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حمليات  /تتمات
اليمن والطلقة الحا�سمة ( ...تتمة �ص)1

التموضع التركي السعودي على ضفاف البحث عن التسويات ،ترافق
مع موقف أميركي أعلنه وزير الخارجية جون كيري بعد التواصل مع
نظيره الروسي سيرغي الف��روف ،وخ��رج بالتوافق على عدم اعتماد
أي الئحة لتصنيف التنظيمات اإلرهابية والمعارضة السياسية سواء
الصادرة من الرياض أو سواها ،باعتبار إعداد الالئحتين من اختصاص
الدول المشاركة في مسار فيينا مجتمعة.
المفصل في الوضع السوري ،وفي
يصل كيري إلى موسكو للبحث
ّ
قلبه الموقفان التركي والسعودي ،وتطورات الوضع العسكري ومسار
العملية السياسية واللوائح الخاصة بالوفد المعارض والتنظيمات
اإلرهابية ،وموسكو مهتمة بإضافة «جيش اإلسالم» و«أحرار الشام»
و«جيش الفتح» إل��ى الئحة التنظيمات اإلره��اب��ي��ة ،وإن��ه��اء ما خ��رج به
مؤتمر الرياض.
لبنان الذي تتجاذبه رياح التسويات والمواجهات ،ر ّتب أموره على
االنتظار ،حيث تستع ّد كل جبهة السترداد تماسكها بعد عاصفة التسوية
الرئاسية ،التي كسبت منها قوى الثامن من آذار تثبيت ترشيح ثنائي
من صفوفها هما العماد ميشال عون والنائب سليمان فرنجية ،بينما
تصدّع حلف الرابع عشر من آذار ،وسيعود إلى التصدّع أكثر عندما
يت ّم السير بأحد مرشحي الثامن من آذار ،وفيما يحاول الرئيس سعد
الحريري إعادة ترتيب وضع حلفائه على قبول التسوية الرئاسية مع
فرنجية باعتبارها الخيار الواقعي الوحيد ،يقوم فرنجية بزيارة دمشق
كما قالت مصادر مطلعة ويلتقي الرئيس السوري بشار األسد بعدما

