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خـــرج رئــيــس الــهــيــئــات االقــتــصــاديــة محمد 
شــقــيــر وأمــيــنــهــا الـــعـــام نــقــوال شــمــاس بعد 
موافقة  ليؤكدا  أمس  المال  لوزير  زيارتهما 
خليل على تأجيل موعد تطبيق هذا الرسم 
ولهذه  الــقــائــمــة".  بــاالوضــاع  منه  "تحسسًا 
برئيس  هاتفيًا  اتصاًال  أجــرى خليل  الغاية 
واتفقا  الــحــريــري،  سعد  المكلف  الحكومة 
المكلفين  واعفاء  التأجيل  القــرار  آلية  على 
الــــعــــام 2020.  ـــــى  ال الــــرســــم وارجـــــائـــــه  مــــن 
وتؤكد مصادر متابعة للملف ان وزير المال 
اشترط وضع آلية قانونية لتأجيل الضريبة 
المقطوعة المفروضة بموجب القانون الرقم 
أرســلــت  الــمــال  وزارة  وكــانــت   .2000/173
الــعــديــد مــن الــطــلــبــات فــي هـــذا الــشــأن الــى 
االعــــوام 2014 و2015  فــي  الـــــوزراء  مجلس 
عادت  الضريبة  لكن هذه  و2017.  و2016 
إقـــرار االجــــراءات الضريبية  مــع  الــى الظهور 
التي رافقت إقرار سلسلة الرتب والرواتب، 
فــيــمــا حــــدد تـــاريـــخ دخــولــهــا حــيــز التنفيذ 
إســـتـــنـــادا الــــى الـــقـــانـــون فـــي نــهــايــة أيــلــول 
2018. وعلمت "النهار" ان قرارا إستثنائيا 
ُيعمل عليه في وزارة المال سيقوم بتوقيعه 
الــوزيــر خليل، ليتم فــي مــا بعد إرســالــه الى 
للتوقيع  والــحــكــومــة  الــجــمــهــوريــة  رئــاســتــي 
 ،2019 الــعــام  حتى  الضريبة  هــذه  لتأجيل 
وهي اساس اآللية التي بحث فيها خليل مع 
الهيئات  الحريري، في وقت تصر  الرئيس 
إقــرار قانون جديد  إعــادة  االقتصادية على 
بعد  الــمــقــطــوع،  الــرســم  هــذا  مفاعيل  يلغي 

تــشــكــيــل 
الـــحـــكـــومـــة 

الـــــــــجـــــــــديـــــــــدة. 
فـــالـــهـــيـــئـــات تــعــتــبــر 

في ان االوضــــاع االقــتــصــاديــة  والمالية 
االعباء  مــن  المزيد  تحّمل  يمكنها  ال  الــبــالد 
بالمهن  يتعلق  مــا  فــي  خصوصا  الضريبية 
الــــحــــرة وقــــطــــاع االعــــمــــال فــــي ظــــل الـــتـــردي 
االقــتــصــادي الكبير الـــذي تــشــهــده الــبــالد. 
والــضــريــبــة الــمــقــطــوعــة تــســتــهــدف الــمــهــن 
تسديدها  ويتم  والشركات،  والمؤسسات 
الرئيسي وعــن كل فــرع للشركة  عن مقرها 
بغض النظر عما إذا كانت هذه المؤسسات 
أو الشركات تحقق أرباحًا أو خسائر. والمادة 
29 من القانون فرضت رسمًا مقطوعًا على 
كـــل مـــركـــز لـــمـــزاولـــة عـــمـــل، بــمــعــنــى الــمــركــز 
المؤسسات  فـــروع  مــن  فــرع  الرئيسي وكــل 
أو شــركــات األشــخــاص واألمــــوال وأصــحــاب 
الــمــهــن الـــحـــّرة، وفــقــًا لــمــا يـــأتـــي: 50.000 
المقدر؛  الربح  أســاس  على  للمكلفين  ل.ل 
أســـاس  عــلــى  للمكلفين  ل.ل   250.000
الربح المقطوع؛ 550.000 ل.ل للمكلفين 
للمؤسسات  الحقيقي  الــربــح  أســـاس  عــلــى 
على  األشخاص؛ 750.000 ل.ل  وشركات 
ومليونا  المسؤولية؛   المحدودة  الشركات 
ـــيـــرة عـــلـــى الـــشـــركـــات الـــمـــســـاهـــمـــة. ويــتــم  ل
احتساب هذه الضريبة على فروع المؤسسة 

أو الشركة وفقًا للتصنيف الخاص بها.
وفــي هــذا الــســيــاق، يــشــدد نقيب خبراء 
المحاسبة المجازين السابق والخبير المالي 
بكل  النظر  إعـــادة  "أهمية  على  عبود  ايلي 
يبقى  واالهـــم  لبنان،  فــي  الضريبي  النظام 
ـــة الــضــريــبــيــة  ـــعـــدال عـــلـــى صــعــيــد تـــأمـــيـــن ال

واالجـــتـــمـــاعـــيـــة. 
للخروج  الوقت  فقد حان 

بـــســـيـــاســـة ضـــريـــبـــيـــة عـــصـــريـــة 
ومــتــطــورة مــن خــالل العمل على وضع 

الــضــريــبــة  والدة  يــــؤمــــن  قــــانــــون  مــــشــــروع 
الـــمـــوحـــدة، وهــــو مــطــلــب اســـاســـي عــرضــتــه 
الــعــديــد مـــن الــمــؤســســات الـــدولـــيـــة وعــلــى 
رأسها البنك الدولي. وسبق  لوزيرة المال 
السابقة ريا الحسن ان أعدت مسودة لهذا 
الـــقـــانـــون فـــي الـــعـــام 2010. ويــســاهــم هــذا 
القانون في حال إقراره في توحيد الضريبة 
من خالل دمج العديد من الضرائب بضريبة 
ويحقق  الجباية  عملية  يسهل  ما  مــوحــدة، 
الـــعـــدالـــة الــضــريــبــيــة واالجــتــمــاعــيــة ويــرفــع 
إيرادات الخزينة". ويؤكد عبود ان "التهرب 
الــضــريــبــي فـــي لــبــنــان تـــم ضــبــطــه بشكل 
كــبــيــر فــي الــســنــوات الــمــاضــيــة لــكــن هناك 
، واالهـــم  المطلوبة  االجـــــراءات  مــن  الــمــزيــد 
هـــو الــعــمــل عــلــى الــتــخــلــص مـــن الــضــرائــب 
الــتــي تـــؤدي الــى إزدواجــيــة ضريبية ومنها 
الضريبة المقطوعة موضوع الساعة، والتي 
الضريبية  الــعــدالــة  تحقيق  اســس  تخالف 
واالجــتــمــاعــيــة. فــهــذا الــنــوع مــن الــضــرائــب 
يحد من تأسيس شركات جديدة ويشجع 
الذي  الوقت  االستثمارات في  هــروب  على 
ــــى إقــــــرار مـــحـــفـــزات لــهــذه  يــحــتــاج لــبــنــان ال

