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تتمات � /إعالنات
�أوباما� :سيا�سة الجرعات ( ...تتمة �ص)1

كلمات في ذكرى ( ...تتمة �ص)1

 يحفظ الفلسطينيون من غير توغل في التفاصيل ،أسماء شوارععدن ،وأحياء دمشق وتالل القلمون ،ويشعرون من دون حاجة إلى
الكثير من التحليل أنّ دخول الجيش السوري إلى دوما يشعرهم كأنّ
أحد أحياء القدس يقترب من قبضة أيديهم ،وعندما يسمعون أنّ مقاتلي
يحسونهم أقرب إلى صعود قمم جبل
حزب الله قد صعدوا قمم القلمون ّ
الشيخ ،وعندما يعرفون أنّ الصواريخ اليمنية أصابت منشآت نفط
«آرامكو» يتذ ّكرون أنّ الطائرات «اإلسرائيلية» في حربي لبنان وغزة
حي المعاشيق في
تز ّودت نفطا ً سعودياً ،وعندما يصل ثوار اليمن إلى ّ
عدن يشعر الفلسطينيون أنّ يمن عبد الناصر تزهر من جديد.
 إذا تجرأ أحد وسأل الفلسطينيين النأي بالنفس عما يجري حولهمقالوا له ،حيث تكون «إسرائيل» فنحن مرغمون أن نكون ،وحيث تفرح
«إسرائيل» نحزن وحيث تحزن نفرح ،أنظروا إلى معادلة المشاعر
تعرفون ك��م تفرح «إس��رائ��ي��ل» لنصر س��ع��ودي ف��ي اليمن وخسارة
سورية في ريف دمشق وهزيمة لحزب الله في القلمون ،فدعونا بعيدا ً
عن التنظير نحدّد الموقف على بوصلة عنوانها «حيث تكون إسرائيل
نكون لكن على الضفة المقابلة من الموقف والمشاعر».
ناصر قنديل

«االعتدال» المفرو�ض ( ...تتمة �ص)1
ولإلرهاب مشروعه الخاص ،الذي يُس ّمى في العراق «دولة الخالفة» ويسمى
في سورية إمارة «إسالميّة» ،فيما اإلسالم النقي ،الدين السماوي الحنيف،
يعرفه أهله األصحاء ،والسادة الفقهاء والعلماء ،وهؤالء أجمعوا على أنّ اإلسالم
هو من فكر اإلرهابيين ،وفعلهم ،وفظاعة ارتكاباتهم ،براء .وإنه لكذلك بالتأكيد،
شهادة نعلنها بعميق اإلجالل واالحترام.
حضارات العالم ،على اختالف عهودها ،وهويّة بُناتها ،أصبحت هدفا ً
لإلرهاب الذي ح ّولها إلى رك��ام ...أما شعوب العالم ،وما لم تكن بسلوكها
وعلى صعيد معتقداتها الروحية مطابقة لفكر «القاعدة» وصورتها ،فهي هدف
لعمليات اإلبادة ،كتلك التي اجتهد اإلرهابيون في نشر فصولها المرعبة.
المنظمات المص ّنفة إرهابيّة ،وجدت في العالم العربي والغربي أيضا ً –
كفرنسا «ل��وران فابيوس» مثالً – قادة يحاولون إع��ادة تصنيف «النصرة»
ونقلها من خانة اإلرهاب إلى خانة «التنظيمات المعتدلة».
ثمة مسعى يالقي تلك المحاولة ،وهو جا ٍر منذ سنتين ،واألدوار فيه موزعة
بين تركيا واألردن ،والغرض منه هو «تدريب» آالف من المقاتلين «المعتدلين»
لمواجهة «داعش» ،فيما حقيقة األمر أنّ مهمة الذين يجري تدريبهم ربما تطاول
«داعش» ،ولكنها بالتأكيد تستهدف الدولة السورية دوراً ،وقيادة ومؤسسات!
يكفي أن نتذكر تصريحات علنية قالها السلطان العثماني الجديد «أردوغان»
وردّده��ا بالحرفية عينها السيد «فابيوس» وج��اراه فيها القادة «األع��راب»،
وارتاحت إليها «إسرائيل» ،ومؤدّى الكالم المعلن ،والموقف المضمر ،هو انضمام
موحدة!
«المقاتلين المعتدلين» إلى «النصرة» ،ألداء مهمة واحدةّ ،
نسمع ك ّل يوم ،عبر وسائل اإلعالم المنافق ،وشاشات التلفزة ،الغارقة في
النفاق ،كالما ً من النوع الذي يُقال فيه ،إنّ «المعارضة السورية» أو «الثورة
السورية» حققت انتصارا ً في مكان ما ،ليتب ّين أنّ ما قد يظنّ أنه ينسب إلى
«مجلس اسطنبول» أو « تحالف الدوحة» ،ال يعدو كونه مناوشة بالنار ،يقف
وراءها أحد تنظيمات اإلرهاب!
أما لجهة المدّة التي تقتضيها عمليات التدريب ،فقد ُحكي عن سنتين ،بينما
الرئيس األميركي «أوباما» كان قد حدّدها بثالث سنوات ،وذلك فقط لـ«إضعاف
داعش» في العراق ،وليس لهزيمتها ،ألنّ «وظيفتها» لم تنت ِه بعد!
لعله من المفيد أن نذ ّكر بأن غزو السيّئ الذكر جورج بوش للعراق عام 2003
وإطاحة صدام حسين ،استغرق نحوا ً من شهر واحد ،فقط ال غير!
المقصود بالكالم على المهل الزمنيّة ،هو الفترة االنتظارية المريرة التي
يقتضيها تنفيذ مشروع تقسيم المنطقة العربية «وإع��ادة تشكيلها ،وفقا ً
للمصالح األميركية» كما جاء حرف ّيا ً بلسان «كولن باول» وزير خارجية أميركا،
غداة اكتمال غزو العراق ،وليس فقط المدّة التي يحتاجها المقاتلون المزعوم
أنهم «معتدلون» لمالقاة «النصرة» في الميدان السوري.
التوصل
حيال هذه الوقائع ،يصبح من الضروري أن نسأل عن جدوى محاوالت
ّ
وبخاصة أزمة سورية ،كما نسأل عن مصير
إلى ح ّل سلمي ألزمة المنطقة عامة،
ّ
«جنيف  ،»3ودور روسيا ،وحصاد الوسيط الدولي السيد «دي ميستورا» الواقف
ترجح
على مشارف تقديم تقريره الرسمي حول نتيجة مساعيه ،وَسط تو ّقعات ّ
أن يكون تقريره مشفوعا ً باستقالة ّ
يخطها في ظ ّل جدار مسدود!
ث ّمة غائب كبير عن حسابات المحور المعادي لسورية ولسيادة األوطان،
وسالمة شعوبها ...الغائب عن تلك الحسابات ،هو طبيعة الساحات ،والجهة
التي تحت ّل مساحاتها ...ذلك أنّ الملعب ال ينفرد به الطرف الذي يد ّرب مقاتلين،
قناعهم االعتدال ،ولكنهم في حقيقتهم ،ضلع أصيل ،من ضلوع اإلرهاب!
منذ متى كان التط ّرف ،والتكفير ،والقتل ،والذبح ،والتدمير ،يُس ّمى اعتداالً؟!
منذ متى كانت جرائم اإلرهاب تصنع االعتدال؟!