ينعاد عليكم (تتمة �ص)1
أي من النظامين االقتصاديّين في توفير اإلنتاجية الحقيقية
لم ينجح ٌّ
لالقتصاد والعدالة االجتماعية .إنّ النظام االجتماعي والشراكة الحقيقية بين
الع ّمال وأصحاب العمل ،والتي تؤدّي إلى تعميم الغنى والبحبوحة والفرص
الحقيقية على الجميع يبقى الح ّل األسلم ،ومثاال ً على ذلك ألمانيا والسويد
والنروج والى ح ّد ما بريطانيا ،هي بعض األمثلة عن إمكانية نجاح األنظمة
االجتماعية.
أما في لبنان فالصراع بين مؤيدي المدرستين االقتصاديتين تح ّول إلى
صراع بين ما يُعرف بـ»أبو رخوصة» وبين ما يُعرف بـ»حيتان المال» ،في
تصوير غير واقعي للسياستين ،بل تح ّول إلى حقد من الطرفين وصورة نمطية
تعطى من دون تحليل حقيقي للواقع ،علما ً أنّ المدرستين في طريقة رؤيتهما
لألمور لن تنجحا في تخليص االقتصاد من األثقال وتحويله إلى اقتصاد منتج.
بمناسبة اليوم العالمي ض ّد الفساد في  9كانون األول ،أطلقت منظمة
الشفافية العالمية حملة التصويت على قائمة تض ّم  15رمزا ً للفساد من بين
 383اسماً؛ وهو اختيار أنجزه خبراء اعتمدوا على عدد من المقاييس التي تحدّد
الفساد ،وتشمل هذه القائمة المعروضة على التصويت عبر الموقع اإللكتروني
(كشف الفساد) ،مؤسسات وأنظمة وشخصيات سياسية فاسدة .وجاء في
المرتبة الثامنة النظام السياسي اللبناني ،بسبب «الفساد السياسي للسلطات
والمؤسسات الحاكمة ،إذ تقوم شركات خاصة برشوة المسؤولين للحصول
على عقود منها ،كما فشلت الحكومة في تقديم خدمات للمواطنين وع ّرضت
حياتهم للخطر».
وبالطبع م ّر هذا التصنيف مرور الكرام ،من دون ردود فعل من أحد ،بسالسة
وحتى من الحراك المدني في استسالم مؤلم للواقع ،علما ً أنّ هذا التوصيف
لمنظمة الشفافية الدولية يبقى ناقصاً ،حيث إنّ الفساد في لبنان هو فساد مع ّمم
بين السلطة الحاكمة وبين حيتان المال وبين «بيرانا» المال في شراكة مذهلة ال
يمكن كسرها ،وغير صحيح أنّ منظومة الفساد تأتي من فوق فقط ،اليوم توجد
شراكة واضحة المعالم بين الحيتان والـ»بيرانا» فمصالحهم مشتركة وعدم
القدرة على إحداث ثورة في هذا المجال إال خير دليل.
واألمثلة عديدة ...ونسمع مَن يعلن أنّ مناقصات التنقيب عن النفط لن
تم ّر إال من خالل مناقصات عالمية شفافة .إنّ وقع هذا الكالم على آذاننا طيّب
ومستحب جداً ،ولكن وقبل الوصول إلى هذا االستحقاق توجد أمثلة مستمرة
ّ
واضحة وضوح الشمس ،ال نسمع مَن يتعهّد بإصالحها؛ واألمثلة عديدة :من
لجنة مؤقتة في مرفأ بيروت تصرف أمواال ً عامة من دون إحالتها إلى الخزينة
العامة وتتقاضى ضرائب سيادية تحت تسمية رسوم ،وصوال ً إلى صندوق
الضمان االجتماعي والك ّم الهائل من المستفيدين والتجاوزات التي تكلّف الدولة
أعباء طائلة عبر تصريحات وفواتير ملغومة وتالعب على عينك يا مواطن ،إلى
مطار بيروت بمحتكريه ،إلى المهل اإلدارية التي تعطى شماال ً ويمينا ً للكسارات
والمقالع من دون ضرائب أو بدالت للدولة ،إلى الفلتان في ألعاب القمار وعزوف
الدولة عن لعب دورها المسؤول في هذا السياق ،التسجيل العقاري ولجان
التخمين ورفض إقرار تخمين مركزي إلبقاء عمل السماسرة ناشطاً ،ورفض
القيام بإصالح حقيقي في أي وزارة على صعيد الرخص والمعامالت كي ال تقفل
الدكاكين التي عششت فيها ،تسجيل السيارات والتخمين االستنسابي ،إلى
األمالك البحرية والالئحة تطول في الفوضى المنظمة التي شكلت حلقة كاملة
من المستفيدين الرافضين االستغناء عن مكاسبهم.
غب الطلب ،ال تقتصر على حيتان المال والخدمات
ُتضاف إلى ذلك احتكارات ّ
األساسية في البالد بل تتعدّاها وصوال ً إلى النقابات التي فرضت ممارسات
احتكارية واضحة ،وقد لفتني خبر اعتراض نقابة السائقين العموميين في
لبنان على تطبيق  Uberالمعتمَد في أنحاء العالم كافة في محاولة الحتكار
أيّ عمل متعلق بهذا القطاع ،كما قرارات تمنع الصناعيين من امتالك شاحنات
كبيرة خاصة لنقل بضائعهم واالعتماد على الشاحنات العمومية ،وقرار آخر
متوارث من االنتداب الفرنسي يسمح للصناعي بتوزيع بضائعه في فاناته
الخاصة فقط في المحافظة التي يوجد فيها المصنع ،أعني ما أقول وأعرف أنه
صعب تصديق هذا الكالم ،ولكن أؤكد صحته...
وفي اليوم العالمي لمكافحة الفساد نسأل :لماذا ت ّم تحجيم الحراك المدني؟
يبدو أنّ من أبرز األسباب هو عدم تبني الحراك مطالب وحلوال ً واضحة آلفات
الفساد المطروحة أعاله .ربما صار من الضروري أن يتح ّرك المجتمع المدني
بمطالب واضحة بعيدة عن االتهامات العشوائية والشعارات التي راوحت
مكانها.
ورغم الثورة الشعبية على فضيحة النفايات ،والحلول الشعرية الهمايونية
الموسيقية التي ابتدعها بعض الخبراء البيئيّين ،تتجه الحكومة اليوم
إلى ترحيل النفايات بكلفة خيالية تصل إلى  / 235للطن ،وإذا أضفنا كلفة
التوضيب والجمع تصل كلفة الطنّ إلى  330دوالرا ً أميركياً ،كلفة خيالية من
جيوب المواطنين ،مع استمرار الحملة الشعواء على طرق التفكك الحراري التي
كانت الحكومة اعتمدتها في العام .2010
ويم ّر اليوم العالمي لمكافحة الفساد على لبنان في ظ ّل غياب قانون الحق
في الوصول إلى المعلومات ،والالفت احتالل لبنان للمرتبة الثامنة في الفساد،
بسبب العقود الممنوحة للشركات الخاصة ،أيّ بسبب غياب الشفافية الالزمة
في عرض مناقصات الدولة .ربما يقنع هذا التصنيف المش ّرف المجتمع المدني
بأهمية إقرار قانون الحق في الوصول إلى المعلومات وجعله من األولويات...
وبمناسبة هذا اليوم« ،ينعاد على الجميع».