االستثمارات".
الــضــرائــب  جمعية  رئــيــس  يعتبر  بــــدوره 
اللبنانية هشام المكمل "ان فرض الضريبة 
المقطوعة في الظروف الصعبة التي تمر بها 
البالد على كل الصعد، أمر ال يمكن القبول 

كـــل  أن  خـــــصـــــوصـــــًا  بـــــــــه، 
الـــقـــطـــاعـــات اإلقـــتـــصـــاديـــة 
ــــــيــــــوم مــــــن أزمــــــة  تــــعــــانــــي ال
إقتصادية وأزمة سيولة نقدية 
المتطلبات  فــي تأمين  اإلســتــمــرار  مــن  تحد 
اليومية من رواتب وأجور وغيرها من األعباء 
الثابتة". ويشدد على "أهمية تأجيل العمل 
بـــهـــذا الـــقـــانـــون الــــى حــيــن تــقــديــم مــشــروع 
إللـــغـــائـــه بـــالـــكـــامـــل، خـــصـــوصـــا بـــعـــد فـــرض 
زيـــادات ضريبية فــي اآلونـــة األخــيــرة، ســواء 
الدخل،  أو ضريبة  المضافة  القيمة  ضريبة 
إضــافــة الـــى زيــــادة ضــرائــب ورســــوم أخـــرى، 
وهذا ما كان قد طالب به الرئيس الحريري 

الذي وعد خيرًا في هذا الصدد".

وفي سياق آخر، بحث شقير وشماس مع 
الوزير خليل خالل االجتماع أمس في ملفات 
ضريبية أخرى، منها التخفيض االستثنائي 
على مختلف الغرامات الضريبية، وقد وافق 
خليل بناء على طلب الوفد على إعداد نص 
قانوني معجل مكرر الرجاء مهلة تسديدها 
من 2018/10/20 الى 2018/12/31. أما في 
ما يتعلق بالتسويات الضريبية االستثنائية 
التي ابطلها المجلس الدستوري والتي من 
مبالغ  وتــوفــر  الــمــؤســســات  تــريــح  ان  شأنها 
كبيرة للخزينة، فقد وعد خليل بإعادة صوغ 

هذه النصوص قريبا.

maurice.matta@annahar.com.lb
Twitter: @mauricematta 

الــوزيــر علي حسن خليل، كما جرت  وافـــق 
الــيــوم، على  الــعــادة منذ العام 2014 حتى 
تــأجــيــل مــوعــد تــطــبــيــق الـــرســـم الــضــريــبــي 
القائمة،  المقطوع تحسسًا منه باالوضاع 
وأجرى في المقابل اتصاًال هاتفيًا برئيس 
واتفقا  الــحــريــري  سعد  المكلف  الحكومة 

على آلية القرار التأجيل واعفاء المكلفين 
من الرسم وارجائه الى العام 2020. وحتى 
ذلــك الحين ثمة ســؤال عن مصير المبالغ 
التي سددها بعض المكلفين بالضريبة؟

لـــ"الــنــهــار"  الـــمـــال  تــؤكــد مـــصـــادر وزارة 
أنـــه "مـــا ان يــصــدر الـــقـــرار بــالــتــأجــيــل، من 
الــمــفــتــرض أن تـــقـــوم مــديــريــة الــــــواردات 
في الـــوزارة بــإرســال كتاب الــى وزيــر المال 

للذين ســـددوا رسم  أنــه يحق  تعلمه فيه 
الضريبة استرجاع أموالهم، إذ ال يجوز أن 
يدفع مواطن فيما اآلخرون يتم اعفاؤهم". 
وإذ أكدت أن ثمة عددا ال يستهان به من 
المكلفين بدأوا بتسديد ما يتوجب عليهم 
فــي مــقــر الــمــديــريــة وعــبــر "لــيــبــان بــوســت" 
و"أو أم تي" وغيرهما اعتبارا من أول ايلول، 
يتم  لم  التي ســددت  المبالغ  أن  أوضحت 

في  لفتت  أنــهــا  إال  اآلن،  حتى  احتسابها 
المقابل الى أن "االيــرادات المتوقعة لهذا 
الــرســم عــن عـــام 2018 كــانــت تــقــدر بنحو 

100 مليار ليرة". 
وجــــددت الــمــصــادر تــأكــيــدهــا مــا سبق 
لوزير المال ان قاله لـ"النهار" إن "التأجيل 
او االلغاء بحاجة الى اقتراح قانون إلقــراره 

في مجلس النواب".

بلى، في اإلمكان أفضل بكثير مّما كان، ومّما هو كائن. بكل تأكيد وانشراح. وإذا كان 
ُبها، وتاليًا 

َّ
ثّمة من يريد أن يخدم هذا اللبنان التعيس وفق المسؤولّيات التي يتنك

تلبية للواجبات الُملزم القيام بها قانونًا، فها هي قد ُبحَّ صوتها من الصراخ واالستغاثة: 
أعطونا حكومة.

ولكن، على من تقرأ، وعلى من تصرخ، وبمن تستغيث؟ ال تندهي ما في حدا.
م إلى أسفله. من البديهي وتحصيل الحاصل أن يدرك الموجودون في 

ّ
من أعلى السل

ما ُوجدوا ليقوموا بواجباتهم ومسؤولّياتهم. ووفقًا لما تنصُّ 
ّ
هم إن

ّ
السلطة والوظائف أن

عليه القوانين المرعّية اإلجراء. وعلى كل الصعد والمستويات والوظائف، ال لسبب أهم. 
فإذا بكم في المنقلب اآلخر.