رشاد سالمة

ق�ضية �سماحة ( ...تتمة �ص)1
بينما في الواقع أكد سماحة أنه كان ضحية ّ
فخ مفبرك نصبه له فرع المعلومات،
وعلى األرجح بالشراكة مع جهاز فرنسي أراد االنتقام من الوزير السابق على
خلفية انتقاله من وضعية الوسيط مع سورية إلى الحليف الذي يناصرها
ويدافع عنها ويفضح الدعم الفرنسي لـ«القاعدة» أمام الفاتيكان.
ال يمكن دحض الشكوك في تو ّرط فرع المعلومات بينما تلوح شبهات كثيرة
عن تو ّرطه في فبركة الشهود الزور ،وعن مشاركته في تسليح وحماية جماعات
إرهابية مسلحة شاركت في الحرب على سورية ،وفقا ً للعديد من التقارير
الصحافية المحلية واألجنبية .كما تلوح شبهات عن وضعه الشبكة الخليوية
الثالثة في تص ّرف الجماعات اإلرهابية التي تقاتل ض ّد الجيش العربي السوري،
إضافة إلى تمويل وإدارة شبكة إعالمية تعمل من لبنان في سياق تلك الحرب،
وال يزال بعض منصاتها عامالً تحت الحماية حتى اليوم .بالتالي فإنّ ما ير ّوج
حول قضية سماحة يُراد منه التس ّتر على حقائق مكتومة منها لغز ميالد كفوري
ودوره في توريط سماحة كما قال وكما شرح محامو الدفاع عن الوزير السابق
أمام المحكمة العسكرية.
جوقة «لطف الله» التي تتناول هذه القضية تض ّم مشتبها ً في تورطهم كفريق
سياسي في قضية أسطول بواخر «لطف الله» التي رست في ميناء طرابلس آتية
من ليبيا ،وكانت مرسلة من إرهابيّي «القاعدة» هناك ،ومن ث ّم خ ّزنت حموالتها
تباعا ً قبل نقلها إلى سورية وانفجر بعضها في قلب حي التبانة .والباخرة
«لطف الله  »2التي افتضح أمرها بمراسالت دولية ،وضبط ما عليها من حمولة
طمس ملفها في المسار القضائي وت ّمت لفلفة القضية والتستر على المتو ّرطين
بسحر ساحر .واألرجح أنهم قادة أمنيون وحزبيون من تيار المستقبل الذي
تك ّفل بحماية ورعاية الجماعات المسلحة التي تمركزت في طرابلس والشمال
وساهمت في العدوان على سورية ،وو ّرطت مئات الشباب الذين قتل منهم الكثير
وجرى التكتم على مصائرهم ودفنوا غرباء عن عائالتهم ،بينما ال يزال بعضهم
منغمسا ً في تشكيالت اإلرهاب من «داعش» و»النصرة» وسائر الجماعات التي
تم ّولها السعودية وقطر على األرض السورية.
الوزير ميشال سماحة يُحا َكم على نية افتراضية ناتجة من فعل مدبّر ومحكم
لإليقاع به على يد عميل مد ّرب وبصورة مخالفة للقوانين واألنظمة واألعراف
التي تح ّرم على األجهزة األمنية القيام بتوريط خصومها السياسيين لتصنيع
اتهامات بحقهم.
لكن ما قام به العديد من قادة وكوادر تيار المستقبل والجماعة اإلسالمية
وبعض المجموعات المتطرفة على هامشهما وجماعات أخرى تابعة لزعيم
المختارة في سورية ولبنان ،وما تو ّرطوا فيه من نقل أسلحة ومتفجرات وأموال،
وما قدّموه من تسهيالت وحماية سياسية للجماعات اإلرهابية التي تقاتل
في سورية ،ال يقا َرن بالتهم التي يحاكم فيها الوزير ميشال سماحة .فهو نقل
متفجرات ولم يشرع في أيّ عمل ،بينما أطنان المتفجرات والقذائف واألسلحة
واألموال التي نقلتها جوقة «لطف الله» استخدمت بالفعل وخلفت آالف الضحايا
في سورية وأودت بحياة جنود وضباط لبنانيين في عرسال وصيدا وطرابلس
وعكار .ويتخ ّفى المرتكبون خلف الحصانات بينما تمتعوا بحماية الرئيس
السابق ميشال سليمان خالفا ً «إلع�لان بعبدا» العزيز على قلبه عبر صمته
على طمس القضايا والتحقيقات .وك ّل ذلك يفترض انه من مسؤوليات القضاء
والتفتيش القضائي كشفه ومتابعته.
آن األوان أن يُقال لجوقة «لطف الله» كفى محاضرة في العفة ،فابتالؤكم ظاهر
وتو ّرطكم بائن من طرابلس وصيدا إلى عرسال وجرود عكار مرورا ً بمستودعات
الصواريخ التي قالت الصحف إنّ وليد بيك باعها لعصابة «الجيش الحر».
قبل الوزير السابق ميشال سماحة وأصدقاؤه االحتكام إلى القضاء على رغم
التدخالت السياسية السافرة واالبتزاز الذي ال يزال متواصالً ،لكن الغاية من
ضجيج الجوقة الهستيري هي الضغط على القضاة وعلى المحكمة العسكرية
بهدف االنتقام السياسي وعبر حماية أسرار التخطيط والتدبير التي حيكت بها
تلك المؤامرة وفخها المحكم.