فادي ع ّبود

�إعالنات ر�سمية
مديرية الجمارك العامة
اعالن تلزيم
أع��م��ال التنظيف ف��ي بعض المكاتب
والمراكز الجمركية
ال��س��اع��ة ال��ت��اس��ع��ة م��ن ي���وم االثنين
الواقع فيه الحادي عشر من شهر كانون
الثاني  ،2016تجري إدارة المناقصات في
مركزها الكائن في بناية بيضون -شارع
ب����وردو -ال��ص��ن��اي��ع -ب��ي��روت ،لحساب
مديرية الجمارك العامة مناقصة تلزيم
أعمال التنظيف في بعض المكاتب والمراكز
الجمركية.
التأمين المؤقت :خمسماية أل��ف ليرة
لبنانية ال غير لكل وحدة (عدد الواحدات )9
طريقة التلزيم :تقديم اسعار ،لكل وحدة
على حدة.
ت��ق��دم ال��ع��روض وف��ق ن��ص��وص دفتر
ال��ش��روط ال��خ��اص ال���ذي يمكن االط�ل�اع
والحصول عليه من إدارة الجمارك -مديرية
الجمارك العامة.
يجب ان تصل ال��ع��روض ال��ى إدارة
المناقصات ،قبل الساعة الثانية عشرة من
آخر يوم عمل يسبق تاريخ جلسة التلزيم.
المدير العام إلدارة المناقصات
الدكتور جان العلية

التكليف
2370
محافظة البقاع -قضاء زحلة
بلدية أبلح
إعالن تلزيم
تعلن بلدية أبلح عن رغبتها بتلزيم
جمع ونقل النفايات في نطاق بلدية أبلح
من الفترة الممتدة من  2016/1/1ولغاية
 2016/12/31بطريقة المناقصة العامة
بواسطة ال��ظ��رف المختوم وفقا لالئحة
الشروط الموضوعة لهذه الغاية.
فعلى الراغبين باالشتراك الحصول
على دفتر الشروط في البلدية (أبلح) أثناء
الدوام الرسمي والتقدم بطلباتهم قبل نهاية
المهلة المحددة وهي خمسة عشر يوما من
تاريخ نشر ه��ذا االع�لان أي قبل الساعة
الثانية عشرة من آخر يوم عمل ويرفض كل
عرض يرد بعد هذا التاريخ.
حددت الساعة الواحدة من يوم السبت
ال��واق��ع ف��ي  2016/1/2م��وع��دا ً لفض
العروض.
أبلح في 2015/12/8
رئيس بلدية أبلح
توفيق ابو زيدان

التقاه النائب طالل أرسالن ،لمواصلة حلفاء سورية والمقاومة تثبيت
خياراتهم اإلقليمية كعنوان حاكم لك ّل التسويات من جهة ،ولترصيد
رؤي��ة المرحلة المقبلة وكيفية تثمير المتغيّرات لمراكمة المزيد من
المكاسب لبلوغ تسوية تضمن السلة المتكاملة التي تحدّث عنها األمين
العام لحزب الله السيد حسن نصرالله.

فرنجية في دمشق

لن تكون جلسة انتخاب رئيس الجمهورية الثالثة والثالثون ثابتة غدا ً
األربعاء ،إذ إن مصيرها سيكون كمصير جلساتها الـ 32السابقة والتي ستنتهي
بتأجيل جديد إلى موعد من المتوقع أن يحدده رئيس المجلس النيابي مطلع
العام المقبل ،بخاصة أن البالد تدخل بعد جلسة الحوار الوطني في  21من
الشهر الجاري عطلة عيدي الميالد ورأس السنة اللذين يحلاّ ن هذا العام أيضا ً
من دون أي تطور يُذكر من شأنه أن يُنهي الفراغ في سدة الرئاسة األولى.
في غضون ذلك ،تترقب األوساط السياسية الزيارة التي سيقوم بها رئيس
تيار المردة النائب سليمان فرنجية إلى دمشق في الساعات المقبلة .وإذا كان
الملف الرئاسي اللبناني وضعه الرئيس األسد بر ّمته في يد األمين العام لحزب
الله السيد حسن نصر الله ،فإن الزيارة بحسب ما أكدت مصادر مطلعة لـ«البناء»
هي تتويج للقاء فرنجية بالسيد نصر الله والجنرال ميشال عون ،بخاصة أن
اللقاءين أكدا وحدة هذا الفريق ،وأن ما حصل في الملف الرئاسي وما قيل عن
ترشيح الرئيس سعد الحريري لفرنجية ومن مواقف تلت ذلك؛ كل هذا الصخب
ت ّمت معالجته ولم يترك أية آثار عند فريق  8آذار و«التيار الوطني الحر» ،ولفتت
المصادر إلى «أن الرجلين سيبحثان في المرحلة المقبلة على ضوء انتصارات
محور المقاومة مجتمعا ً وكيفية استثمار هذه االنتصارات.

