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وا�شنطن تعود ( ...تتمة �ص)1

ويتوقع بحسب مصادر متطابقة المزيد من التقدّم،
وك��ذل��ك ف��ي مسعى ال��م��ب��ع��وث األم��م��ي ستيفان دي
ميستورا إلطالق مبادرته حول سورية ،الذي حط في
الرياض بعد الحصول على الموافقة والدعم من أوروبا،
وتشكل هذه الزيارة محطة فاصلة في مبادرته تتوقع
أوساط نيويورك أن تنتهي بنجاح ،بينما وقف النار في
أوكرانيا ينهي األسبوع األول بال خروقات.
لبنان مرتبك أيضاً ،وليس أميركا فقط ،بل ربما
يجد لبنان في ارتباك الكبار عزاء الرتباكه ،فمهمة
المبعوث الفرنسي تظ ّهرت عن ال شيء جدياً ،ومثلها
تتر ّنح لجنة التواصل النيابي لصياغة قانون انتخاب
جديد ،ومثلها حوار رفع العتب الصعب بلوغه نتائج
مهمة ،بين تيار المستقبل وحزب الله ،ليشهد ملف
التفاوض حول العسكريين المخطوفين بدء النقاش
الجدي ،بإنهاء كثرة الطباخين والعودة إلى الطباخ
األصلي مدير عام األم��ن العام ،ال��ذي يحوز وحده
تفويضا ً حكوميا ً لمواصلة التفاوض ،خصوصا ً بعد
االرتباك الذي شهدته جبهة الخاطفين بتشتّت مركز
القرار التفاوضي وضياع الصورة الواضحة فيه.

العودة إلى تفويض إبراهيم

وفيما ال يزال موضوع التفاوض في ملف العسكريين
المخطوفين ،أكد قائد بارز في «جبهة النصرة» لـوكالة
«األناضول» التركية أن «ال صحة ألي بيان باسمنا عن
توكيل الشيخ وسام المصري أو تفويض وسيط للتفاوض
في شأن العسكريين اللبنانيين» .في وقت شدد وزراء
في خلية األزمة المكلفة بهذا الملف على ضرورة اتخاذ
خطوات جدية.
وكان رئيس الحكومة تمام سالم ترأس أمس اجتماعا ً
للخلية في إطار اجتماعها األسبوعي.
وقبيل االجتماع قال وزير المال علي حسن خليل« :نحن
في األساس لم نقاطع اجتماعات خلية األزمة ،لكن ،لدينا
موقف ارتأينا التأكيد عليه خالل االجتماع اليوم (أمس)
وهو ض��رورة اتخاذ خطوات جدية إلط�لاق العسكريين
المخطوفين وبت موضوع مرجعية التفاوض وآليته».
من جهته قال وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق:
«ليس هناك فوضى داخل خلية األزمة بين ما هو سياسي
وما هو أمني ،قناة التفاوض معروفة وهي تعمل واللواء
عباس إبراهيم هو رئيس المجموعة األمنية والكل متفق
على هذا األمر».
وكرر «أن المدخل إلى استئناف التفاوض هو التعهد
الخطي من الجهات الخاطفة بعدم قتل العسكريين ونحن
ال نقفل األبواب أمام كل من يريد المساعدة وهيئة العلماء
المسلمين هي من تبرعت بالمساعدة مشكورة».
والح��ق�اً ،نفى مكتب المشنوق ،التسريبات ح��ول أن
األخير أعلن أن الحكومة تعتبر العسكريين الرهائن شهداء،
معتبرا ً أن هذه «حرب عارية من الصحة جملة وتفصيالً».
ولفت إلى أن «المشنوق لم يدل أو يسرب أي معلومات
تتعلق بملف العسكريين سوى التأكيد أن ال تفاوض مع
الخاطفين قبل التعهد الخطي بوقف قتل العسكريين».
وبالتزامن مع اجتماع خلية األزم���ة ،أشعل أهالي
العسكريين ال��ره��ائ��ن اإلط����ارات على م��دخ��ل ال��س��راي
الحكومي.

«التغيير واإلصالح» :لم تطرح
المقايضة في مجلس الوزراء

المسلحون من األراضي اللبنانية ،وهذا ما لم يحصل»،
مشيرا ً إلى أن مصطفى الحجيري «أب��و طاقية» قال إن
العسكريين ضيوف لديه ومن ثم أصبحوا في الجرد ولم
يخبرنا أحد في مجلس الوزراء كيف حصل ذلك وهذا لم
يعرض أبداً».
ولفت بو صعب إل��ى أن «خلية األزم��ة تشكلت وهي
تحاول إيجاد حل ولكن وزير الخارجية جبران باسيل
منذ اليوم األول لم يعارض ولم يشارك في عمل الخلية ألن
األمور كانت تسير بطريقة لن تؤدي إلى نتيجة سريعة كما
كنا نتمنى».
وتوجه بو صعب ألهالي العسكريين قائالً« :إن أي كالم
عن رفضنا لعمل مقايضة أو عدم رفضنا هو كالم عار من
الصحة ألنه حتى اللحظة لم يعرض أمامنا ما هو المطلوب
وما هي المقايضة» ،مؤكدا ً «نحن ال نرفض المقايضة إنما
نريد خروج العسكريين وحفظ هيبة الدولة والحفاظ على
القوانين».
إلى ذل��ك ،ت��رددت معلومات مساء عن أن «السلطات
التركية ألقت القبض على الشيخ بالل دقماق لشرائه فيزا
شانغهان مزورة للسفر إلى خارج تركيا».
وتجدر اإلشارة إلى أن دقماق صادرة بحقه وثيقة أمنية
للتحقيق معه في شأن األسلحة التي عثر عليها في منزله
بطرابلس منذ أشهر قليلة.