غالب قنديل

حرب القلمون ،كما قالت قناتها الفضائية العاشرة ،بينما تقدُّم مجموعات
الجيش السوري وحزب الله يفاجئ ك ّما ً ونوعاً ،ليضع وزير العدل الراعي
األس��اس��ي للمجموعات المسلحة التي التجأت إل��ى ع��رس��ال ،معادلته من
بوابة البحث عن نصر إعالمي يع ّوض الهزيمة أو يل ّطف من حدتها ،بإعالن
الحرب على القضاء والعدل ،فيصيب بالهستيريا التي أصابته في الحكم
الصادر عن المحكمة العسكرية في قضية الوزير السابق ميشال سماحة،
بديهيات العمل القضائي ،حيث يشكل اإلج��راء الذي اتخذه عقابا للقاضية
ليلى رعيدي بإحالتها إلى التفتيش القضائي فضيحة مر ّبعة لريفي وفريقه
قاض على ما يتخذه من موقف على قوس المحكمة في
السياسي .فمعاقبة ٍ
المذاكرة بقضية ،سابقة ال مثيل لها في تاريخ القضاء على مساحة العالم،
سابقة ستجعل ك ّل قاض عرضة لمحاسبة من هذا النوع ،هي تدخل سياسي
وأبشع أنواع التسييس التي فرض رفضها والسعي لتحرير القضاة منها،
وضع مبدأ الفصل بين السلطات كشرط لقضاء نزيه وع��ادل ،يوم حداد
قضائي على ي��د وزي��ر ال��ع��دل ب��ع��دوان سياسي م��وص��وف على استقالل
القاضي في غرفة المذاكرة ،وحصر المراجعة بالطرق المحددة أصوالً،
ومثلها التهديد بما يشابه ضمنا ً لقضاة التمييز إنْ رفضوا طلب التمييز
المخالف للقانون ال��ذي تقدّم به اال ّدع���اء العام بطلب من ريفي ،ومثلهما
الضغط االستباقي لجعل الحكم المميّز زورا ً وخالفا ً للقانون منافيا ً للحكم
الصادر وإال ذهب الريفي إلى حيث ال يفرح القضاة ،البعد الثاني للفضيحة
هو أنّ الحكم الصادر على سماحة بقياس األحكام الصادرة على العمالء
اللحديين التي كان سقفها سنتين وثالث سنوات ،كشف أنّ ريفي وفريقه
السياسي يقيسون كما العادة بـ»سمنة وزيت» بحساب المصالح واألحقاد
وال مكان لحساب القياس المنصف عندهم ،والثالثة مثلها ما صدر وما كان
سيصدر لو ت ّمت صفقة اإلفراج عن العسكريين المخطوفين بحق جماعات
«جبهة النصرة» و«داعش» .وما نسب إلى سماحة ال ُيقا َرن بما نسب وأثبت
ونفذ واقترن بالضرر الفعلي وليس المفترض من نزف دم وإزهاق أرواح
على أيدي موقوفي «النصرة» و«داعش» ،والمعادلة بحقهم وفقا ً للمفاوضات
هي اعتبار مدة التوقيف كافية كعقوبة .أما فضيحة الفضائح الرابعة فهي
ما شكل حافزا ً وهاجسا ً لدى ريفي لصلته المباشرة بالقضية ،مثلها مثل
صلته بقضية الشهود الزور في اغتيال الرئيس رفيق الحريري ،وحمايته
لشاهد زور يشبه زهير الصديق ،شهود الزور المصنعين في مختبرات تيار
المستقبل في فرع المعلومات برعاية ريفية .زهير الصديق وميالد كفوري
نموذج صارخ للفضيحة.