شوا من أين تؤكل الكتف، كتف  لقد ُوجدوا حيث هم ليعملوا وُينتجوا، ال ليفتَّ
الوظيفة وما إليها، وكيف الوصول إلى حيث الدجاجات التي تبيض ذهبًا. وبعضهم 

فعلها على ما تقول قارئة الفنجان.
فين؟ وأين الذين يحافظون على الينابيع، 

ّ
ولكن، أين المئات واآلالف من الموظ

واألنهار، والفاكهة وما يأكله كل الناس فضًال عن األحراج، ورؤوس الجبال، واألودية، 
ل كل شيء إلى دنيا سائبة فلتانة ال من يحرس وال من يحمي، وال من  وحيث تحوَّ

يحافظ على شيء: سائبة والفراغ راعيها.
ال األحراج سلمت. وال الينابيع نفدت بجلدها. وال الصخور ورؤوس الجبال عصت على 

َمْن استباحوا كل شيء، وما َمْن يسألهم مجّرد سؤال: ماذا تفعلون؟ فالسؤال ممنوع.
فون؟

ّ
أين هي الدولة؟ أين هي السلطة؟ أين هم المسؤولون؟ أين هم الموظ

سائبة من الباب إلى المحراب، من فوق إلى تحت، وفي كل الميادين. ال من يحاسب، 
بين حرام عليكم، على األقل. مع أن الجميع يعلمون  وال من يحافظ، وال َمن يقول للمخرِّ
أن أحدًا من هؤالء لن يرّد ولن يهتم أو تفرق معه... وال أحد يأتي صوبه. سبحان الله!
نة، وليتحّملوا  ما وجدوا حيث هم ليقوموا بواجبات معيَّ

ّ
الموجودون في السلطة إن

مسؤولّيات محّددة تجاه البلد بأسره. وتجاه المواطنين بصورة خاّصة. فالدولة كانت 
لتخدم المواطن ال لتخدم ذاتها وذواتها!

فون 
ّ
فون. حّتى الذين ُيْنَتخبون فهم في واقع األمر والحال موظ

ّ
هم جميعهم موظ

ّ
إن

ت لهم ليكونوا صوته وصوت حاجاته  لدى الوطن، ومسؤولون تجاه الشعب الذي صوَّ
وصوت واجبات الدولة تجاهه.

فما من موجٍب، أو داٍع لكل هذه العنجهّية. وال ُمبّرر النتفاخ الخّسات في بعض 
الرؤوس، وإلى هذين الحد والحجم. يواش يواش...

من حق اللبنانّيين بأكثرّيتهم، بل بمجملهم جميعهم أن يرفعوا أصوات االحتجاج 
واالعتراض في وجه هذا الفيض من المخالفات التي لم تترك صخرة وال تربة وال شجرة 

وال نقطة مياه. حّتى تحّول كل شيء إلى كل أنواع األمراض.
من هنا، من هذا الواقع المرير، تجدنا نعود دائمًا إلى عهد الرئيس فؤاد شهاب الذي 
سات قانونّية حديثة  ق تلك "النفضة" الشاملة، والتي بموجبها صارت للبنان مؤسَّ

َّ
حق

 األصابع ندامة.
ّ

وشاملة، وصارت الدولة التي نتفّرج عليها اليوم وما بقي منها، ونعض

elias.dairy@annahar.com.lb

أحال وزير المال علي حسن خليل على النيابة العامة المالية والقضاء المختص 
إحدى مقدمات الخدمات في الوزارة إلقدامها مع آخرين في مديرية األحوال 

مت مع الوثائق إلى 
ّ
الشخصية على االستفادة من مخصصات دون وجه حق. وُسل

النيابة العامة بواسطة مخفر قوى األمن في الوزارة.

نظمت لجنة السياحة في المجلس االقتصادي واالجتماعي ورشة عمل مدى يومين 
ضّمت أكثر من 150 صاحب مؤسسة من مختلف القطاعات السياحية، بالتعاون 
مع رؤساء وأعضاء مجلس النقابات السياحية، في حضور وزير السياحة اواديس 

كيدانيان ورئيس المجلس شارل عربيد.

أعلنت "مؤسسة كهرباء لبنان" عزل خط الزهراني- صور 220 ك.ف. اليوم 
السبت، من الثامنة صباحا حتى الثالثة بعد الظهر، من أجل أعمال صيانة 

عوازل على هذا الخط وتنظيفها. وبناء عليه، ستنخفض التغذية بالتيار على 
نحو ملحوظ خالل فترة العزل عن المناطق التي تتغذى من محطات التحويل 

اآلتية: صور، النبطية، وادي جيلو والسلطانية. 
ي األولي- الجمهور 66 ك.ف. يومي السبت 

َّ
كما أعلنت المؤسسة عزل خط

واألحد من الثامنة صباحا حتى الرابعة بعد الظهر، من أجل أعمال صيانة 
ستقوم بها المصلحة الوطنية لنهر الليطاني على هذين الخطين، ما 

سيخفض التغذية بالتيار خالل فترة العزل عن المناطق التي تتغذى من 
محطات التحويل اآلتية: بيت الدين، رشميا، األّولي، عبد العال، مرجعيون 

والسلطانية. 
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خـــرج رئــيــس الــهــيــئــات االقــتــصــاديــة محمد 
شــقــيــر وأمــيــنــهــا الـــعـــام نــقــوال شــمــاس بعد 
موافقة  ليؤكدا  أمس  المال  لوزير  زيارتهما 
خليل على تأجيل موعد تطبيق هذا الرسم 
ولهذه  الــقــائــمــة".  بــاالوضــاع  منه  "تحسسًا 
برئيس  هاتفيًا  اتصاًال  أجــرى خليل  الغاية 
واتفقا  الــحــريــري،  سعد  المكلف  الحكومة 
المكلفين  واعفاء  التأجيل  القــرار  آلية  على 
الــــعــــام 2020.  ـــــى  ال الــــرســــم وارجـــــائـــــه  مــــن 
وتؤكد مصادر متابعة للملف ان وزير المال 
اشترط وضع آلية قانونية لتأجيل الضريبة 
المقطوعة المفروضة بموجب القانون الرقم 
أرســلــت  الــمــال  وزارة  وكــانــت   .2000/173
الــعــديــد مــن الــطــلــبــات فــي هـــذا الــشــأن الــى 
االعــــوام 2014 و2015  فــي  الـــــوزراء  مجلس 
عادت  الضريبة  لكن هذه  و2017.  و2016 
إقـــرار االجــــراءات الضريبية  مــع  الــى الظهور 
التي رافقت إقرار سلسلة الرتب والرواتب، 
فــيــمــا حــــدد تـــاريـــخ دخــولــهــا حــيــز التنفيذ 
إســـتـــنـــادا الــــى الـــقـــانـــون فـــي نــهــايــة أيــلــول 
2018. وعلمت "النهار" ان قرارا إستثنائيا 
ُيعمل عليه في وزارة المال سيقوم بتوقيعه 
الــوزيــر خليل، ليتم فــي مــا بعد إرســالــه الى 
للتوقيع  والــحــكــومــة  الــجــمــهــوريــة  رئــاســتــي 
 ،2019 الــعــام  حتى  الضريبة  هــذه  لتأجيل 
وهي اساس اآللية التي بحث فيها خليل مع 
الهيئات  الحريري، في وقت تصر  الرئيس 
إقــرار قانون جديد  إعــادة  االقتصادية على 
بعد  الــمــقــطــوع،  الــرســم  هــذا  مفاعيل  يلغي 