تعليق اجتماعات «التواصل»

سياسياً ،يجتمع رئيس لجنة التواصل النائب روبير
غانم اليوم برئيس المجلس النيابي نبيه بري للبحث
في عمل اللجنة ،بعدما علق النائب جورج عدوان أمس
مشاركته إل��ى حين تحديد ب��ري موعدا ً لجلسة الهيئة
العامة للتصويت على قانون انتخابي س��واء توصلت
اللجنة إلى تفاهم أم ال.
وعلمت «البناء» أن الرئيس ب��ري لن يحدد موعدا ً
للجلسة ،في ظل رف��ض كتلة المستقبل والنائب وليد
جنبالط عدم التصويت على أي قانون انتخابي إذا لم
يكن هناك رئيس جمهورية .ومطالبة رئيس تكتل التغيير
واإلص�لاح العماد ميشال عون الرئيس بري الدعوة إلى
جلسة عامة لتفسير المادة  24من الدستور قبل إقرار أي
قانون انتخابي.
وأشارت مصادر نيابية لـ»البناء» إلى أن عمل اللجنة
لن يتوقف نهائياً ،بل سيعلق ،معتبرا ً أنه ال يمكن استكمال
الجلسات بغياب أي ممثل عن الكتل السياسية الممثلة في
اللجنة .وكانت الجلسة أمس شهدت مساعي من النواب
إلقناع ع��دوان بحضور جلستي اليوم وغ��دا ً المقررتين
مسبقاً ،ال سيما أن مهلة الشهر التي حددها الرئيس بري
أشرفت على نهايتها ،إال أن المحاوالت ب��اءت بالفشل،
ليخرج رئيس اللجنة ويعلن بعد انتهاء االجتماع «أن
البحث تناول طرح النائب ع��دوان بضرورة عقد جلسة
للهيئة ،ونقول إن المهلة لم تنته ،وانه علينا استشارة
الرئيس بري ونعود نهار الخميس.
وفي السياق ،أمل نائب األمين العام لألمم المتحدة
يان إلياسون في إيجاد مخرج لملء الشغور الرئاسي
من أجل استمرار عمل المؤسسات الدستورية ،موضحا ً
خالل زيارته يرافقه المنسق الخاص في لبنان ديريك
بالمبلي البطريرك الماروني بشارة الراعي انه ربما هناك
تدخالت خارجية في الشأن الرئاسي لكن الحل هو بوحدة
اللبنانيين وآراء القادة السياسيين لتغليب المصلحة
الوطنية على المصالح الشخصية.

لقاء الحريري جعجع

في غضون ذلك ،أكد وزير التربية الياس بو صعب بعد
اجتماع تكتل التغيير واإلصالح في الرابية ،أن المقايضة
في ملف العسكريين لم تطرح على طاولة مجلس الوزراء
كي يتم القبول بها أو عدم القبول بها.
وأوضح أنه «في لحظة الخطف طلب بعض األشخاص
غير المكلفين من أح��د بل متطوعون كي يفاوضوا مع
المسلحين ،طلبوا وقتها وقف إطالق نار (في عرسال)
لساعتين مقابل أن يطلق س��راح العسكريين ويخرج

والملفات اللبنانية المطروحة وال سيما موضوع رئاسة
الجمهورية والحوارات الثنائية ،حضرت في لقاء الرئيس
سعد الحريري مع رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير
جعجع في الرياض.
وتم التشديد خالل اللقاء بحسب بيان لمكتب الحريري،
على «أهمية تهدئة األجواء السياسية والحفاظ على األمن
واالستقرار ،وضرورة مواصلة التشاور والبحث للخروج
من المأزق السياسي القائم ،واإلسراع في انتخاب رئيس
للجمهورية».