إطاللة للسيد نصر الله غدا ً

يطل األمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله في كلمة متلفزة مساء يوم غد
السبت يتطرق فيها إلى عدد من التطورات وال سيما األوضاع في القلمون الذي وسعت
المقاوم ُة والجيش السوري مساح َة االنتشار في مرتفعاتها على جانبيها اللبناني
والسوري ،بعد أن سيطرت المقاومة على طلعة موسى االستراتيجية .فيما استمر
تقد ُم الجيش السوري والمقاومة في سلسلة جبال الباروح.
كما سيطروا على كامل مرتفع ضهر الهوا شمال شرقي بلدة يونين اللبنانية والذي
يشرف في شكل مباشر على جرود عرسال.
ولفتت مصادر مطلعة لـ«البناء» إلى «أن القرى اللبنانية من يونين إلى نحلة

أصبحت بمنأى عن خطر نار اإلرهابيين» ،مشيرة إلى «أن حزب الله والجيش السوري
تابعا تثبيت المواقع التي سيطرا عليها».
وإذ شددت المصادر على «أن معركة التحكم والسيطرة على التالل االستراتيجية
انتهت ،لفتت إلى «أن المرحلة المقبلة ستكون تحت عنوان التطهير» ،معتبرة أن
معركة الزبداني مؤجلة متروكة لحين االنتهاء من معركة القلمون».

قلق من إعالن إمارة إسالمية
في جرود عرسال

وفي السياق ،تحدثت أوساط متابعة لـ«البناء» عن فرار أكثر من  1000مسلح
إرهابي إلى جرود عرسال ،وسألت هل سنكون أمام عرسال 2؟ وماذا لو شن هؤالء
هجوما ً على رأس بعلبك والقاع؟ وشددت األوساط على ضرورة «أن يتحرك الجيش
اللبناني ويتصدى للمسلحين الذين سيكونون بفعل حصارهم من قبل حزب الله
والجيش السوري من الجهة السورية سيقعون بين فكي كماشة ،معتبرة أن الهجوم
أهم عنصر من عناصر الدفاع».
ولفت األوساط إلى «أن الجيش السوري وحزب الله لن يدخال إلى عرسال بسبب
الحساسيات المذهبية وألن حماية هذه المنطقة من مهمات الجيش اللبناني».
وأشار مصدر عسكري لـ«البناء» إلى أن «المسلحين الذين يدخلون إلى عرسال
ينتمون إلى النصرة وزعيمهم أبو مالك التلي وهناك مخاوف من إعالن إمارة إسالمية
في جرود عرسال بسبب البيئة الحاضنة الموجودة في المنطقة واحتضان قوى 14
آذار لهم سياسياً».
وحذر المصدر من «انتقال المسلحين الذين يفرون إلى جرود عرسال إلى البقاع
األوسط والغربي وانتقالهم أيضا ً إما باتجاه جبل الشيخ جباتا الزيت إما باتجاه
القنيطرة أو إعادة إدخالهم إلى الزبداني عبر الصويري ووادي أسود ووادي الحرير».
وألقت استخبارات الجيش اللبناني القبض في منطقة اللبوة ،على العقيد المنشق
من الجيش السوري وليد أحمد عيدان.

«المستقبل» يجهد للهيمنة على المحكمة العسكرية

وفي سابقة خطيرة واصل تيار المستقبل هجومه على المحكمة العسكرية والقاضي
خليل إبراهيم وتشهيره بالقاضية ليلى رعيدي ،ما دفع مجلس القضاء األعلى إلى الرد
في بيان على وزير العدل أشرف ريفي من دون أن يسميه وقال« :إن نسبة أي مأخذ إلى
قاض لها آلية مكرسة في القانون وهذه اآللية محكومة بجملة شروط أهمها السرية
فال يحوز خرقها عبر اإلعالن عن إحالة قاض بالذات على التفتيش القضائي أيا ً كانت
الظروف أو األسباب».
وأعلن رئيس تيار المرده النائب سليمان فرنجية ترشيح رئيس المحكمة العسكرية
القاضي إبراهيم لمنصب وزاري ،مشيرا ً إلى «أنه أحق من الذين أفرجوا عن عمالء
إسرائيل وأصبحوا وزراء ،في إشارته إلى الوزيرة أليس شبطيني».
واستغربت األوساط القانونية والسياسية في حديث لـ«البناء» الهيستيريا التي
اجتاحت تيار المستقبل في شكل جعلته يسقط الدستور والقوانين واألعراف وكأن
لبنان ال جمهورية دستورية وال دولة قانون وال توجد فيه مؤسسات.
ولفتت األوساط إلى «أن وزير العدل ارتكب جرائم قانونية كبرى ،من تدخله في
أعمال القضاء ،مع علمه أن كائنا ً من كان ال يحق له أن ينتقد أعمال القضاء ،في حين
أنه كان عليه القيام بمراجعة عادية (استئناف أو تمييز) أو بمراجعة غير عادية ،إلى
إعالنه إعدام وموت مؤسسة قضائية مكرسة بحكم القانون ،فنعى المحكمة العسكرية
وهذه مخالفة دستورية ،وصوال ً إلى إحالته القاضية ليلى رعيدي على التفتيش
القضائي على خلفية موقفها في الحكم ،وهذه سابقة لم يسجلها القضاء في لبنان.
ولفتت األوساط إلى «أن ريفي نسي مبدأ فصل السلطات ونسي أن وظيفته كوزير
عدل ال تسمح له مطلقا ً التدخل بعمل القضاء» ،معتبرة «أن حملة التهويل التي مارسها
على محكمة التمييز العسكرية قبل أن يصل الملف إليها ،من أجل الضغط المعنوي
إذا لم يصل إلى الضغط المادي ،عبر إحالته إلى المستشارة المدنية في المحكمة