تــشــكــيــل 
الـــحـــكـــومـــة 

الـــــــــجـــــــــديـــــــــدة. 
فـــالـــهـــيـــئـــات تــعــتــبــر 

في ان االوضــــاع االقــتــصــاديــة  والمالية 
االعباء  مــن  المزيد  تحّمل  يمكنها  ال  الــبــالد 
بالمهن  يتعلق  مــا  فــي  خصوصا  الضريبية 
الــــحــــرة وقــــطــــاع االعــــمــــال فــــي ظــــل الـــتـــردي 
االقــتــصــادي الكبير الـــذي تــشــهــده الــبــالد. 
والــضــريــبــة الــمــقــطــوعــة تــســتــهــدف الــمــهــن 
تسديدها  ويتم  والشركات،  والمؤسسات 
الرئيسي وعــن كل فــرع للشركة  عن مقرها 
بغض النظر عما إذا كانت هذه المؤسسات 
أو الشركات تحقق أرباحًا أو خسائر. والمادة 
29 من القانون فرضت رسمًا مقطوعًا على 
كـــل مـــركـــز لـــمـــزاولـــة عـــمـــل، بــمــعــنــى الــمــركــز 
المؤسسات  فـــروع  مــن  فــرع  الرئيسي وكــل 
أو شــركــات األشــخــاص واألمــــوال وأصــحــاب 
الــمــهــن الـــحـــّرة، وفــقــًا لــمــا يـــأتـــي: 50.000 
المقدر؛  الربح  أســاس  على  للمكلفين  ل.ل 
أســـاس  عــلــى  للمكلفين  ل.ل   250.000
الربح المقطوع؛ 550.000 ل.ل للمكلفين 
للمؤسسات  الحقيقي  الــربــح  أســـاس  عــلــى 
على  األشخاص؛ 750.000 ل.ل  وشركات 
ومليونا  المسؤولية؛   المحدودة  الشركات 
ـــيـــرة عـــلـــى الـــشـــركـــات الـــمـــســـاهـــمـــة. ويــتــم  ل
احتساب هذه الضريبة على فروع المؤسسة 

أو الشركة وفقًا للتصنيف الخاص بها.
وفــي هــذا الــســيــاق، يــشــدد نقيب خبراء 
المحاسبة المجازين السابق والخبير المالي 
بكل  النظر  إعـــادة  "أهمية  على  عبود  ايلي 
يبقى  واالهـــم  لبنان،  فــي  الضريبي  النظام 
ـــة الــضــريــبــيــة  ـــعـــدال عـــلـــى صــعــيــد تـــأمـــيـــن ال

واالجـــتـــمـــاعـــيـــة. 
للخروج  الوقت  فقد حان 

بـــســـيـــاســـة ضـــريـــبـــيـــة عـــصـــريـــة 
ومــتــطــورة مــن خــالل العمل على وضع 

الــضــريــبــة  والدة  يــــؤمــــن  قــــانــــون  مــــشــــروع 
الـــمـــوحـــدة، وهــــو مــطــلــب اســـاســـي عــرضــتــه 
الــعــديــد مـــن الــمــؤســســات الـــدولـــيـــة وعــلــى 
رأسها البنك الدولي. وسبق  لوزيرة المال 
السابقة ريا الحسن ان أعدت مسودة لهذا 
الـــقـــانـــون فـــي الـــعـــام 2010. ويــســاهــم هــذا 
القانون في حال إقراره في توحيد الضريبة 
من خالل دمج العديد من الضرائب بضريبة 
ويحقق  الجباية  عملية  يسهل  ما  مــوحــدة، 
الـــعـــدالـــة الــضــريــبــيــة واالجــتــمــاعــيــة ويــرفــع 
إيرادات الخزينة". ويؤكد عبود ان "التهرب 
الــضــريــبــي فـــي لــبــنــان تـــم ضــبــطــه بشكل 
كــبــيــر فــي الــســنــوات الــمــاضــيــة لــكــن هناك 
، واالهـــم  المطلوبة  االجـــــراءات  مــن  الــمــزيــد 
هـــو الــعــمــل عــلــى الــتــخــلــص مـــن الــضــرائــب 
الــتــي تـــؤدي الــى إزدواجــيــة ضريبية ومنها 
الضريبة المقطوعة موضوع الساعة، والتي 
الضريبية  الــعــدالــة  تحقيق  اســس  تخالف 
واالجــتــمــاعــيــة. فــهــذا الــنــوع مــن الــضــرائــب 
يحد من تأسيس شركات جديدة ويشجع 
الذي  الوقت  االستثمارات في  هــروب  على 
ــــى إقــــــرار مـــحـــفـــزات لــهــذه  يــحــتــاج لــبــنــان ال

االستثمارات".
الــضــرائــب  جمعية  رئــيــس  يعتبر  بــــدوره 
اللبنانية هشام المكمل "ان فرض الضريبة 
المقطوعة في الظروف الصعبة التي تمر بها 
البالد على كل الصعد، أمر ال يمكن القبول 

كـــل  أن  خـــــصـــــوصـــــًا  بـــــــــه، 
الـــقـــطـــاعـــات اإلقـــتـــصـــاديـــة 
ــــــيــــــوم مــــــن أزمــــــة  تــــعــــانــــي ال
إقتصادية وأزمة سيولة نقدية 
المتطلبات  فــي تأمين  اإلســتــمــرار  مــن  تحد 
اليومية من رواتب وأجور وغيرها من األعباء 
الثابتة". ويشدد على "أهمية تأجيل العمل 
بـــهـــذا الـــقـــانـــون الــــى حــيــن تــقــديــم مــشــروع 
إللـــغـــائـــه بـــالـــكـــامـــل، خـــصـــوصـــا بـــعـــد فـــرض 
زيـــادات ضريبية فــي اآلونـــة األخــيــرة، ســواء 
الدخل،  أو ضريبة  المضافة  القيمة  ضريبة 
إضــافــة الـــى زيــــادة ضــرائــب ورســــوم أخـــرى، 
وهذا ما كان قد طالب به الرئيس الحريري 

الذي وعد خيرًا في هذا الصدد".