«القوات» :البرنامج أوال ً

أما على جبهة فريق  14آذار فتجري محاوالت ترميم للعالقة التي انكسرت
بين تيار المستقبل وحزب القوات اللبنانية ،وبخاصة بعد االتصال األخير
الذي أجراه رئيس حزب القوات سمير جعجع بالرئيس سعد الحريري والذي
كان سيئا ً للغاية .ولفتت مصادر في تيار المستقبل لـ«البناء» إلى «اختالف في

وجهات النظر بين الحريري وجعجع حيال الترشيح» ،مستغربة «تعاطي حزب
القوات السلبي مع طرح الحريري في مقابل عجز القوى المسيحية على االتفاق
على مرشح بديل».
وأكد النائب جورج عدوان «أن كل شخص يتم طرح اسمه كمرشح لرئاسة
الجمهورية عليه إبراز مشروعه الذي يحدّد فيه رأيه حيال قضايا عديدة منها
الحل في سورية ،تكوين السلطة ،النظام البرلماني األكثري األقلوي» ،موضحا ً
«أن��ه على ضوء هذا البرنامج سنحدّد موقفنا من المرشح بغض النظر عن
الشخص بحد ذاته».

على مجلس الوزراء».
وأكد وزير اإلعالم رمزي جريج لـ«البناء» أن «االنتهاء من ملف النفايات ينتظر
بعض األجوبة النهائية على بعض المسائل ال سيما القانونية والمالية والتقنية؛
وعلى أثره سيعقد مجلس الوزراء جلسة لبحث الموضوع في نهاية األسبوع أو
مطلع األسبوع المقبل» .ولفتت مصادر وزارية لـ«البناء» إلى «أن  3شركات من
أصل ست تقدمت للمنافسة على خطة ترحيل النفايات تنطبق عليها المواصفات
الالزمة» ،مشيرة إلى «أن شروط الترحيل معقدة» ،و«ال صحة لما يُشاع أن
األمور وصلت إلى خواتيمها».

إلى ذلك تعقد الجلسة الثانية والعشرون للحوار الثنائي بين حزب الله
وتيار المستقبل» مساء الخميس في عين التينة ،الستكمال البحث في ما انتهت
إليه الجلسة السابقة التي عُ قدت عقب طرح الرئيس سعد الحريري للتسوية
الرئاسية.

إلى ذلك تعاود حملة طلعت ريحتكم تحركاتها يوم غد ،وتنفذ وقفة رمزية
عند الحادية عشرة من قبل ظهر غد األربعاء أمام وزارة العدل ،والخميس أمام
وزارتي االتصاالت والمالية ،والسبت عند الثالثة بعد الظهر في رياض الصلح،
مؤكدة «أن أولوياتها اآلن المطالبة بحل أزمة النفايات ،ودعوة الحكومة إلى عقد
جلسة إلقرار قانون االنتخاب على قاعدة النسبية».
وفيما ُتطلق النسخة الثانية من خطة لبنان لالستجابة ألزمة النازحين من
السراي الخميس المقبل ،في رعاية الرئيس تمام سالم وحضوره .أعلن نائب
مساعد وزير الخارجية األميركية لشؤون الالجئين والهجرة سايمون هينشاو
بعد لقائه وزير التربية والتعليم العالي الياس بوصعب عن المؤتمر الذي
سيُعقد في بريطانيا في شباط المقبل من أجل تأمين الدعم الدولي للمنطقة
وللبنان في شأن النازحين.
وفي سياق متصل تقدّم وزي��ر الشؤون االجتماعية رشيد درب��اس أمس،
في اجتماعات ال��دورة الخامسة والثالثين وال��دورة الموضوعية الخامسة
لمجلس وزراء الشؤون االجتماعية العرب في شرم الشيخ ،باقتراح يقضي
بإنشاء صندوق عربي الحتواء اآلثار االجتماعية واالقتصادية ألزمة النزوح
السوري تحت اسم الصندوق العربي الحتواء أزمة النازحين السوريين .وتمت
إحالة المشروع الذي أقر باإلجماع ،إلى األمانة الفنية لمجلس وزراء الشؤون
االجتماعية العرب لوضع اآللية الالزمة لتنفيذه .على أن يعرض على المجلس
التنفيذي لوزراء الشؤون االجتماعية العرب الذي سيعقد في شهر تشرين األول
سنة .2016

الحوار الثنائي ..الخميس

ملف ترحيل النفايات في نهاياته!!