العسكرية ،وكأنه يهدد محكمة التمييز العسكرية بأعضائها مسبقا ً إما االنصياع
لقراراته وإما اإلحالة إلى التفتيش».
من جهة أخ��رى ،استغربت األوس��اط القانونية كيف يتخذ تيار المستقبل هذه
المواقف انتهاكا ً للقضاء في الوقت الذي يطالبون به بالعدل .وذكرت األوساط بميالد
كفوري الذي استعمل من أجل استدراج سماحة ،من قبل الوزير ريفي الذي زوده بجواز
سفر وأخرجه من لبنان وانفق عليه وال يزال.
وشددت األوس��اط على «أن تيار المستقبل ومنذ أن تولى وزارة العدل في عام
 ،2005وهو يعمل جاهدا ً للهيمنة على المحكمة العسكرية ،ولكنه كان يصطدم
دائما ً بحاجز كبير ،بسبب وجود ضباط أكفاء في هذه المحكمة ،رفضوا تسييس
العمل القضائي العسكري وأصروا على تطبيق القانون» .ولفتت المصادر إلى «أنه
وفي الوقت الذي كان تيار المستقبل يفاخر انه سيطر على بعض مفاصل القضاء
األساسية ،وبصرف النظر عن هذا الكالم أو خطأه ،لجأ إلى تطويق المحكمة مرة عبر
تعيين مفوض حكومة ادعى تيار المستقبل انه يملك المونة عليه ،ومرة ثانية عبر
إعداد مشروع قانون ينقل صالحيات القضاء العسكري إلى القضاء العدلي ،واعتبرت
المصادر «أن تيار المستقبل يتخذ في الحكم على سماحة مناسبة لتحريك مشروعه
القديم علما ً أن المحكمة العسكرية التي حكمت سماحة ،حكمت ثالث سنوات أحد
اإلسالميين المنتمين لتيار المستقبل وأخلت سبيله ،وأطلقت شادي مولوي بضغط
من تيار المستقبل والرئيس نجيب ميقاتي مجتمعين.
وتحدثت المصادر عن المفارقة في التعاطي بين وزيري الداخلية نهاد المشنوق
والوزير ريفي إزاء هذا الملف ،ولفتت إلى أن ملف سماحة جاء ليسدد ضربة قاضية
في مرمى ريفي وطموحه السياسي ،في الوقت الذي ظهر المشنوق رجل دولة ،رافضا ً
التدخل في شؤون القضاء ،ونأى بنفسه عن سقطات ريفي ليحفظ لنفسه المستقبل».

سجال بين سالم وباسيل
على اآللية الحكومية

حكومياً ،عاد الخالف حول آلية عمل الحكومة .وشهدت جلسة مجلس الوزراء
أم��س ،بحسب ما علمت «البناء» خالفا ً بين رئيس الحكومة تمام س�لام ووزي��ر
الخارجية جبران باسيل الذي أشار إلى «أهمية اإلجماع في اتخاذ القرارات وأنه ال
يجوز أقرار بعض المشاريع في ظل اعتراض مكون وزاري ،فرد سالم مذكرا ً باسيل
باآللية الحكومية الجديدة «أن اعتراض وزير أو وزيرين ال ّ
يعطل أي قرار في مجلس
الوزراء» ،وسأله« :هل كالمك تمهيد لخطوة قد تلجأون إليها في الجلسات المقبلة»؟
وسادت الجلسة أجواء متوترة على خلفية السجال الذي دار بين وزير العدل أشرف
ريفي ووزير الصناعة حسين الحاج حسن على خلفية البند المتعلق بسلفة لوزارة
العدل من أجل نفقات سرية تتضمن في األسباب الموجبة مصاريف ترجمة بعض
الملفات واألوراق للمحكمة الدولية ،لكن سرعان ما حل الخالف ،بحذف مصاريف
المحكمة والموافقة على السلفة.
وطلب كل من وزيري الصحة وائل أبو فاعور مبالغ مالية للمستشفيات والتربية
الياس بوصعب رواتب للموظفين ،ما أثار سجاال ً مع وزير المال علي حسن خليل.
وكان المجلس أقر في جلسته  9بنود من أصل  92بندا ً أبرزها نقل اعتماد بقيمة
 40مليار ليرة من احتياطي الموازنة إلى موازنة مجلس اإلنماء واإلعمار ،إضافة إلى
بنود أخرى تتعلق بنقل اعتماد وقبول هبات وسفر وفود للمشاركة في مؤتمرات في
الخارج .ووافق بصورة مبدئية على دعم الصادرات وتكليف مؤسسة «ايدال» إعداد
دراسة لكلفة دعم تصدير اإلنتاج الزراعي والصناعي إلى األردن ودول الخليج.
وفي السياق ،يعقد رئيس تكتل التغيير واإلص�لاح العماد ميشال عون مؤتمرا ً
صحافيا ً اليوم ،لتحديد الخطوات التي سيقوم بها «التكتل» في المرحلة المقبلة إليجاد
حل ألزمة التعيينات».
وفي لقاء مقتضب ،ناقش الرئيس الروسي فالديمير بوتين رئيس تيار المستقبل
النائب سعد الحريري في سوتشي األوضاع في الشرق األوسط ومناخ العالقات بين
البلدين .بحسب ما أفاد السكرتير الصحافي للرئيس الروسي دميتري بيسكوف.