حركة «طالبان» ( ...تتمة �ص)1

جنون� :أوباما ( ...تتمة �ص)1
ه��ذه ال��رع��اي��ة ،بثقلها على مشاريع التسويات الهشة فتكسر
ظ��ه��ره��ا ،وواش��ن��ط��ن ه��ي المعنية ب��ب��ذل ج��ه��ود لتبريد القضية
الفلسطينية ووض��ع الضوابط لمنع انزالقها ،نحو تفجيرات ال
يمكن وضع مساراتها تحت السيطرة ،وتعرف سلفا ً أنها ستتكفل
بإطاحة تسويات بذلت جهودا ً لالستدارة نحوها ،بعدما بلغت
محاوالتها ومحاوالت «إسرائيل» لفرض معادالت مريحة لهما
الطريق المسدود.
 مشكلة واشنطن أنها تريد سلوك طريق جديدة كليا ً بالعربةالقديمة نفسها المليئة إط��ارات��ه��ا بالثقوب ،والمصابة بأعطال
بنيوية وقد تسببت بالكثير من الحوادث القاتلة في مناسبات عدة،
وف��ي ظ��روف أق��ل خطرا ً ودق��ة وحساسية ،فتلجأ واشنطن إلى
وضع صورتها في مرآة «إسرائيل» من جهة واليمين المتطرف
ف��ي أميركا م��ن جهة أخ���رى ،معيارا ً موجها ً لما يجب فعله في
القضية الفلسطينية والعالقة بروسيا ،وهذا ما يوصل واشنطن
إل��ى خ��ي��ارات جنونية مثل ذه���اب البيت األب��ي��ض نحو تصديق
ق��ان��ون العقوبات ال��ذي أص���دره خصوم الرئيس ب���اراك أوباما
لعرقلة مشاريع التسويات ،وف��ي ب��ال أوب��ام��ا أن��ه يقبل التحدي
فيوقع القانون وفقا ً لحسابات المزايدة االنتخابية ،ويرسل وزير
خارجيته جون كيري إلى نظيره الروسي سيرغي الفروف يطمئنه
أن «الرئيس لن يستخدم القانون ويتمنى أن ال تقدموا على ردود
أفعال افتراضية ،وتربطوا أي رد بتطبيق عقوبات وليس بإصدار
إج��ازة لن يستخدمها الرئيس» ،فيما يذهب كيري للفلسطينيين
بدالً من «اإلسرائيليين» ويهددهم ويقول إن حكومته ستستخدم
الفيتو إذا قدم مشروع القرار كما هو ،ومن تحت الطاولة يمرر
لهم أن حكومته تسعى لتعديل المشروع بصيغة تفرض روزنامة
تفاوضية على «اإلسرائيليين» ،والمطلوب منهم تفهم تهديده ألنه
إلرضاء الرأي العام الذي يتأثر بالحمالت «اإلسرائيلية» في زمن
االنتخابات.
 السلوك األميركي األرع��ن مبني على عنجهية فات زمانها،وقد يهدد التسويات الرخوة بالتفتت والذوبان قبل أن يتصلب
عودها.

البحرين :المعار�ضة ُتمهد
لتظاهرة بعيد ال�شهداء في المنامة
خرجت مسيرات تعبوية من مختلف بلدات البحرين تمهيدا ً لخروج تظاهرة
مركزية كبرى اليوم األربعاء بمناسبة عيد الشهداء في العاصمة المنامة.
وانطلق المتظاهرون من بلدات المالكية والبالد القديم والديه وسترة وغيرها
تحت شعار «وجهتنا المنامة» في مسيرات لتجديد العهد مع الشهداء.
وأك��د المتظاهرون تمسكهم بحق القصاص من قتلة الشهداء ،مشددين
على مواصلة الحراك الثوري حتى تحقيق المطالب .وسجلت حرائر البحرين
حضورا ً كبيرا ً في مسيرات التعبئة.
وأكدت القوى الوطنية المعارضة في البحرين مواصلتها النضال السلمي
من دون توقف حتى تحقيق مطالب الشعب العادلة ،ووصفت البرلمان الجديد
بالصوري والفاقد للشرعية الشعبية.
واعتبرت قوى المعارضة ،أن انعقاد البرلمان يعد تكريسا ً لألزمة السياسية
في البحرين ،ودليالً على استمرار النظام في االستحواذ على السلطة ،مؤكدة
أن المؤسسات الفاقدة للصالحيات الحقيقية تسببت بانهيار الوحدة الوطنية
وانعدام اإلجماع والتوافق الوطني في البالد.
من جانبه ،ندد ائتالف شباب ثورة  14من شباط في البحرين ،بجريمة
التجنيس السياسي التي يقودها الملك حمد بن عيسى آل خليفة ،مؤكدا ً أنها
ترمي الستبدال شعب البحرين األصيل بآخر دخيل.
ووص��ف االئتالف ،سياسة التجنيس بالجريمة الخطرة والكارثية على
مختلف المستويات ،وأكد ضرورة أن تتخذ األمم المتحدة والمنظمات الدولية
موقفا ً فوريا ً إزاءها ،داعيا ً الشعب البحريني لالستعداد إلحياء الذكرى السنوية
الرابعة للثورة.

