبلغ البريد المذكور تجاه اسم كل منهم خالل مهلة ثالثين يوما ً من تاريخ نشر هذا اإلعالم ،وإال يعتبر التبليغ حاصالً بصورة
صحيحة بعد انتهاء مهلة المراجعة المشار إليها أعاله ،علما ً أنه سيتم نشر هذا اإلعالم على الموقع اإللكتروني.

بنك االعتماد المتحد ش.م.ل (التسهيالت التجارية 4123
ش.م.ل)

مدير الواردات
لؤي الحاج شحادة
التكليف 787

تاريخ الزيارة الثانية

لتخمين المركزي على تسويات األمالك البحرية إذ يصبح
أكثر فاعلية م��ع إص���دار تخمين م��رك��زي منشور على
اإلنترنت ،فلو اعتمدت القيمة الحقيقية لألمالك ،تكون
التسويات أضعاف المبالغ ،وإذا لم يعتمد التخمين
المركزي يتح ّول هذا الموضوع الى «دكان» استنسابي
معروف في لبنان ،خاصة اذا ت ّم التعامل مع ك ّل ملف على
حدة.
ـ ثانياً ،كيف االستمرار في التغاضي عن أعمال الكسارات
وال��م��رام��ل وف��ي ال��وق��ت نفسه «زي���ادة رس��م االستهالك
الداخلي لإلسمنت بمبلغ  6آالف ليرة للطن لتأمين
ما بين  30و  40مليار ليرة سنوياً»ِ .ل� َم التركيز على
ٌ
فمعروف
صناعة اإلسمنت وترك منتجي البحص والرمل،
المستفيد من اإلنتاج وكيف تت ّم العملية! واألفظع من
ٌ
معروف أن نسبة كبيرة من مقالع البحص والرمل
ذلك،
تعمل خارج منظومة الـ TVAكلياً ،فلو فرضنا «ضريبة
مقالع» ستكون ذات دخل كبير ألنها ستفرض على المقالع
ليس الضريبة المذكورة فحسب ،بل ستجبر المقالع على
دفع  TVAأيضاً .وبالتالي يجب فرض ضريبة على
أعمال المقالع والكسارات والمرامل المرخصة أو الحائزة
مهالً إدارية او حتى غير المرخصة ،وفصل الضريبة عن
موضوع الترخيص .وتفرض هذه الضريبة المرتبطة
بالمالية على جميع أعمال استخراج رمل أو بحص أو
صخور قبل البدء في عملية االستخراج ،بحسب مسح
تدفع على أساسه الضريبة.
ثالثاً ،إنّ زي��ادة الرسوم على المشروبات الروحية
�ب ح��ك��م�ا ً ف��ي مصلحة األس����واق ال��ح��رة على
س��ي��ص� ّ
وستمس بالقطاع السياحي وبوجه لبنان
أنواعها،
ّ
المنفتح على العالم ،كما أنّ مص ّنعي «العرق البلدي»
تصعب جدا ً مراقبتهم وفرض ضرائب عليهم في لبنان.
هناك في المقابل ،نشاط اقتصادي ال يدفع أي ضريبة
تذكر ،مثل ألعاب الميسر ودكاكين الـ video games
المنتشرة ،فنقترح تنظيم صاالت األلعاب اإللكترونية
المنتشرة على األراضي اللبنانية كافة وقوننتها ،وهي
ال تدفع ضرائب تذكر للمالية ،علما ً أنّ الضرائب المتعارف
عليها عالميا ً لهذا النوع من النشاطات قد تصل الى %50
من األرب��اح ،وربطها إلكترونيا ً ب��وزارة المالية لتحديد
عوائد الدولة منها .إنّ هذا االقتراح يؤدي الى خلق فرص
عمل خاصة في فنادق الجبل ،خاصة إذا حصرت بهذه
الفنادق التي كانت تتمتع بعائدات من الكازينو وألغيت
وهي مهدّدة باإلقفال في المناطق الجبلية كلّها! وسيعود
بعض الحياة إلى فنادق الجبل اذا حصرت هذه األلعاب
بفنادق الجبل .من ناحية أخرى ،إذا أُنشئت لـ Casino
 du Libanفروع في لبنان وأُدرجت المقامرة عن بعد
من خالل اإلنترنت من ضمن خدمات الكازينو ،فنستطيع
بحسب رأي الخبراء مضاعفة دخل الدولة خالل السنة
األولى بعد البدء ،فيصل دخل الكازينو الى أكثر من 200
مليون دوالر.
رابعاً ،في موضوع الـ TVAال يجدي رفع نسبتها قبل