�إعالنات ر�سمية
إعالم تبليغ
الموضوع :تبليغ
تدعو وزارة المالية -مديرية المالية العامة  -مديرية الضريبة على القيمة المضافة
– مصلحة العمليات – دائرة خدمات الخاضعين ,المكلفين الواردة أسمائهم في الجدول
أدناه للحضور إلى دائرة المراقبة الضريبية واالستردادات في مديرية الضريبة على
القيمة المضافة ,مبنى وزارة المالية ,قرب قصر العدل  -شارع كورنيش النهر -بيروت،
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

تاريخ الزيارة
الثانية

تاريخ لصق
LIPANPOST

دالل ل��ل��ت��ج��ارة -رف��ي��ق 646938
مصطفى الصيداني

2015/03/17 2015/01/12 RR007895799LB

مطر بلدنغ متيريل ر .ا مطر 218447
و شركاهم ش .م.م.

2015/03/17 2015/01/12 RR009974306LB

غالييني غالس لصاحبها 58742
سمير احمد غالييني

2015/03/17 2015/01/12 RR010376826LB

كنعان ك��ار دي��ل��رز ( متى 2120061
جرجي كنعان)

2015/03/26 2015/01/12 RR010376835LB

ش��رك��ة ط��ب��ارة للتجارة 70
والصناعة ش.م.ل

2015/03/19 2015/01/12 RR010376843LB

إعالم تبليغ
الموضوع :تبليغ
تدعو وزارة المالية -مديرية المالية العامة  -مديرية الضريبة على القيمة المضافة
– مصلحة العمليات – دائرة خدمات الخاضعين ,المكلفين الواردة أسمائهم في الجدول
أدناه للحضور إلى دائرة التحصيل في مديرية الضريبة على القيمة المضافة ,مبنى
وزارة المالية ,قرب قصر العدل  -شارع كورنيش النهر -بيروت ،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

اسم المكلف

رقم المكلف

خليل سليم شدراوي

571741

شركة دنيا للتجارة والبناء ش.م.ل

رقم البريد المضمون
RR152920727LB

655070

RR146979365LB

ابراهيم حمود احمد

689284

RR146976395LB

مؤسسة الخدمات العامة والمقاوالت (ميالد قيصر نمر فارس)

700316

RR152923330LB

الجمعية الخيرية االسالمية

730562

RR146979374LB

محمود حسين مفتاح

731938

RR152920850LB

اركي زون ARCHI-ZONE

792027

RR146976090LB

ثميليوسي ش.م -فرع لبنانThemeliosi s.a -

835541

RR146979388LB

ام.كا.اس ش.م.م

1013070

RR146976863LB

جمعية مرعش االرمنية الخيرية

1087394

RR152920404LB

1117995

RR152923388LB

شركة مطاعم بربر ش.م.م

350

RR152926680LB

شركة اتكو ش.م.ل

814

RR152920979LB

مارشال ش.م.ل

الشركة اللبنانية للمطاعم الكبرى ش.م.ل

2020

RR152921974LB

شركة مر ومجذوب المتحدة ش.م.م

1126645

RR146976041LB

الشركة اللبنانية للمطاعم الكبرى ش.م.ل

2020

RR152922419LB

محمد منسى الثاني FUNNY BEE -

1150783

RR146979428LB

شركة كمال العقارية ش.م.ل

2261

RR146975307LB

سعود رمتان الجليل SCORPICA BAGS -

1150912

RR146969394LB

االتحاد الصناعي والتجاري (اونيكو) ش.م.ل

2515

RR152921055LB

بتروليوم كونسالتنغ فلترينغ اند ماينتنس كومباني ش.م.م

1169805

RR146975885LB

الشركة الشرقية للسياحة والسفر ش.م.م

2937

RR146975925LB

ج سعادة ميتال -جورج طانيوس سعادة

1173940

RR146976727LB

الشركة اللبنانية النماء السياحة والتلفريك ش.م.ل

3657

RR146979198LB

اميرة يوسف نسب

1189733

RR146979459LB

مؤسسة ميشال نجيم ش.م.ل

3778

RR146976523LB

شركة شيدادا ش.م.م

1225254

RR146979462LB

مؤسسة ميشال نجيم ش.م.ل

3778

RR152922436LB

ج-فود ش.م.م

1226323

RR152923445LB

مؤسسة حبيب ماضي ش.م.م

3973

RR152921152LB

بيروت موتورز  ( BEIRUT MOTORSجان ستراك سركيسيان)