في السياق ذاته تناقلت وكاالت األنباء خبر تبني حركة
«طالبان باكستان» االرهابية مسؤوليتها عن العملية
التي بررتها بأنها تأتي في سياق رده��ا على الهجوم
العسكري المستمر ضدها في معاقلها بالمناطق القبلية
قرب بيشاور.
وم��ن جهة أخ��رى أك��د مسؤول في الشرطة المحلية
خشيته من ارتفاع عدد الضحايا خاصة بعد سماع دوي
انفجارات ،رجح أنها صادرة عن أحد المهاجمين أو أكثر
ربما يكونون فجروا أحزمة ناسفة كانوا يرتدونها.
وعلّق الجنرال المتقاعد في الجيش والمحلل األمني طلعت
مسعود ،على الهجوم بقوله إنه يهدف «إلضعاف عزيمة
الجيش» .واستطرد إنه «تكتيكي واستراتيجي .إن المتمردين
يعلمون أنهم غير قادرين على ضرب عصب الجيش ،وليست
لديهم القدرة ،ألن الجيش في كامل جاهزيته».
وفي السياق ،دان العديد من رؤساء الدول والحكومات
في العالم الهجوم الذي شنته «طالبان باكستان» ،ووصف
بيان للخارجية األميركية أمس الهجوم على «األبرياء من
الدارسين والمعلمين» بالعبثي وغير اإلنساني ،مشددا ً
على ض��رورة أن تواصل واشنطن وإس�لام آب��اد عملهما
المشترك بشأن المحافظة على االستقرار في المنطقة.
واستنكر الرئيس الفرنسي فرانسوا هوالند الهجوم اآلثم

ضد المدرسة .وذكر هوالند في بيانه أن «جميع الكلمات ال
تفي بالغرض لوصف هذا الهجوم الغادر ضد أطفال عزل
داخل مدرستهم» ،مؤكدا ً تضامن بالده التام مع الضحايا
وعائالتهم ،مشددا ً على دعمه للحكومة الباكستانية في
حربها ضد اإلرهاب.
وسبق لرئيس ال��وزراء البريطاني ديفيد كاميرون أن
كتب في حسابه على موقع «تويتر» للتواصل االجتماعي
أنه مصدوم باألنباء ال��واردة من باكستان ،وأضاف أنه
من المرعب أن يقتل األطفال بسبب أنهم يذهبون إلى
المدرسة.
من جانبه ،كتب رئيس الوزراء اإليطالي ماتيو رينتسي
على «تويتر»« :أن أطفاال ً لقوا مصرعهم في مدرسة وهذا
أمر غير معقول .ويجب على المجتمع الدولي أن يرد على
هذا الهول».
إضافة إلى ذلك عبّر رئيس الوزراء الهندي نارندرا مودي
عبر «تويتر» عن ألمه وحزنه على ضحايا الهجوم الذي
شنه عناصر من جماعة «طالبان باكستان» ضد المدرسة
العسكرية في بيشاور .وكتب في حسابه« :أشارك حزن
كل من فقد أحباءه اليوم ،وأق��دم أحر التعازي لعائالت
الضحايا» ،ووصف مودي بـ»الإلنساني» لم يحصد سوى
أرواح أطفال أبرياء داخل مدرستهم.

موغيريني ت�ؤكد ( ...تتمة �ص)1
وذكر الفروف أن من أسباب فشل مؤتمر «جنيف  »2عدم
توافق الطرفين حول األولوية ...هل هي مكافحة اإلرهاب
أو بحث التغييرات السياسية ،معربا ً عن اعتقاد موسكو
بإمكانية معالجة كلتا القضيتين بالتوازي.
وأضاف الوزير الروسي أن بالده تدعم المقترحات التي
طرحها بهذا الخصوص المبعوث الدولي الخاص في شأن
األزمة السورية ستيفان دي ميستورا ،كما تدعم خطته
لتجميد القتال في سورية بدءا ً من حلب.
أما حول السبب الثاني لفشل «جنيف  »2فقال الفروف
إنه كان يكمن في أن المعارضة كانت ممثلة فيه فقط
باالئتالف الوطني الذي يشارك فيه أشخاص هاجروا إلى
خارج البالد ،األمر الذي أعطى الحكومة السورية ذريعة
للقول إن هؤالء األشخاص ال يمثلون أحدا ً في سورية.
وذك��ر الف��روف أن فكرة موسكو تتلخص في ضرورة
إقناع مجموعات المعارضة بتشكيل وفد موحد مبني على
مبادئ مشتركة ،حتى وإن كان لها أكثر من ناطق واحد
باسم المعارضة.
وفي السياق ،نقل عن نائب وزير الخارجية الروسي
غينادي غاتيلوف قوله حول المبادرة الروسية لجمع
األط��راف السورية على طاولة الحوار في موسكو «لقد
طرحنا هذه الفكرة ،وهي على الطاولة .ونحن نعمل مع
فصائل المعارضة السورية .ونأمل في تجسيد هذه الفكرة
في أق��رب وق��ت» ،مضيفا ً أن دي ميستورا يستمر ببذل
جهوده في هذا الشأن.
وأكد غاتيلوف أن موسكو تؤيد ما يقوم به المبعوث
األممي ،ومبادرته إلعالن وقف إطالق النار في مختلف