اعتماد إجراءات جديدة بالنسبة إلى الـ  ،TVAفمن غير
المقبول استمرار السماح بعدم إدخال الشركات التي ال يزيد
حجم عملها ( )TURN OVERعلى الـ 100000دوالر
في الـ TVAويجب خفض السقف الى الـ  10000دوالر،
ومنع أي شركة غير مسجلة في الـ TVAمن استيراد
بضائع بكميات تجارية .إنّ ضبط هذا الموضوع يؤ ّمن
للخزينة مداخيل تفوق ال��زي��ادة المقترحة م��ن خالل
رف��ع ال��ـ  TVAال��ى  ،%11علما ً أنّ البنك ال��دول��ي قدر
نسبة األعمال غير المسجلة في الـ TVAبـ % 32سنة
 ،2007وقد تصل النسبة الى  %50اليوم .أما بالنسبة
إلى موضوع الرسم الجمركي فيجب التوضيح أنّ دول
العالم كلّها تعتمد إج��راءات جمركية تؤدي الى التنمية
االقتصادية وال��ى تحفيز القطاعات اإلنتاجية ،أما في
لبنان فال تزال السياسة عشوائية .ففي البلد الذي يدعم
الطاقة بأكثر من ملياري دوالر ،وفي البلد الذي يطالب فيه
الصناعيون برسم طاقة على المستوردات من البضائع
التي تدخل في إنتاجها طاقة مكثفة ولها مثيل في لبنان،
يجب فرض ما يسمى «رسم طاقة» من  5الى  % 10على
جميع المستوردات من بضائع «الطاقة المكثفة» التي
يت ّم تصنيع مثيل لها في لبنان لحماية المنتج المحلي،
ما يخلق فرص إنتاج ويشجع على االستثمار في هذه
الصناعات.
المس بفوائد حسابات المودعين،
خامساً :يجب عدم
ّ
إذ قد يؤدي ذلك الى خسارة موقع لبنان كبلد «صديق»
للمودع في مصارفه .إن ضريبة على الفوائد هي بالواقع
ضريبة على المودعين وليست على المصارف! يُستعاض
عن هذا الموضوع برفع الضريبة على األرباح المصرفية،
وهذا موضوع يحتاج الى تحليل ومناقشة.
س���ادس���اً ،ف���رض م��ا ي��ع��رف بالـWINDFALL
 TAXوهي ضريبة مرتفعة تفرض لمرة واحدة فحسب
على أعمال استوفت أرباحا ً مفاجئة وعالية بسبب ظروف
معينة وبسبب عقود مع الدولة ،واألمثلة على األنشطة
االقتصادية لفرض هذا النوع من الضريبة متعدّدة ،مثل
أعمال الردم لسوليدير ،السوق الحرة ،شركات النفايات،
الميكانيك وغ��ي��ره��ا ،وه��ذه الضريبة معمول بها في
الديمقراطيات كافة في العالم.
يجب إط�لاق مناقشة حقيقية حول ه��ذه النقاط،
من عقلية مثقفة ومطلعة تناقش الجدوى والنتائح
بعلمية وواقعية ،فضالً عن ضرورة التفكير جديا ً في
طرائق محاربة الفساد وأسسها .وته ّمني اإلضاءة مرارا ً
وتكرارا ً على قانون الحق في الوصول الى المعلومات
ينص على نشر المعلومات
عبر اإلن��ت��رن��ت ،ال��ذي
ّ
المتعلقة ب��إدارة المال العام على اإلنترنت والمواقع
الرسمية لإلدارات كي يتس ّنى لك ّل مواطن االطالع عليها
وتقويمها والتأكد من أنّ الضرائب التي يدفعها توضع
في موضعها الصحيح.

مدير الواردات
لؤي الحاج شحادة
التكليف 783

رقم المكلف

رقم البريد المضمون

تاريخ الزيارة
الثانية

تاريخ اللصق

سامي لطفي عبد اللطيف الهرت

88167

RR134752316LB

14/04/01

14/04/10

الرضا العقارية ش.م.م.

139980

RR134752320LB

14/04/01

14/04/09

مازن عاصم عطا الله

467455

RR134752109LB

14/04/01

14/04/10

أحمد نعمة درويش فواز

586177

RR134752497LB

14/04/01

14/04/09

ورثة كريكور نيزاك اغدامليان

601860

RR134752333LB

14/04/01

14/04/08

محمد عثمان صالح الهواري

1707510

RR134752599LB

14/04/02

14/04/09

زنجبيل لبنان ش.م.ل.

2648101

RR134752262LB

14/04/02

14/04/09

تيتانيوم انفست ش.م.ل .هولدنغ

2555946

RR134752863LB

14/04/04

14/04/09

RR134752259LB

14/04/01

14/04/08

ميدل ايست بيفريدج سيرفيز ش.م.ل127847 .
اوف شور

تبدأ مهلة االعتراض المحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ.