1252789

RR146975545LB

ثروت يوسف حديب

38298

2015/03/17 2015/01/14 RR133449744LB

الشركة العامة للشرق االوسط  /كوجيمور ش.م.م

4828

RR152921237LB

المكتب الدولي للتجارة ش م م

1275104

RR146973120LB

moon concept sal

1729321

2015/03/17 2015/01/13 RR133449792LB

غازي الفرد موسى

1341090

2015/03/17 2015/01/12 RR133449894LB

جورج سامي الخوري

250369

2015/03/18 2015/01/12 RR133449948LB

م��ك��ت��ب م���خ���اي���ل س��ل��ي��م 53426
اندراوس

2015/03/18 2015/01/12 RR136823324LB

انطوان خليل كرم مخلص 224582
بضائع مرخص

2015/03/17 2015/01/12 RR136823369LB

ايلي اميل منصور مخلص 227011
بضائع مرخص

2015/03/18 2015/01/12 RR136823386LB

شركة بابا سمير لاللعاب 5075
ش.م.م ب��واس��ط��ة وكيل
التفليسة المحامي جورج
بطرس نجم

2015/03/18 2015/01/12 RR136823960LB

ش���رك���ة م��ح��م��د واح���م���د 310139
المغربي

2015/03/17 2015/01/21 RR133449850LB

باك ليمتد  -فرع لبنان

189449

2015/03/18 2015/01/19 RR136823338LB

اك��س��ب��و ورد 1840187 EXPO-
WARD

2015/03/20 2015/01/23 RR136823514LB

ت��ع��ه��دات غ��س��ان ابراهيم 19139
نعمه

2015/03/23 2015/01/22 RR136823766LB

شركة لبنان للتجارة والصناعة ش.م.م

5031

RR152921254LB

شركة اوريجينال اوردر ش.م.م

1281738

RR146974774LB

شركة التنمية والهندسة للكهرباء والميكانيك ش.م.م

5145

RR146974099LB

بزنس اكوبمنت كومباني ش.م.ل

8686

RR152921563LB

شركة اوبري للصناعة والتجارة ش.م.م &1283237 OUBARI INDUSTRY
TRADING

RR152923476LB

معماري ومعلوف فريت سرفيسز ش.م.م

9086

RR152921625LB

هلمتس اون

1341892

RR146966852LB

ناسكو ستيل شركة محدودة المسؤولية ش.م.م

10956

RR152920894LB

EXPO J.F.AUTO

1354646

RR146960792LB

الشركة الصناعية التجارية المحدودة في لبنان ش.م.م

13092

RR152922555LB

نعيم قصيري

26252

RR146966945LB

مؤسسة فارس الخازن للهندسة الزراعية والتجارية

29792

RR152921855LB

حسن ابراهيم الجارودي

31867

RR146977237LB

جرجس الكركي

36124

RR152921872LB

شركة عرب اخوان للتجارة العامة

48812

RR146969788LB

مستودع لوازم طب االسنان

60129

RR152924692LB

تريكوتا لصاحبها علي حسن حجازي

73066

RR152924834LB

انطوانيت عبد االحد عيسى

75357

RR152922705LB

مؤسسة تيدكس

77520

RR146962303LB

شركة دبس للتجارة والصناعة  -ادكو

84105

RR152925021LB

رافي خشادوريان

84381

RR152925049LB

شركة زد كومباني ش.م.ل

86851

RR146968990LB

كاليري بوازال لصاحبها هراتش ديكران زارزاوتجيان

90399

RR152925211LB

2507884

2015/03/17 2015/01/27 RR010376919LB

اصادور وارتكس سرابيان

99792

RR152925392LB

سيدرس مابل لالستثمار 1356130
شمم

2015/03/19 2015/01/27 RR136823942LB

اوبيريتورز (بروبرتي ماناجمانت اند كونترول ) ش.م.ل

123691

RR152925605LB

شركة جان يعقوب وشركاه المعروفة باسم جان بيار

153525

RR152925667LB

س س ل انجنيرنغ ش.م.ل 1456688
(اوف شور)

2015/03/17 2015/01/23 RR136823987LB

حسن محمود مغنيه

166741

RR152920571LB

مؤسسة الموسوي للتجارة 188330
ال��ع��ام��ة (ع���ب���اس اح��م��د
الموسوي)

2015/03/19 2015/01/29 RR009974278LB

مازن محمد سباط

177043

RR152922855LB

مؤسسة اسماعيل البيطار للتجارة العامة

180667

RR146976347LB

مصنع الفا

185570

RR146966469LB

رومين ترايدنغ كومباني 757872
ش.م.م

2015/03/17 2015/02/06 RR010376907LB

لورديني غروب ش.م.م

195276

RR146974156LB

ريم غروب ش م م

203241

RR146975987LB

جورج فيليب اندراوس

216095

RR146968487LB

علي حسين عوض

219699

RR146972892LB

شركة م م ستوديو ش.م.م

عباس حسين جوهر

2478199

2015/03/17 2015/02/23 RR136822947LB

ش م ل 2129912 LEGEND
PHOENIX

2015/03/17 2015/02/27 RR136822978LB

ش���رك���ة دل�����ه ل��ل��ت��ج��ارة 164790
والزراعة والمقاوالت

2015/04/01 2015/03/16 RR136823341LB

اي ار ايفنتس ش م م

إعالم تبليغ
الموضوع :تبليغ
تدعو وزارة المالية ـ مديرية المالية العامة ـ مديرية الضريبة على القيمة المضافة-
مصلحة العمليات -دائرة خدمات الخاضعين ،المكلفين الواردة أسماؤهم في الجدول
أدناه للحضور إلى دائرة التدقيق الميداني في مديرية الضريبة على القيمة المضافة،
مبنى وزارة المالية ،قرب قصر العدل -شارع كورنيش النهر -بيروت ،لتبليغ 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
ACTIS