المناطق السورية .واعتبر هذا الموقف صحيحاً ،وأضاف
أن ذلك يمكن أن يصبح نقطة انطالق العملية الرامية إلى
استقرار الوضع في سورية وإطالق المفاوضات.
من جهتها ،قالت المفوضة العليا للسياسة الخارجية
ف��ي االت��ح��اد األوروب���ي فيديريكا موغيريني إن وزراء
خارجية االتحاد اتفقوا على حل النزاع في سورية برفقة
الدول اإلقليمية وبخاصة إيران باإلضافة لروسيا.
وقالت« :سنعمل مع كافة الالعبين الذين قد يكونون
ج��زءا ً من الحل في سورية وبخاصة ال��دول الكبيرة في
الخليج وأيضا ً إيران وروسيا» .وأضافت« :قررنا تطوير
المبادرات الدبلوماسية تجاه هؤالء الالعبين».
وكشفت موغيريني أن الوضع في سورية كان دوما ً
موضوعا ً للحوار بين االتحاد األوروبي وروسيا .وقالت
إن «سورية كانت دوما ً تحتل جزءا ً من محادثاتي مع وزير
الخارجية الروسي».
واع��ت��ب��رت المسؤولة األوروب��ي��ة أن��ه يتوجب على
بروكسيل أخذ الرئيس السوري بشار األسد في االعتبار
كجزء من الواقع السوري ،مؤكدة أن ذلك يجب أن يكون
على رغم أنه ال يعتبره «شريكا ً في الحوار» ،وأضافت
إن «األسد ليس شريكا ً في الحوار بالنسبة إلى االتحاد
األوروبي ،لكنه جزء من الواقع السوري وعلينا النظر إلى
هذا الواقع إن أردنا تغييره» ،مشيرة إلى أن «المفاوضات
مع الرئيس السوري يجريها مبعوث األمين العام لألمم
المتحدة إلى سورية ستيفان دي ميستورا» ،واالتحاد
األوروبي من جانبه «يؤيد عمله في شكل كامل».

العدو يف�شل ( ...تتمة �ص)1
وأضافت المصادر أن مشغلي بطارية الصواريخ «أرو
 »3في قاعدة «بلماحيم» الجوية على ساحل البحر
المتوسط ألغوا إطالق صاروخ االعتراض بعد فشله في
اكتشاف صاروخ آخر أطلق فوق المتوسط.
وق��ال مصدر «ك��ان هناك ع��د تنازلي ل�لاط�لاق لكن
لم يحدث ش���يء ...اتخذ ق��رار بعدم إه��دار الصاروخ
االعتراضي».
ونظام «أرو  »3جزء من عناصر عدة لنظام دفاع جوي
«إسرائيلي» بني للتصدي ألي هجمات صاروخية قد
تشنها إيران أو سورية أو المقاومة في لبنان وغزة.
وق��ال��ت وزارة دف��اع ال��ع��دو ف��ي بيان لها «ف��ي إط��ار

االستعدادات الختبار اعتراض مستقبلي ...أطلق صاروخ
مستهدف ومضى في مساره بنجاح».
ولم يكن لدى المتحدث باسم ال��وزارة تعليق فوري
ردا ً على سؤال حول ما إذا كانت تجربة مصممة الختبار
عملية اعتراض كاملة.
وصممت ص��واري��خ «أرو  »3االعتراضية الختراق
الغالف الجوي لألرض حيث يمكن لرؤوسها الحربية أن
تنفصل لتصبح وسيلة «انتحارية» يمكنها تعقب وضرب
األهداف .وتهدف هذه الصواريخ التي تصل الى ارتفاعات
عالية إلى تدمير الصواريخ النووية أو البيولوجية أو
الكيماوية على نحو آمن.

�إعالنات ر�سمية
إعالم تبليغ
الموضوع :تبليغ
تدعو وزارة المالية -مديرية المالية
العامة -المصلحة المالية اإلقليمية
ف��ي محافظة لبنان الشمالي  -دائ��رة
التحصيل  ,المكلفين الواردة أسماؤهم في
الجدول أدناه للحضور إلى مركز الدائرة
الكائن في مبنى مالية لبنان الشمالي ـ
طرابلس ـ التل لتبلغ البريد المذكور تجاه
اسم كل منهم خالل مهلة ثالثين يوما ً من
تاريخ نشر هذا اإلعالم ،وإال يعتبر التبليغ
ح��اص�لاً ب��ص��ورة صحيحة بعد إنتهاء
مهلة المراجعة المشار إليها أعاله ،علما ً
أنه سيتم نشر هذا اإلع�لام على الموقع
اإللكتروني الخاص بوزارة المالية:
جدول رقم 13
اسم المكلف