على صعيد ملف النفايات يبدو أن خيار الترحيل إلى الخارج بات الحل
النهائي لألزمة بعد وصول الخيارات األخرى إلى طريق مسدود .ومن المتوقع
أن يعقد مجلس الوزراء جلسة لبحث الملف األسبوع الطالع أو مطلع األسبوع
المقبل بانتظار استكمال درس خيار الترحيل.
وفي السياق ،ترأس رئيس مجلس الوزراء تمام سالم في السراي الحكومي،
اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة متابعة الملف ،وأشار وزير الزراعة أكرم شهيب
بعد االجتماع إلى أنه «بعد تعطيل خطة مطامر النفايات ،كان ال بد من الذهاب
إلى موضوع الترحيل بشكل جدي وعملي وعلمي وبما يتالءم مع مصلحة
الخزينة اللبنانية وقدرات الدولة اللبنانية من خالل البنى التحتية التي تسمح
بعملية الترحيل».
وأضاف شهيب« :نتابع بشكل حثيث موضوع ملف ترحيل النفايات الذي
أصبح في نهاياته ،وبحثنا مع وزارتي المالية والداخلية ومع مجلس اإلنماء
واإلعمار عن مصادر التمويل وستقوم الوزارات المعنية بردود خالل  48ساعة
المقبلة وسيكون هناك اجتماع عند الخامسة من عصر يوم غد لعرض الموضوع

طلعت ريحتكم إلى الشارع مجددا ً

ثالوث الرعاة ( ...تتمة �ص)1
لكن في الوقت ذاته ...ال يكفي القول بأنّ فرنسا وبريطانيا
وأميركا تحميان اإلره��اب وتدافعان عنه ،لتفسير ما جرى
من اعتراض على بيان رئاسي لمجلس األمن يدين األعمال
اإلرهابية التي جرت مؤخرا ً في حمص ،وال يح ُّل الربط بين
الموقف الفرنسي والبريطاني واألميركي ،أحجية الثالوث
القائم على دعم اإلرهاب وال يصلح لتفكيك عوامل المشكلة
المزمنة في العالقات الدولية ،وال يقدّم وال ّ
يؤخر في قراءة
الخطاب الغربي وتماهيه مع اإلرهاب.
فالمسألة أكبر من اختصارها في تفسير هنا أو استنتاج
هناك ،بداللة ما تحمله من مؤشرات على نيات لم تعد حكرا ً
على ما تضمره تلك ال��دول وال على ما تقوم به جهاراً ،وال
على ما تدفع به دول إقليمية وأدوات تابعة في المنطقة إلى
حافة الهاوية ،وهي تحاكي حماقة غير مسبوقة في تو ّرمها
واستطاالتها الـمَرضية ،بل في المقاربة الغربية للعقل
الجمعي لما بات يُس ّمى تجاوزاً :المجتمع الدولي ،ومن خالل
منصة مجلس األمن واألمم المتحدة.

وهو في نهاية المطاف ليس سوى عيّنة من خطاب غربي،
لم يكتفِ بالنفاق الصارخ بقدر ما يحاول أن يمضي أبعد في
صياغة مشهد تقترب فيه المقاربات الغربية من فرض منهج
تعبوي ال يكترث بالمخاطر المحدقة ،وال بالنتائج الكارثية
التي آلت إليها سياساتها في محاباة اإلره��اب وداعميه،
وتأمين الرعاية السياسية المباشرة وغير المباشرة ،وال
يعبأ بما ستؤول إليه ،وإن مشاهد الصراخ مما جرى من
أعمال إرهابية في فرنسا وغيرها ليست سوى ذ ّر للرماد في
العيون.
لن ندخل في جدل الحجج الغربية وهي أكثر كارثية من
الرفض نفسه ،حيث تبدو الذريعة مزدوجة األبعاد والمعايير،
وتحمل في طياتها حالة من االستخفاف بالعقل البشري،
وهي تخلط بين معايير السياسة وبين حدود الدجل الذي
تمارسه بأقصى درجات االستالب والهيمنة ،تحت عناوين
تبدو صادمة ومؤلمة وموجعة للبشرية جمعاء ،حين تتحكم
مجموعة من منافقين ودجالين بقرار المجتمع الدولي وما

يفرضه من تبعات.
ف��ي ال��ق��راءة المباشرة للفعل البريطاني والفرنسي
واألميركي ال مجال للخطأ وال للتأويل في فهم الدوافع التي
تتبناها ،حيث نهم األطماع االستعمارية المستيقظة ال يكتفي
هنا بممارسة أساليب االستغالل السياسي وعنجهية القوة
واستعراضها ،بل يضيف إليها التوظيف البشع لإلرهاب
بأقصى درجات وجوده لتحقيق أجندات سياسية متو ّرمة،
وإن كانت الرسالة الواضحة بأنّ التصعيد الغربي الممنهج
ال يقتصر على ممارسة الفعل بح ّد ذاته ،بقدر ما يحاول إعادة
مراجعة لألدوار بمختلف اتجاهاتها لتكون على مقاس تلك
األطماع ،حيث اإلرهاب عامل التعويل الفعلي الذي قد يحدّد
مالمح تلك األحجية ،فيما أدوات��ه في المنطقة مج ّرد دمى
متحركة ترهن وجودها بوجود اإلرهاب.
وفق هذه المحاكاة ،يبدو أيّ حديث عن حلول سياسية ال
مكان له في األجندة الغربية ،وأيّ جهد لتحديد مالمح الطريق
إلى الح ّل السياسي يبدو في غير موقعه ،حيث التسخين