رقم المكلف

رقم البريد المضمون

تاريخ الزيارة
الثانية

تاريخ اللصق
LIBANPOST

2015/04/22 2015/01/15 RR009972994LB 1730839

ش��رك��ة بريتش مديترانين 189077
ايرويز ليمتد

2015/04/22 2015/01/22 RR147213496LB

185059

2015/04/21 2015/02/21 RR147215951LB

بوغوص زيتليان وشركاه309843 -
مطعم

2015/04/21 2015/02/21 RR147215996LB

شركة مزارع شتورة ش.م.م

التكليف
953

إعالم تبليغ
تدعو وزارة المالية  -مديرية المالية العامة  -المصلحة المالية اإلقليمية في محافظة
البقاع  -دائرة الدائرة اإلدارية
المكلفين الواردة أسماءهم في الجدول أدناه للحضور إلى مركز الدائرة الكائن في
زحلة  -البولفار  -السرايا  -مبنى المالية  -الطابق الثاني هاتف801003/08 :
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

شركة اجهزة الطاقة الشمسية ش.م.ل

13257

RR140273328LB

سمير عبده شبلي

14084

RR140273019LB

فادي الياس عاصي

14251

RR140271429LB

لوميكو ترايدنغ ش.م.م

117164

RR140273274LB

جميل نجيب كعدي

160824

RR140272937LB

ميرنا جان شبلي

184893

RR140273597LB

هاني عبد الله زراقط

184899

RR140272438LB

شركة الميس للتجارة العامة ش.م.م.

206286

RR140273314LB

كارمن خوان باوتيسته محي الدين

210618

RR140272849LB

شركة سانتيز

227959

RR140273552LB

نديم سمير شبلي

227964

RR140273570LB

مارتين سمير شبلي

227965

RR140273583LB

220575

RR146979272LB

كارين سمير شبلي

227969

RR140273566LB

عبد الله مقري  -عقارات

222087

RR146979286LB

ابراهيم محمد زينة

285830

RR140273115LB

ميكرو سيكيوريتي ليبلز ش.م.ل /اوف شور

224448

RR009975315LB

غنوة موسى سرحان(المير)

513492

RR140272490LB

دنتو بالست ش.م.م

228330

RR146968836LB

سهيل محمد الصبوري

857298

RR140273022LB

بوو اند ارو للتوزيع ش.م.م

230198

RR146974111LB

فغالي تيليكوم / FEGHALI TELICOMبيار شفيق الفغالي

230933

RR146974068LB

وسيم محمد ابو حمدان

1070392

RR140273610LB

MODA GROUP S.A.R.L

1095546

RR140273190LB

مؤسسة خليفة للتجارة العامة

233630

RR146977475LB

مؤسسة نعمة للتجارة العامة لصاحبها عبد الله احمد نعمة

241748

RR152923017LB

سهيل حليم ابو عسلي

1242011

RR140272906LB

محمد عصام عبد الغني البساط

242398

RR152922303LB

غسان ابراهيم قاطرجي

243065

RR152920639LB

محمد ضياء الدين فتال للتجارة

246489

RR146979309LB

مؤسسة ايليسا لالطارات(الياس معوض شعيب)

247160

RR146968972LB

مؤسسة ايليسا لالطارات(الياس معوض شعيب)

247160

RR146979312LB

مؤسسة درويش عبد العال

247789

RR146975372LB

مركز معالجة المياه لصاحبها حسان حسن بدر الدين

248676

RR152923048LB

مطعم الرمل

255017

RR152923082LB

اربني مانداليان

257179

RR152920435LB

شركة بريص غروب للتجارة والصناعة واالستيراد والتصدير

257264

RR146976174LB

سمير رؤوف جعفر

1410997

RR140273036LB

شركة وسيمكو للتجارة والصناعة ش.م.م

1424121

RR140273243LB

نجوى عيد العموري المعلوف

1561604

RR140273141LB

شركة بان دوجور القادري ش.م.ل

1586285

RR140273212LB

شركة الفروج الطيب ش.م.م

1851990

RR140273305LB

شركة رميا وبحرصافي للتجارة والصناعة ش.م.م

1947704

RR140273359LB

توما ترايدينغ ش.م.م

2045992

RR140273362LB

محمد حسين عباس

2138812

RR140272883LB

مملكة المجذوب للمفروشات ش.م.م

2189902

RR140273455LB

 - M.T.PETROLIUMمحمد طه وشركاه

2203110

RR140273257LB

حامد عبد الكريم شعبان

293696

RR152923167LB

شركة الضياء للصيرفة ش.م.م.

2205661

RR140273478LB

مكتب المهندس ربيع داود سنو

304072

RR146976965LB

مجيد اسعد معلوف

2395995

RR140271070LB

محمد مصطقى قدور

332586

RR152923215LB

احمد محمد الربيع

2406111

RR140272835LB

ابراهيم ذوقان ابو عياش

410823

RR152920695LB

رالف جورج ابو شعيا

2746189

RR140273172LB

شركة زغبي غروب للرخام والتعهدات ج ن ج(ش.م.م)

478676

RR146976259LB

وسيم محمد ابو حمدان

2880614

RR140273623LB

شركة عمون ترايدينغ كومباني ش.م.م

549532

RR146979357LB

سعيد سليم نصر

2914270

RR140272897LB