وفي سياق آخر، بحث شقير وشماس مع 
الوزير خليل خالل االجتماع أمس في ملفات 
ضريبية أخرى، منها التخفيض االستثنائي 
على مختلف الغرامات الضريبية، وقد وافق 
خليل بناء على طلب الوفد على إعداد نص 
قانوني معجل مكرر الرجاء مهلة تسديدها 
من 2018/10/20 الى 2018/12/31. أما في 
ما يتعلق بالتسويات الضريبية االستثنائية 
التي ابطلها المجلس الدستوري والتي من 
مبالغ  وتــوفــر  الــمــؤســســات  تــريــح  ان  شأنها 
كبيرة للخزينة، فقد وعد خليل بإعادة صوغ 

هذه النصوص قريبا.

maurice.matta@annahar.com.lb
Twitter: @mauricematta 

الــوزيــر علي حسن خليل، كما جرت  وافـــق 
الــيــوم، على  الــعــادة منذ العام 2014 حتى 
تــأجــيــل مــوعــد تــطــبــيــق الـــرســـم الــضــريــبــي 
القائمة،  المقطوع تحسسًا منه باالوضاع 
وأجرى في المقابل اتصاًال هاتفيًا برئيس 
واتفقا  الــحــريــري  سعد  المكلف  الحكومة 

على آلية القرار التأجيل واعفاء المكلفين 
من الرسم وارجائه الى العام 2020. وحتى 
ذلــك الحين ثمة ســؤال عن مصير المبالغ 
التي سددها بعض المكلفين بالضريبة؟

لـــ"الــنــهــار"  الـــمـــال  تــؤكــد مـــصـــادر وزارة 
أنـــه "مـــا ان يــصــدر الـــقـــرار بــالــتــأجــيــل، من 
الــمــفــتــرض أن تـــقـــوم مــديــريــة الــــــواردات 
في الـــوزارة بــإرســال كتاب الــى وزيــر المال 

للذين ســـددوا رسم  أنــه يحق  تعلمه فيه 
الضريبة استرجاع أموالهم، إذ ال يجوز أن 
يدفع مواطن فيما اآلخرون يتم اعفاؤهم". 
وإذ أكدت أن ثمة عددا ال يستهان به من 
المكلفين بدأوا بتسديد ما يتوجب عليهم 
فــي مــقــر الــمــديــريــة وعــبــر "لــيــبــان بــوســت" 
و"أو أم تي" وغيرهما اعتبارا من أول ايلول، 
يتم  لم  التي ســددت  المبالغ  أن  أوضحت 

في  لفتت  أنــهــا  إال  اآلن،  حتى  احتسابها 
المقابل الى أن "االيــرادات المتوقعة لهذا 
الــرســم عــن عـــام 2018 كــانــت تــقــدر بنحو 

100 مليار ليرة". 
وجــــددت الــمــصــادر تــأكــيــدهــا مــا سبق 
لوزير المال ان قاله لـ"النهار" إن "التأجيل 
او االلغاء بحاجة الى اقتراح قانون إلقــراره 

في مجلس النواب".

بلى، في اإلمكان أفضل بكثير مّما كان، ومّما هو كائن. بكل تأكيد وانشراح. وإذا كان 
ُبها، وتاليًا 

َّ
ثّمة من يريد أن يخدم هذا اللبنان التعيس وفق المسؤولّيات التي يتنك

تلبية للواجبات الُملزم القيام بها قانونًا، فها هي قد ُبحَّ صوتها من الصراخ واالستغاثة: 
أعطونا حكومة.

ولكن، على من تقرأ، وعلى من تصرخ، وبمن تستغيث؟ ال تندهي ما في حدا.
م إلى أسفله. من البديهي وتحصيل الحاصل أن يدرك الموجودون في 

ّ
من أعلى السل

ما ُوجدوا ليقوموا بواجباتهم ومسؤولّياتهم. ووفقًا لما تنصُّ 
ّ
هم إن

ّ
السلطة والوظائف أن

عليه القوانين المرعّية اإلجراء. وعلى كل الصعد والمستويات والوظائف، ال لسبب أهم. 
فإذا بكم في المنقلب اآلخر.

شوا من أين تؤكل الكتف، كتف  لقد ُوجدوا حيث هم ليعملوا وُينتجوا، ال ليفتَّ
الوظيفة وما إليها، وكيف الوصول إلى حيث الدجاجات التي تبيض ذهبًا. وبعضهم 

فعلها على ما تقول قارئة الفنجان.
فين؟ وأين الذين يحافظون على الينابيع، 

ّ
ولكن، أين المئات واآلالف من الموظ

واألنهار، والفاكهة وما يأكله كل الناس فضًال عن األحراج، ورؤوس الجبال، واألودية، 
ل كل شيء إلى دنيا سائبة فلتانة ال من يحرس وال من يحمي، وال من  وحيث تحوَّ

يحافظ على شيء: سائبة والفراغ راعيها.
ال األحراج سلمت. وال الينابيع نفدت بجلدها. وال الصخور ورؤوس الجبال عصت على 

َمْن استباحوا كل شيء، وما َمْن يسألهم مجّرد سؤال: ماذا تفعلون؟ فالسؤال ممنوع.
فون؟

ّ
أين هي الدولة؟ أين هي السلطة؟ أين هم المسؤولون؟ أين هم الموظ

سائبة من الباب إلى المحراب، من فوق إلى تحت، وفي كل الميادين. ال من يحاسب، 
بين حرام عليكم، على األقل. مع أن الجميع يعلمون  وال من يحافظ، وال َمن يقول للمخرِّ
أن أحدًا من هؤالء لن يرّد ولن يهتم أو تفرق معه... وال أحد يأتي صوبه. سبحان الله!
نة، وليتحّملوا  ما وجدوا حيث هم ليقوموا بواجبات معيَّ

ّ
الموجودون في السلطة إن

مسؤولّيات محّددة تجاه البلد بأسره. وتجاه المواطنين بصورة خاّصة. فالدولة كانت 
لتخدم المواطن ال لتخدم ذاتها وذواتها!

فون 
ّ
فون. حّتى الذين ُيْنَتخبون فهم في واقع األمر والحال موظ

ّ
هم جميعهم موظ

ّ
إن

ت لهم ليكونوا صوته وصوت حاجاته  لدى الوطن، ومسؤولون تجاه الشعب الذي صوَّ
وصوت واجبات الدولة تجاهه.

فما من موجٍب، أو داٍع لكل هذه العنجهّية. وال ُمبّرر النتفاخ الخّسات في بعض 
الرؤوس، وإلى هذين الحد والحجم. يواش يواش...