الغربي والتصعيد لم يبدأ من رفض إدانة إرهاب موصوف
وجريمة إرهابية أكثر بشاعة ،بل ينطلق من توازي الخطوات
الغربية وتوقيتها ،إذ كان من الصعب على أحد أن يتخيل
أن إدانة اإلرهاب يمكن أن تشكل عقبة في وجه بيان رئاسي
لمجلس األمن ال يقدّم وال يؤخر.
لكنه في حسابات اإلرهابيين وداعميهم يشكل نقطة
انعطاف مهمة ،ومحطة مفصلية في طريق الخالص من
هواجس تخلّي الغرب عن حمايتهم ،ورسالة في االتجاه
الخاطئ بالغة الخطورة لجهة التفسير والداللة ،وربما في
التوقيت ،حيث ثالوث الرعاة ال يزال في نسخته المنقحة هو
ذاته كما قبلها ،لم يتعدّل ولم يتغيّر ،وسيبقى!! وما يصدره
من مواقف ليست سوى لالستهالك اإلعالمي ،فالرهان على
اإلره��اب متفق عليه والتعويل عليه قائم على قدم وساق
لالستمرار في إدارة الخراب والدمار في المنطقة ،وقد ينسحب
في مرحلة الحقة  -وربما اآلن  -على ما هو خارجها.

علي قاسم

�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 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 اإلع�لام ,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

سهرات ش.م.ل.

301261

RR159843106LB

باور كلينغ سرفيسز

303123

RR159853528LB

شركة دار المهندسين للتصميم واالستشارات ش.م.م

305399

RR155595491LB

شركة بروفاسيونال ميديا ش.م.م

305817

RR159846411LB

مؤسسة ركين التجارية ( محمد جميل ركين )

305909

RR155594385LB

فيليب سامي صليبا

305943

RR159850098LB

تك يونيفرس ش.م.مTech Universe SARL.

306070

RR159840657LB

تك يونيفرس ش.م.مTech Universe SARL.

306070

RR159855625LB

رينه موريس بو موسى

311345

RR159848085LB

الخليج للمالبس  -بيروت ش.م.م.

312123

RR159842508LB

مؤسسة جورج كشيشيان التجارية ( جورج مارديروس كشيشيان )

313511

RR159844027LB

بانو بالس ش.م.م Panô-Plus S.A.R.L

315623

RR159840918LB

امبير للتجارة العامة ( الياس طانيوس دميان )

316116

RR159845464LB

شركة فريش فود ديستريبيوترز ش.م.م

332349

RR155589037LB

رشيد عبد الله

338955

RR159856087LB

شادي محمد ديب

343657

RR159845478LB

دي فنشي ( كريستين بيار الجمل) D. Vintchi

368875

RR159845946LB

ترانس لينك تيليكوم انترناسيونال ش.م.م

376362

RR159858471LB

مؤسسة خاتون التجارية ( فاطمه محمد خاتون )

378621

RR159856095LB

شركة ووتر وورد ش.م.ل WATER WORLD S.A.L

اسم المكلف

رقم المكلف

رقم البريد المضمون

جبال لبنان لالنتاج البلدي

657125

RR155583391LB

روالن جوزف فغالي

663788

RR155599961LB

المجموعة المتحدة لشركة الشرق للمشاريع النفطية -ايبكو ش.م.م

665334

RR159856935LB

شركة رويال باكج ش.م.م

684025

RR159851615LB

محمود محيسن الطعمه

687539

RR159856250LB

مؤسسة الياس جرجي راضي

688336

RR159841224LB

مؤسسة السيد رضا التجارية (رضا كامل السيد رضا هاشم)

715862

RR159856263LB

شركة حانيوز التجارية ش.م.م

716436

RR159846323LB

انطوان خليل غميض

730534

RR159851629LB

سمارت سوليوشينـز

740835

RR159841272LB

وائل محمد مرعبي

744199

RR159856277LB

عبدو بطرس كميد

756938

RR155589244LB

مؤسسة حسن محمد منذر لبيع المحروقات والمازوت

759248

RR159844866LB

فرادكو

771673

RR159848871LB

شركة اس ار ب ش.م.ل SOCIETE S.R.P. SAL

774458

RR155596656LB

مؤسسة وان فور اول (مصطفى ابراهيم استيتيه)