تبليغ إنذار
صادر عن دائرة تنفيذ جب جنين (الرئيس
العريضي)
يبلغ إل��ى المنفذ عليها نيلفي سيلدو
فرودر من جب جنين ومجهولة محل اإلقامة
حالياً.
ينفذ المنفذ جميل خليل شرانق ضدك في
المعاملة التنفيذية رقم أساس 2014/46
الحكم ال��ش��رع��ي ال��ص��ادر ع��ن المحكمة
ال��ش��رع��ي��ة السنية ف��ي ال��ب��ق��اع الغربي
تاريخ  2014/3/15سجل ـ  46ـ عدد ـ
 90ـ بموضوع اعتبار زوجته نيلفي سيلدو
فرودر طالقة منه بطلقة واحدة بائنة.
وعليه تدعوك هذه الدائرة للحضور إليها
شخصيا ً أو بواسطة وكيل قانوني لتبلغ
اإلن��ذار مع طلب التنفيذ ومرفقاته علما ً أن
التبليغ يتم قانونا ً بانقضاء عشرين يوما ً
على نشر هذا اإلعالن وعلى تعليق نسخة
عنه على لوحة إعالنات المحكمة ليصار
بعد انقضاء ه��ذه المهلة ومهلة اإلن��ذار
البالغة خمسة أي��ام إل��ى متابعة التنفيذ
بحقك أصوال ً حتى الدرجة األخيرة.
 17أيار 2014
رئيس القلم
محمد اسماعيل شرانق
إعالن رقم 2/20
تعلن وزارة الزراعة ـ المديرية العامة
للزراعة ـ عن إعادة إجراء استدراج عروض
لتلزيم تقديم مبيدات آف��ات زراعية لزوم
مديرية الثروة الزراعية في وزارة الزراعة
للعام  ،2014وذلك في مبناها الكائن في
بئر حسن مقابل ثكنة هنري شهاب ،بتاريخ

 2014/6/16الساعة التاسعة.
يمكن للراغبين في االشتراك باستدراج
العروض هذا ،االطالع على دفتر الشروط
الخاص العائد لهذا التلزيم والحصول على
نسخة عنه من مصلحة الديوان ـ المديرية
العامة للزراعة ،الكائنة في مبنى الوزارة،
الطابق الثالث.
تقدم العروض بالبريد المضمون المغفل
أو باليد مباشرة ،على أن تصل إل��ى قلم
مصلحة الديوان ـ المديرية العامة للزراعة،
قبل الساعة الثانية عشرة ظهرا ً من آخر يوم
عمل يسبق التاريخ المحدد إلجراء استدراج
العروض.
ي��ل��غ��ى اإلع��ل��ان رق���م  2/17ت��اري��خ
.2014/4/25
بيروت في  15ـ  5ـ 2014
مدير عام الزراعة
المهندس لويس لحود لحود
التكليف 881
إعالن صادر عن المديرية العامة
لألمن العام
تعلن المديرية العامة لألمن العام عن
حاجتها لتطويع مفتشين درج��ة ثانية
متمرنين (من الذكور واإلن��اث) ومأمورين
متمرنين (م���ن ال��ذك��ور ف��ق��ط) ،م��ن بين
المدنيين بطريقة المباراة.
تقدم الطلبات من قبل أصحاب العالقة
شخصيا ً اعتبارا ً من تاريخ 2014/05/21
ولغاية تاريخ  2014/06/03ضمنا ً من
الساعة  8.00وحتى الساعة  18.00وذلك
في مبنى الدائرة الفنية (شعبة المرآب)،
كورنيش النهر ،ساحة العبد ،خلف مبنى

مدير الواردات
لؤي الحاج شحادة
التكليف 801

باسل فليحان المالي واالقتصادي.
ل�لاط�لاع على ال��ش��روط والمستندات
المطلوبة ولمزيد من المعلومات ،يمكن
االتصال على الرقم  1717أو مراجعة دوائر
ومراكز األم��ن العام اإلقليمية أو مراجعة
عنوان األمن العام على شبكة اإلنترنت:
www.general-security.gov.lb
إعالن صادر عن محكمة المنيه الشرعية
السنية
غرفة القاضي الشيخ عبد العزيز الشافعي
إلى مجهول المقام أحمد علي معرباني
بناء على االستحضار بمادة تفريق للغيبة
المنقطعة وبناء لالئحة مع طلب إضافي
بمادة تفريق للشقاق والنزاع المقدمين من
خلود علي البقاعي بوجه مجهول المقام
أحمد علي معرباني يقتضي حضورك إلى
هذه المحكمة خالل عشرين يوما ً من تاريخ
نشر هذا اإلعالن إلجراء اإليجاب الشرعي
والقانوني.
المنيه في 2014/5/15
رئيس قلم محكمة المنيه الشرعية السنية
الشيخ طارق الخير

مفقود
فقد ال��م��واط��ن ال��ع��راق��ي أح��م��د سامي
حبيب العبودي بطاقة إقامته اللبنانية رقم
 .204289الرجاء ممن يعرف عنها شيء
االتصال بالرقم .71.356772