من حق اللبنانّيين بأكثرّيتهم، بل بمجملهم جميعهم أن يرفعوا أصوات االحتجاج 
واالعتراض في وجه هذا الفيض من المخالفات التي لم تترك صخرة وال تربة وال شجرة 

وال نقطة مياه. حّتى تحّول كل شيء إلى كل أنواع األمراض.
من هنا، من هذا الواقع المرير، تجدنا نعود دائمًا إلى عهد الرئيس فؤاد شهاب الذي 
سات قانونّية حديثة  ق تلك "النفضة" الشاملة، والتي بموجبها صارت للبنان مؤسَّ

َّ
حق

 األصابع ندامة.
ّ

وشاملة، وصارت الدولة التي نتفّرج عليها اليوم وما بقي منها، ونعض

elias.dairy@annahar.com.lb

أحال وزير المال علي حسن خليل على النيابة العامة المالية والقضاء المختص 
إحدى مقدمات الخدمات في الوزارة إلقدامها مع آخرين في مديرية األحوال 

مت مع الوثائق إلى 
ّ
الشخصية على االستفادة من مخصصات دون وجه حق. وُسل

النيابة العامة بواسطة مخفر قوى األمن في الوزارة.

نظمت لجنة السياحة في المجلس االقتصادي واالجتماعي ورشة عمل مدى يومين 
ضّمت أكثر من 150 صاحب مؤسسة من مختلف القطاعات السياحية، بالتعاون 
مع رؤساء وأعضاء مجلس النقابات السياحية، في حضور وزير السياحة اواديس 

كيدانيان ورئيس المجلس شارل عربيد.

أعلنت "مؤسسة كهرباء لبنان" عزل خط الزهراني- صور 220 ك.ف. اليوم 
السبت، من الثامنة صباحا حتى الثالثة بعد الظهر، من أجل أعمال صيانة 

عوازل على هذا الخط وتنظيفها. وبناء عليه، ستنخفض التغذية بالتيار على 
نحو ملحوظ خالل فترة العزل عن المناطق التي تتغذى من محطات التحويل 

اآلتية: صور، النبطية، وادي جيلو والسلطانية. 
ي األولي- الجمهور 66 ك.ف. يومي السبت 

َّ
كما أعلنت المؤسسة عزل خط

واألحد من الثامنة صباحا حتى الرابعة بعد الظهر، من أجل أعمال صيانة 
ستقوم بها المصلحة الوطنية لنهر الليطاني على هذين الخطين، ما 

سيخفض التغذية بالتيار خالل فترة العزل عن المناطق التي تتغذى من 
محطات التحويل اآلتية: بيت الدين، رشميا، األّولي، عبد العال، مرجعيون 

والسلطانية. 
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خـــرج رئــيــس الــهــيــئــات االقــتــصــاديــة محمد 
شــقــيــر وأمــيــنــهــا الـــعـــام نــقــوال شــمــاس بعد 
موافقة  ليؤكدا  أمس  المال  لوزير  زيارتهما 
خليل على تأجيل موعد تطبيق هذا الرسم 
ولهذه  الــقــائــمــة".  بــاالوضــاع  منه  "تحسسًا 
برئيس  هاتفيًا  اتصاًال  أجــرى خليل  الغاية 
واتفقا  الــحــريــري،  سعد  المكلف  الحكومة 
المكلفين  واعفاء  التأجيل  القــرار  آلية  على 
الــــعــــام 2020.  ـــــى  ال الــــرســــم وارجـــــائـــــه  مــــن 
وتؤكد مصادر متابعة للملف ان وزير المال 
اشترط وضع آلية قانونية لتأجيل الضريبة 
المقطوعة المفروضة بموجب القانون الرقم 
أرســلــت  الــمــال  وزارة  وكــانــت   .2000/173
الــعــديــد مــن الــطــلــبــات فــي هـــذا الــشــأن الــى 
االعــــوام 2014 و2015  فــي  الـــــوزراء  مجلس 
عادت  الضريبة  لكن هذه  و2017.  و2016 
إقـــرار االجــــراءات الضريبية  مــع  الــى الظهور 
التي رافقت إقرار سلسلة الرتب والرواتب، 
فــيــمــا حــــدد تـــاريـــخ دخــولــهــا حــيــز التنفيذ 
إســـتـــنـــادا الــــى الـــقـــانـــون فـــي نــهــايــة أيــلــول 
2018. وعلمت "النهار" ان قرارا إستثنائيا 
ُيعمل عليه في وزارة المال سيقوم بتوقيعه 
الــوزيــر خليل، ليتم فــي مــا بعد إرســالــه الى 
للتوقيع  والــحــكــومــة  الــجــمــهــوريــة  رئــاســتــي 
 ،2019 الــعــام  حتى  الضريبة  هــذه  لتأجيل 
وهي اساس اآللية التي بحث فيها خليل مع 
الهيئات  الحريري، في وقت تصر  الرئيس 
إقــرار قانون جديد  إعــادة  االقتصادية على 
بعد  الــمــقــطــوع،  الــرســم  هــذا  مفاعيل  يلغي 

تــشــكــيــل 
الـــحـــكـــومـــة 

الـــــــــجـــــــــديـــــــــدة. 
فـــالـــهـــيـــئـــات تــعــتــبــر 

في ان االوضــــاع االقــتــصــاديــة  والمالية 
االعباء  مــن  المزيد  تحّمل  يمكنها  ال  الــبــالد 
بالمهن  يتعلق  مــا  فــي  خصوصا  الضريبية 
الــــحــــرة وقــــطــــاع االعــــمــــال فــــي ظــــل الـــتـــردي 
االقــتــصــادي الكبير الـــذي تــشــهــده الــبــالد. 
والــضــريــبــة الــمــقــطــوعــة تــســتــهــدف الــمــهــن 
تسديدها  ويتم  والشركات،  والمؤسسات 
الرئيسي وعــن كل فــرع للشركة  عن مقرها 
بغض النظر عما إذا كانت هذه المؤسسات 
أو الشركات تحقق أرباحًا أو خسائر. والمادة 
29 من القانون فرضت رسمًا مقطوعًا على 
كـــل مـــركـــز لـــمـــزاولـــة عـــمـــل، بــمــعــنــى الــمــركــز 
المؤسسات  فـــروع  مــن  فــرع  الرئيسي وكــل 
أو شــركــات األشــخــاص واألمــــوال وأصــحــاب 
الــمــهــن الـــحـــّرة، وفــقــًا لــمــا يـــأتـــي: 50.000 
المقدر؛  الربح  أســاس  على  للمكلفين  ل.ل 
أســـاس  عــلــى  للمكلفين  ل.ل   250.000
الربح المقطوع؛ 550.000 ل.ل للمكلفين 
للمؤسسات  الحقيقي  الــربــح  أســـاس  عــلــى 
على  األشخاص؛ 750.000 ل.ل  وشركات 
ومليونا  المسؤولية؛   المحدودة  الشركات 
ـــيـــرة عـــلـــى الـــشـــركـــات الـــمـــســـاهـــمـــة. ويــتــم  ل
احتساب هذه الضريبة على فروع المؤسسة 