777535

RR159847139LB

اركي زون ARCHI-ZONE

792027

RR159846779LB

حسن سامي حاج

797310

RR155591319LB

(نبيل نايف الجوهري) N-J

813494

RR159848854LB

FARAH AUTO

813963

RR159848845LB

شركة زيلليوني ش.م.م

818447

RR155593195LB

R.H FASHION

822067

RR159841290LB

شركة اخشاب العالم ش.م.م

824845

RR159848956LB

حسن محمد قصيباني

824915

RR159856303LB

شركة عبود غروب ش.م.م

831669

RR159847394LB

ثميليوسي ش.م -فرع لبنانThemeliosi s.a -

835541

RR159848973LB

THE LIVING ROOM SARL

839423

RR159848995LB

انكور انتربرايز ش.م.ل

866140

RR155595633LB

449069

RR159856113LB

شركة االتصاالت والتجارة العالمية ش.م.م

870121

RR159852363LB

شركة ام ام ام ش.م.م

451365

RR155591282LB

الوطنية للتجارة والتعهدات ش.م.م

874568

RR159856325LB

الشركة اللبنانية للصناعة والتجارة ش.م.ل

452863

RR159849639LB

شركة القناعة  -موسى ليشع فضول وشركاؤه

875724

RR155589289LB

مارون الياس امين

457836

RR155591305LB

شركة فرح لتعهدات الهندسة والميكانيك ش.م.م

894776

RR159849024LB

مؤسسة الوان للتجارة والصناعة ( انطوان الياس ملحم سمعان )

462278

RR159845915LB

رائد حسن المبروك

901769

RR159843809LB

شركة كارني -مصطفى الناطور

506812

RR159843123LB

علي حسن الحسن

903006

RR159856334LB

شركة فيدليتي كوربوريشن انترناشيونال هولدنغ ش.م.ل

507199

RR155597461LB

ربيع احمد زين

918410

RR155593218LB

الكترو سيتي سنتر ش.م.ل

513817

RR159857343LB

شركة ميداس لالستيراد والتصدير ش.م.ل

923526

RR159843199LB

شركة فياض ش.م.م

532333

RR155597489LB

محمد عدنان قباني Winchester-

923631

RR159851875LB

بشار علي جميل

537192

RR155588283LB

شركة المدى للكومبيوتر ش.م.م

929943

RR155593544LB

يوسف الياس طعمه

544505

RR155593371LB

مؤسسة التطور(لصاحبها عبد موسى فران)

944595

RR155598997LB

محمد ابراهيم البغدادي

549471

RR155597492LB

باسيل ميكانيكال كونتركتنغ ش.م.م

971337

RR159846513LB

شركة عمون ترايدينغ كومباني ش.م.م

549532

RR155593460LB

جوزف حبيب طربيه

981886

RR159845447LB

شركة االتحاد التجاري ش.م.م

553721

RR155597515LB

شركة نات كراكر ش.م.م

1733968

RR155596894LB

PROPET

555875

RR159843145LB

شركة عودي و عبد الوهاب التجارية (اخالص الدلوحي و شركاؤها)

1734169

RR155596775LB

مؤسسة صليبا للطباعة (ناجي نقوال صليبا)

564753

RR155592787LB

شركة فرست لينك ش.م.م

1735422

RR155587685LB

علي محي الدين بوجي

569298

RR159842088LB

فيتال هيلت كار ش.م.م

1736699

RR159852425LB

محالت فيليب سعد التجارية

572651

RR159852068LB

ميراي توما جزراوي

1740461

RR159852434LB

نور انترتينمنت ش.م.ل

574597

RR155596506LB

حسين علي قطايا

1741450

RR159844375LB

خالد محمد المحمد

575283

RR159855930LB

فنيسيس ش.م.ل

1744343

RR155595770LB

شركة اتكو انفست غروب ش.م.م

579977

RR159841198LB

Dima Care s.a.r.l

1750591

RR155589730LB

مؤسسة المحمود التجارية

582514

RR155596523LB

شركة نيو الند ش.م.م.

1751526

RR159852448LB

طالل محمد الطبش

582969

RR159855943LB

شركة اول تريد ش.م.م

1758056

RR159854885LB

رشيد رشيد يزبك كرم

584459

RR159841082LB

مديو بالست ش.م.م

1764524

RR155599198LB

كيز رانتي كار ش.م.م KEYS RENT A CAR S.A.R.L

587811

RR155596545LB

كيو بي اس (مرسال جرجي القصير)

1765266

RR159855033LB

كيز رانتي كار ش.م.م KEYS RENT A CAR S.A.R.L

587811

RR159848196LB

شركة راينا غروب ش.م.مrayna group s.a.r.l .

1771205

RR159852451LB

شركة كوين ش.م.م KOEIN S.A.R.L

597440

RR159847045LB

عقيقي وصالح AKSA international

1771675

RR159852862LB

محمود محمد لطفي فقيه

598637

RR155596568LB

ر غروب ش.م.م

1772037

RR159852876LB

شركة المنتجات الطبيعية ش.م.م

605202

RR155596585LB

شركة جنان ناصر للسياحة والسفر

1779452

RR155589743LB

نيو ترانسبورت الين ش.م.م.