رقم المكلف

اسد انطانيوس ايوب

2081378

الياس جرجس جحى

286995

جورج فايز حلمي عبد الرحيم

50080

جوزيف انطون كساب

2010312

حارس نجيب جبور

1974354

حليم ليميانوس صقر

826699

رائد حلمي عبد الرحيم

285218

اسم المكلف

رقم المكلف
1925269

اديب جرجس ابو جبرايل

حورية فايز االيوبي

1925356

انطوان نقوال زينا

2363942

خالد عبد الرحمن مرحبا

733037

انطون بولس عبدو

1488433

خديجة علي محمد طحطح

1674295

تراز توفيق زينا رحمه

501922

جاكسون ينديليمون الحالل

650590

حميدة فايز االيوبي

رام��ون��ا زوج���ة م��رس��ال ه��ز سليم 282554
ساسين هزيم
ريشار ايليا نعمة

176142

رينيه سليم الزاخم

245979

زبيدة اسعد الحسن

1932765

زكي ابراهيم االيوبي

1925303

سامي الخوري حنا جبور

807465

سامية فايز االيوبي

1925339

سايد سمير سمور

802478

سعيد منير فرح

794686

سكينة ابراهيم االيوبي

791127

سليمة فايز االيوبي

1925342

سمير محمد توفيق الحسن

1769122

شادي سمير سمور

315775

صالح احمد االيوبي

729793

عبد الحميد فايز االيوبي

1925348

عبد الرحمن زكي االيوبي

820725

عبد العزيز احمد فوزي فتيلة

867073

ريشار عبد الله ريشا

1542784

سلطانة سليمان فرنجية

1310480

ع��دال حسين رشيد محمد حسين 1763589
األيوبي

سلفانا اديب فاضل

1898928

علي عبد اللطيف الزعبي

1694696

سمعان الياس سمعان

267018

علي احمد خضر االيوبي

212456

شارل وديع ابراهيم

1038240

محمد حسن احمد محمود

1592580

مخايل الياس حنا سمعان

2011453

موفق حلمي عبد الرحيم

970294

هند ناصر

100003724

يعقوب انطون حنا

822038

يوسف طانيوس سابا

829760

ابراهيم احمد االيوبي

226813

ابراهيم فايز االيوبي

1925333

احمد عبد اللطيف المرعبي

1214918

اسم المكلف

رقم المكلف
1453151

رياض محمد خضر
زينة محمد المقدم

76499

سامر رياض خضر

788106

سايد بطرس عوكر

41514

سايد بطرس سيدة

803835

جوزاف نبيه شعيا

1461524

سعيد جريس زخيا الدويهي

1203862

جيلبير بنديليمون الحالل

402104

سليم جرجس ساسين

1774396

انتصار احمد عبد السالم قزيحة

1604349

سلمى سليم محمد

553611

فؤاد جميل بيطار

678128

انعام رفعت الحالب

768874

سلمى محمد حسين محمد

807823

فؤاد سعيد لوزي

60468

محمود صفوان
عبد الله كرامي

49941

انعام رفعت الحالب

768874

سليم عبد القادر طبيخ

770676

فؤاد محمد قاسم

1610553

محمود عباس محفوظ

1579171

محمود محمد زريقة

779181

محمود محمد فالح

1519871

محمود مصطفى خزعل

1555658

امنه محمد غمراوي

1525454

سعدي محمود عطية

رومانوس يوسف الحسن

998841

سليم يوسف العتر

1859782

انور انيس بشور

1584632

سهام محمد بيروتي

1409369

شامل انطونيوس شليطا

801431

سوسان يوسف يمين

1105581

بادوان سركيس الدريبي

475310

سهير علي نشات نجا

1581911

شفيقة طنوس رحمة

896669

شليطا كامل الخوري

1825084

باسم نهاد السيد

40845

سوسن فؤاد شريدي

759095

فادي غازي الزين

315002

طنسا خليل العلم

1456284

طاني نعيم شلهوب

816165

بديع كامل البيطار

779341

شركةالبنيان المضمون

12206

فاديا محيى الدين العيلة

747603

طنوس يوسف الحسن

998868

طنوس قبالن فرنجية

1762149

بسام محمد بشير كباره

40458

شهيرة احمد عبد السالم قزيحه

101039

فاطمة ناجي حبلص

1604342

غرة بطرس الشويري رحمة

896648

عبد الله حسن اسعد

1857274

بسمه عدره

100049030

شوقي عبد الفتاح عثمان

1968593

فاطمة فهمي دبليز

754538

ميشال نبيه ضوميط شعيا

1456791

عبد الناصر احمد خضر

782382

بطرس يوسف عواد

1494280

شوكت عبد الستار غمراوي

38518

فاطمة محمد صالح رضوان

760739

نقوال طنوس زينا رحمة

896686

علي محمد خضر العويك

811279

بالل محمد شاكوش

1061143

صبحي رياض الحمصي

271666

فريد محمود الخليل

777216

أسعد يوسف الخوري

2400885

غاليه نقوال حبيش

1753888

بالنش يوسف وليم

732626

صبحيه خليل الحولي

1498044

فواز محمد فواد بيروتي

134430

آمنة علي ايوب الحاج