أو الشركة وفقًا للتصنيف الخاص بها.
وفــي هــذا الــســيــاق، يــشــدد نقيب خبراء 
المحاسبة المجازين السابق والخبير المالي 
بكل  النظر  إعـــادة  "أهمية  على  عبود  ايلي 
يبقى  واالهـــم  لبنان،  فــي  الضريبي  النظام 
ـــة الــضــريــبــيــة  ـــعـــدال عـــلـــى صــعــيــد تـــأمـــيـــن ال

واالجـــتـــمـــاعـــيـــة. 
للخروج  الوقت  فقد حان 

بـــســـيـــاســـة ضـــريـــبـــيـــة عـــصـــريـــة 
ومــتــطــورة مــن خــالل العمل على وضع 

الــضــريــبــة  والدة  يــــؤمــــن  قــــانــــون  مــــشــــروع 
الـــمـــوحـــدة، وهــــو مــطــلــب اســـاســـي عــرضــتــه 
الــعــديــد مـــن الــمــؤســســات الـــدولـــيـــة وعــلــى 
رأسها البنك الدولي. وسبق  لوزيرة المال 
السابقة ريا الحسن ان أعدت مسودة لهذا 
الـــقـــانـــون فـــي الـــعـــام 2010. ويــســاهــم هــذا 
القانون في حال إقراره في توحيد الضريبة 
من خالل دمج العديد من الضرائب بضريبة 
ويحقق  الجباية  عملية  يسهل  ما  مــوحــدة، 
الـــعـــدالـــة الــضــريــبــيــة واالجــتــمــاعــيــة ويــرفــع 
إيرادات الخزينة". ويؤكد عبود ان "التهرب 
الــضــريــبــي فـــي لــبــنــان تـــم ضــبــطــه بشكل 
كــبــيــر فــي الــســنــوات الــمــاضــيــة لــكــن هناك 
، واالهـــم  المطلوبة  االجـــــراءات  مــن  الــمــزيــد 
هـــو الــعــمــل عــلــى الــتــخــلــص مـــن الــضــرائــب 
الــتــي تـــؤدي الــى إزدواجــيــة ضريبية ومنها 
الضريبة المقطوعة موضوع الساعة، والتي 
الضريبية  الــعــدالــة  تحقيق  اســس  تخالف 
واالجــتــمــاعــيــة. فــهــذا الــنــوع مــن الــضــرائــب 
يحد من تأسيس شركات جديدة ويشجع 
الذي  الوقت  االستثمارات في  هــروب  على 
ــــى إقــــــرار مـــحـــفـــزات لــهــذه  يــحــتــاج لــبــنــان ال

االستثمارات".
الــضــرائــب  جمعية  رئــيــس  يعتبر  بــــدوره 
اللبنانية هشام المكمل "ان فرض الضريبة 
المقطوعة في الظروف الصعبة التي تمر بها 
البالد على كل الصعد، أمر ال يمكن القبول 

كـــل  أن  خـــــصـــــوصـــــًا  بـــــــــه، 
الـــقـــطـــاعـــات اإلقـــتـــصـــاديـــة 
ــــــيــــــوم مــــــن أزمــــــة  تــــعــــانــــي ال
إقتصادية وأزمة سيولة نقدية 
المتطلبات  فــي تأمين  اإلســتــمــرار  مــن  تحد 
اليومية من رواتب وأجور وغيرها من األعباء 
الثابتة". ويشدد على "أهمية تأجيل العمل 
بـــهـــذا الـــقـــانـــون الــــى حــيــن تــقــديــم مــشــروع 
إللـــغـــائـــه بـــالـــكـــامـــل، خـــصـــوصـــا بـــعـــد فـــرض 
زيـــادات ضريبية فــي اآلونـــة األخــيــرة، ســواء 
الدخل،  أو ضريبة  المضافة  القيمة  ضريبة 
إضــافــة الـــى زيــــادة ضــرائــب ورســــوم أخـــرى، 
وهذا ما كان قد طالب به الرئيس الحريري 

الذي وعد خيرًا في هذا الصدد".

وفي سياق آخر، بحث شقير وشماس مع 
الوزير خليل خالل االجتماع أمس في ملفات 
ضريبية أخرى، منها التخفيض االستثنائي 
على مختلف الغرامات الضريبية، وقد وافق 
خليل بناء على طلب الوفد على إعداد نص 
قانوني معجل مكرر الرجاء مهلة تسديدها 
من 2018/10/20 الى 2018/12/31. أما في 
ما يتعلق بالتسويات الضريبية االستثنائية 
التي ابطلها المجلس الدستوري والتي من 
مبالغ  وتــوفــر  الــمــؤســســات  تــريــح  ان  شأنها 
كبيرة للخزينة، فقد وعد خليل بإعادة صوغ 

هذه النصوص قريبا.

maurice.matta@annahar.com.lb
Twitter: @mauricematta 

الــوزيــر علي حسن خليل، كما جرت  وافـــق 
الــيــوم، على  الــعــادة منذ العام 2014 حتى 
تــأجــيــل مــوعــد تــطــبــيــق الـــرســـم الــضــريــبــي 
القائمة،  المقطوع تحسسًا منه باالوضاع 
وأجرى في المقابل اتصاًال هاتفيًا برئيس 
واتفقا  الــحــريــري  سعد  المكلف  الحكومة 

على آلية القرار التأجيل واعفاء المكلفين 
من الرسم وارجائه الى العام 2020. وحتى 
ذلــك الحين ثمة ســؤال عن مصير المبالغ 
التي سددها بعض المكلفين بالضريبة؟

لـــ"الــنــهــار"  الـــمـــال  تــؤكــد مـــصـــادر وزارة 
أنـــه "مـــا ان يــصــدر الـــقـــرار بــالــتــأجــيــل، من 
الــمــفــتــرض أن تـــقـــوم مــديــريــة الــــــواردات 
في الـــوزارة بــإرســال كتاب الــى وزيــر المال 

للذين ســـددوا رسم  أنــه يحق  تعلمه فيه 
الضريبة استرجاع أموالهم، إذ ال يجوز أن 
يدفع مواطن فيما اآلخرون يتم اعفاؤهم". 
وإذ أكدت أن ثمة عددا ال يستهان به من 
المكلفين بدأوا بتسديد ما يتوجب عليهم 
فــي مــقــر الــمــديــريــة وعــبــر "لــيــبــان بــوســت" 
و"أو أم تي" وغيرهما اعتبارا من أول ايلول، 
يتم  لم  التي ســددت  المبالغ  أن  أوضحت 

في  لفتت  أنــهــا  إال  اآلن،  حتى  احتسابها 
المقابل الى أن "االيــرادات المتوقعة لهذا 
الــرســم عــن عـــام 2018 كــانــت تــقــدر بنحو 

100 مليار ليرة". 
وجــــددت الــمــصــادر تــأكــيــدهــا مــا سبق 
لوزير المال ان قاله لـ"النهار" إن "التأجيل 
او االلغاء بحاجة الى اقتراح قانون إلقــراره 

في مجلس النواب".