612409

RR159841215LB

غسان عمر حمد

1791744

RR159857860LB

روجيه ميشال يني

617678

RR159848430LB

ابراهيم الحسين الحمد

1791892

RR159861382LB

المتحدة للبالستيك (كميل ابراهيم اجريس)

620365

RR159855957LB

عمر حاجم االسماعيل

1792038

RR159861396LB

مؤسسة انور حمود مكارم

622175

RR159851592LB

علي حمود الحسن

1792068

RR159857555LB

شركة هارتز فود ش.م.م

629179

RR159856201LB

اجني نصر صفير

1792112

RR159861405LB

اوتو موتيف فرا نشايزينغ ش.م.ل

633863

RR159841096LB

محمود خباص العليوي

1792660

RR159847584LB

اوتو موتيف فرا نشايزينغ ش.م.ل

633863

RR159858658LB

حمد خليف العبدالله

1792667

RR159861419LB

فيصل ابراهيم الحسن

655394

RR159855838LB

تريبل ت ش.م.م.

1795439

RR159847598LB

عبد القادر محمد المسيح العلي

656277

RR159855841LB

عنيد للصناعة والتجارة ش.م.م.

1795976

RR155598935LB

اسم المكلف

رقم المكلف

شركة فارمان انترناشيونال للتجارة العامة والمقاوالت ش.م.م.

رقم البريد المضمون

1798870

RR159844407LB

بترا للتجارة والتعهدات ش.م.م

1813933

RR159847607LB

مؤسسة اوتوتورينو التجارية(حسن عبد الله خليل)

1814506

RR159847615LB

شركة ط.ب للتجارة ش.م.م.

1819215

RR159847624LB

يونيفرس ش.م.م.

1820348

RR155599153LB

شركة بروكسيوم ش.م.م

1821992

RR155595797LB

شركة سيتس للمياه والبيئة ش.م.م

1829732

RR159851779LB

حنان برغلي

1838401

RR159854965LB

سعيد نعمة الله سعيد

1839703

RR159848514LB

النابلسي للتجارة(كمال طالل النابلسي)

1849076

RR155587977LB

مؤسسة طباجة للتجارة ( محمود حسن طباجة )

1853163

RR155587827LB

وسام علي بحلق

1858980

RR155587932LB

شركة عنتبلي للتجارة

1859101

RR159847638LB

شركة عنتبلي للتجارة

1859101

RR159854996LB

انغام للسهر ش م م

1861839

RR155596792LB

قاسم عمر الصمد

1862854

RR155590361LB

فان هاوس ش م ل

1866348

RR159855002LB

شركة كنيار للتجارة

1869886

RR159855197LB

GTA IMP EXP

1880835

RR155587835LB

لوغ هاوس ش.م.ل

1905842

RR155599140LB

روبير فؤاد شمعون

1910175

RR159855268LB

معرض سركيس وشركاه ش.م.م

1921494

RR159855271LB

وان او وان ش م م

1925071

RR159851924LB

كومبيوتر داتا سيستم كومباني س دي اس ش م م

1925973

RR155599119LB

التكليف 2350
وزارة المالية
مديرية المالية العامة -محافظة البقاع
إعالم تبليغ
تدعو وزارة المالية ـ مديرية المالية العامة ـ المصلحة المالية اإلقليمية في محافظة
البقاع -دائرة الدائرة اإلدارية المكلفين الواردة أسماؤهم في الجدول أدناه للحضور إلى مركز
الدائرة الكائن في
زحله -البولفار ـ السرايا مبنى المالية ـ 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
محمد يوسف همدر
حسين احمد قاسم احمد
محمد نبيل احمد خاشوف
احمد محمود القادري
خالد محمود القادري
خالد راضي الفاصد
شركة باوتيك
محمد ديب حمزة
ميزر قاسم محمد
شركة مشيك وشركاه ش.م.م.
ماهر ابراهيم قاضي
صابرين ابراهيم عبد الخالق
رواد جورج دحدوح
محمد احمد الموسى
أحمد علي خير الدين
مازن عمر الشحيمي
امين عبده توفيق شاهين
الشركة الحديثة للفواكه الطازجة ش.م.م
كارول طانوس البعيني
محمود علي المحمود
خالد علي المحمود

رقم المكلف
13684
45982
113519
113522
113525
208018
951663
1213198
1395100
1419564
1636328
1818145
1986231
2203125
2240834
2322574
2541642
2710596
2743516
2844841
3081156

رقم البريد المضمون
RR140278444LB
RR140278427LB
RR140278585LB
RR140278594LB
RR140278577LB
RR140278603LB
RR140278458LB
RR140278784LB
RR140278625LB
RR140278395LB
RR140278648LB
RR140278501LB
RR140278824LB
RR140278550LB
RR140278753LB
RR140278736LB
RR140278515LB
RR140278413LB
RR140278529LB
RR140278705LB
RR140278696LB

تبدأ مدة االعتراض المحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ
رئيس المصلحة المالية االقليمية
في محافظة البقاع
ألين الجميل
التكليف
2373