2012673

فرنسوا انطوان خوري

21212

تميدر اسماعيل البدوي

1570982

طارق محمد زيدان

1612914

فواز مالك االسعد

728789

احمد حسن غنوم

1335792

فيكتور فرج المكاري

1779178

تيما اديب ابوجبرائيل

393128

طارق مصطفى الدسوقي

752495

فواز محمد السيد أحمد

1158803

ادمون جريج قبشي

976516

ليلى علي الحاج

2012665

جرجس عيسى نصر

746603

طاهر اسماعيل بريش

731721

فيكتور يوسف وليم

732594

اسعد عزيز زخيا الدويهي

1758636

ماجدة محمد زهرة

1832478

جالل عدنان مبسوط

275110

طعان توفيق شاكر الصمد

1556151

ليال محمد رحال

2180881

اسماعيل محمد شبلي

875823

اغ��ن��اط��ي��وس ان��ط��ون��ي��وس شيبان 1758664
الخوري
الياس ابراهيم شباط

1332412

اليتا زوج��ة نبيل ص��وان جوزيف 813269
افاديسيان

علي عبد الله عبدو

693446

امه يوسف غالب ناصيف

930101

فؤاد جرجس القاري

186680

اميلي اسعد الدويهي

801908

فاطمة سالم صبحي بقسماطي

731880

انطانيوس موسى نادر

813972

فوزي احمد االيوبي

797439

انطانيوس هيكل وطفا

804624

فيصل احمد االيوبي

797436

انطوان طنوس عنتر

51640

لورد ايلي نعمة

1934584

انطون الياس حلبي

813741

مجيد الياس الحداد

791309

انطون انطانوس الخوري

808359

محمد زكي االيوبي

1925358

انطونيوس هنري عبود

613588

محمد طه درويش االيعالي

755297

اوميا يوسف عبد الله

799663

محمد عبد الوهاب البدوي النجار

667478

ايلي انطانيوس الخوري

1255925

محمد غازي احمد االيوبي

797431

محمد فايز االيوبي

1925321

مروان شوكت حداد

1141613

مصطفى محمد جعارة

174492

بطرس بربر اجبع

809190

ملكة حسين رشيد
المعروفة عرابي

2022621

بطرس يوسف فرنجية

281689

املي رامز عازار

1845657

منيرة سعيد فرح

794157

امنة محمد حسين

820984

موفق فايز االيوبي

1925277

اميل ديب مخلوطة

االمير فؤاد االمير عبد المجيد شهاب 223338

امين عبد الكريم الرناوي

952759

سعيد مصطفى المصري

174706

فؤاد انيس بشور

1584582

محمود سعيد رضوان

1513171

افراز محمد حسين محمد

807819

سعد الله احمد ناجي المصري

فاتن واصف الولي

ايوب علي الحاج

اسعد حنا جبور

160432

غسان محمد كنعان

1342359

محمود احمد الخير

فادي سامي الدمعه

بادواني انطونيوس
شيبان الخوري

اسماعيل زكي االيوبي

1008366

غسان سامي الدمعة

260757

محمود ابراهيم سلمان

احمد محمد زريقة

343819

731234

186943

820712

سعاد احمد حسين زعرور

757506

عيسى محمود غانم

1596825

2335932

1284724

807454

اسم المكلف

رقم المكلف
781198

اسم المكلف

رقم المكلف

اسم المكلف

رقم المكلف

مارك حمد معوض

98482

جمال انيس بشور

133138

عائشه عبد الله عليان

338379

ماهر محمد العيط

1354325

ماري سليم كيروز

849924

جميل حسن الخادم

134202

عادل عبد السالم قزيحة

1604332

محاسن محسن صخر

279970

ماريا جبور يمين

815575

جنات فريد فارس

1257578

عادل خليل اسبر

2024558

محاسن عبد القادر السيد

41615

مازن محمد طالل مقدم

1422323

جودت عبد الستار غمراوي

39118

عامر عمر نابلسي

757415

محسن علي عيد

680992

مالك محمد طالل المقدم

1516330

حبيبة مصباح عدرة

675415

عباس محمد طليس

630154

محمد أحمد دبوسي

52217

محمد حسن غنوم

752819

حسن محمد زريق

523173

عبد الجواد سعدو الشيخ ابراهيم

42454

محمد احمد هوشر

729573

محمودة قاسم ابو غيتا

1823294

حسني علي نشأت نجا

1581907

عبد الحليم احمد نور الدين الشامي

215161

محمد احمد ابو مرعي

565799

مخائيل الشدياق يمين

801978

حسين عادل علم الدين

967276

عبد الحليم محمد زيدان

1612926

محمد احمد بغدادي

1352923

مروان حسن عثمان

728136

حسين عدنان االبيض

759576

عبد الرحمن رفعت الحالب

1605488

محمد اسعد قاسم بيه

941814

مريم بطرس خوري

648642

حسين عمر ثليجة

747411

عبد الرحمن احمد زريقه

780692

محمد خضر كفا

2227852

منتورة يوسف يمين

808910

حسين محمد زريقه

434825

عبد الرحيم طاها الدهيبي

300812