بلى، في اإلمكان أفضل بكثير مّما كان، ومّما هو كائن. بكل تأكيد وانشراح. وإذا كان 
ُبها، وتاليًا 

َّ
ثّمة من يريد أن يخدم هذا اللبنان التعيس وفق المسؤولّيات التي يتنك

تلبية للواجبات الُملزم القيام بها قانونًا، فها هي قد ُبحَّ صوتها من الصراخ واالستغاثة: 
أعطونا حكومة.

ولكن، على من تقرأ، وعلى من تصرخ، وبمن تستغيث؟ ال تندهي ما في حدا.
م إلى أسفله. من البديهي وتحصيل الحاصل أن يدرك الموجودون في 

ّ
من أعلى السل

ما ُوجدوا ليقوموا بواجباتهم ومسؤولّياتهم. ووفقًا لما تنصُّ 
ّ
هم إن

ّ
السلطة والوظائف أن

عليه القوانين المرعّية اإلجراء. وعلى كل الصعد والمستويات والوظائف، ال لسبب أهم. 
فإذا بكم في المنقلب اآلخر.

شوا من أين تؤكل الكتف، كتف  لقد ُوجدوا حيث هم ليعملوا وُينتجوا، ال ليفتَّ
الوظيفة وما إليها، وكيف الوصول إلى حيث الدجاجات التي تبيض ذهبًا. وبعضهم 

فعلها على ما تقول قارئة الفنجان.
فين؟ وأين الذين يحافظون على الينابيع، 

ّ
ولكن، أين المئات واآلالف من الموظ

واألنهار، والفاكهة وما يأكله كل الناس فضًال عن األحراج، ورؤوس الجبال، واألودية، 
ل كل شيء إلى دنيا سائبة فلتانة ال من يحرس وال من يحمي، وال من  وحيث تحوَّ

يحافظ على شيء: سائبة والفراغ راعيها.
ال األحراج سلمت. وال الينابيع نفدت بجلدها. وال الصخور ورؤوس الجبال عصت على 

َمْن استباحوا كل شيء، وما َمْن يسألهم مجّرد سؤال: ماذا تفعلون؟ فالسؤال ممنوع.
فون؟

ّ
أين هي الدولة؟ أين هي السلطة؟ أين هم المسؤولون؟ أين هم الموظ

سائبة من الباب إلى المحراب، من فوق إلى تحت، وفي كل الميادين. ال من يحاسب، 
بين حرام عليكم، على األقل. مع أن الجميع يعلمون  وال من يحافظ، وال َمن يقول للمخرِّ
أن أحدًا من هؤالء لن يرّد ولن يهتم أو تفرق معه... وال أحد يأتي صوبه. سبحان الله!
نة، وليتحّملوا  ما وجدوا حيث هم ليقوموا بواجبات معيَّ

ّ
الموجودون في السلطة إن

مسؤولّيات محّددة تجاه البلد بأسره. وتجاه المواطنين بصورة خاّصة. فالدولة كانت 
لتخدم المواطن ال لتخدم ذاتها وذواتها!

فون 
ّ
فون. حّتى الذين ُيْنَتخبون فهم في واقع األمر والحال موظ

ّ
هم جميعهم موظ

ّ
إن

ت لهم ليكونوا صوته وصوت حاجاته  لدى الوطن، ومسؤولون تجاه الشعب الذي صوَّ
وصوت واجبات الدولة تجاهه.

فما من موجٍب، أو داٍع لكل هذه العنجهّية. وال ُمبّرر النتفاخ الخّسات في بعض 
الرؤوس، وإلى هذين الحد والحجم. يواش يواش...

من حق اللبنانّيين بأكثرّيتهم، بل بمجملهم جميعهم أن يرفعوا أصوات االحتجاج 
واالعتراض في وجه هذا الفيض من المخالفات التي لم تترك صخرة وال تربة وال شجرة 

وال نقطة مياه. حّتى تحّول كل شيء إلى كل أنواع األمراض.
من هنا، من هذا الواقع المرير، تجدنا نعود دائمًا إلى عهد الرئيس فؤاد شهاب الذي 
سات قانونّية حديثة  ق تلك "النفضة" الشاملة، والتي بموجبها صارت للبنان مؤسَّ

َّ
حق

 األصابع ندامة.
ّ

وشاملة، وصارت الدولة التي نتفّرج عليها اليوم وما بقي منها، ونعض

elias.dairy@annahar.com.lb

أحال وزير المال علي حسن خليل على النيابة العامة المالية والقضاء المختص 
إحدى مقدمات الخدمات في الوزارة إلقدامها مع آخرين في مديرية األحوال 

مت مع الوثائق إلى 
ّ
الشخصية على االستفادة من مخصصات دون وجه حق. وُسل

النيابة العامة بواسطة مخفر قوى األمن في الوزارة.

نظمت لجنة السياحة في المجلس االقتصادي واالجتماعي ورشة عمل مدى يومين 
ضّمت أكثر من 150 صاحب مؤسسة من مختلف القطاعات السياحية، بالتعاون 
مع رؤساء وأعضاء مجلس النقابات السياحية، في حضور وزير السياحة اواديس 

كيدانيان ورئيس المجلس شارل عربيد.

أعلنت "مؤسسة كهرباء لبنان" عزل خط الزهراني- صور 220 ك.ف. اليوم 
السبت، من الثامنة صباحا حتى الثالثة بعد الظهر، من أجل أعمال صيانة 

عوازل على هذا الخط وتنظيفها. وبناء عليه، ستنخفض التغذية بالتيار على 
نحو ملحوظ خالل فترة العزل عن المناطق التي تتغذى من محطات التحويل 

اآلتية: صور، النبطية، وادي جيلو والسلطانية. 
ي األولي- الجمهور 66 ك.ف. يومي السبت 

َّ
كما أعلنت المؤسسة عزل خط

واألحد من الثامنة صباحا حتى الرابعة بعد الظهر، من أجل أعمال صيانة 
ستقوم بها المصلحة الوطنية لنهر الليطاني على هذين الخطين، ما 

سيخفض التغذية بالتيار خالل فترة العزل عن المناطق التي تتغذى من 
محطات التحويل اآلتية: بيت الدين، رشميا، األّولي، عبد العال، مرجعيون 

والسلطانية. 