محمد رافت اسماعيل

1617029

موس يوسف سليمان

674859

حليمه محمد مصطفى زريقه

1590305

عبد الرزاق محمد حجازي

695300

محمد رافت خضر اسماعيل

769045

ميالد طنوس قبشي

816729

حنا مخايل بو غنطوس

795324

عبد السالم محمد فؤاد فتال

888511

محمد رشيد كنج الخير

779486

نجيب جوزيف حمد معوض

98476

حنان نعمان جرجس الشحنى

1755153

عبد العزيز سعد الله هدى

929592

محمد رضوان كبارة

743884

نجيبه البدوي يوسف يزبك كرم

1822010

حياة عادل علم الدين

967266

عبد القادر محمد فالح

741027

محمد رعد عادل علم الدين

967280

نجيبه بربر اجبع

1513921

حياة محمد حسين محمد

807804

عبد اللطيف صبحي الملك

770764

محمد سميح احمد توفيق حلواني

82808

نعيم بطرس يمين

86955

خالد عبد الحليم الجبيلي

129422

عبد الله رشاد شعبان

741422

هنري حمد معوض

98479

خالد عمر الفالح

1810311

عبد الله محمد حسني االسطه

1605891

محمد سميح احمد
توفيق حلواني

82808

هيثم محمد عبد الغني

1284735

خضر علي جاجية

781007

عبد الهادي علي الجزار

1968598

محمد شفيع احمد
عبد السالم قزيحة

1604339

محمد صالح واصف الولي

731230

وجيهة علي الحاج

817450

دينا سركيس الدريبي

1257559

عبود انطوان الحايك

85159

ورثة الياس بن ابراهيم شباط
في المزرعة والمهجر

100058338

رباح عبد القادر سويد

782965

عال منح عدرة

223701

ربيحة مصطفى الرفاعي

747787

علي حسن ياغي

793128

يعقوب البدوي يوسف يزبك كرم

1822009

رجاء احمد منير نشابة

777760

علي مصطفى صالح

2251658

1467356

ميالد مخائيل انطون

52820

يوسف جريج قبشة

569064

رشيد عمر نابلس

1621283

علي حسن الخادم

134196

اميمة فايز االيوبي

1925170

نقوال الياس حنا

147198

جوزيف حمد معوض

98475

يوسف حليم يمين

803101

رضى نظمي الصيادي

430528

علي عبد القادر خوال

1255477

توفيق نجيب جريج

787291

هند عبد اللطيف االيوبي

820635

حسن علي الحاج

226746

يوسف قبالن فرنجية

801137

رفعت محمد يونس الفرخ

778497

علي واصف الولي

731226

جبور اليونان البحري

789211

هندب عبد الله االسعد

794446

حسيبة سليمان يوسف

1823301

ابتسام فوزي لبده

1389056

رقية احمد عبد السالم قزيحة

800509

عماد بدر مواس

758105

جورج الخوري حنا جبور

1667576

هيكل يوسف هيكل

833086

حمد نجيب كعدو معوض

1852355

ابراهيم توفيق المير

755345

زكريا محمد هاني المحمد

937066

عماد خليل زاهر

559995

جورج انطانيوس رزق

1711477

وسيم روح نصر

1304668

حورية حجازي

100072403

ابراهيم محمد الشيخ

340209

زهدي ماجد قالوون

278933

عمر احمد الشاني بطش الشامي

1584708

حسن عبد الحميد منيمنة

793264

وفاء فايز االيوبي

1925324

دالل بطرس الرعيدي

806446

احمد حسن خضر مصيص

733530

زياد عادل علم الدين

967279

عمر شاكر الملك

732135

حسين زكي االيوبي

820689

يوسف زكي االيوبي

1925287

دميا انطونيوس فرنجيه

1835970

احمد حسن فهدا

1593011

زينة محمد رضى نور الله

784436

عمر غازي الزين

1561630

حليم ح ّنا الزاخم

1726905

يوسف لحود العبد

1456538

روبير انطونيوس شيبان الخوري

1758691

احمد سعيد زريقة

1594636

سامر احمد توفيق عبد الجليل

756772

عوض محمد العوض مرعب

929269

حمزة زكي االيوبي

820746

يوسف مطانيوس سكر

1727045

روز سليم كيروز

1588026

احمد علي عرابي

779018

سامي حسن وافر بيتيه

178891

عيد عبد اللطيف حداد

1176502

الياس شحادة فرح

1415481

الياس انيس عبود

1201953

اسم المكلف

رقم المكلف

جرجس طنوس موسى

790059

جرجس رومانوس مرون

207398

ج���وزي���ف ان��ط��ون��ي��وس ش��ي��ب��ان 1758694
الخوري

اسم المكلف

رقم المكلف

محمد عادل علم الدين

967273

محمد عبد الحليم زيدان

755915

محمد عبد الكريم قاسم

760777

محمد علي مصطفى عبود

193266

محمد علي اسكندر مرعي

807674

محمد علي عكاوي

731734

محمد عماد محمد عثمان رمضان

1738435

محمد غسان صبحي ملك

48931

محمد محمد زريق

812563

محمد مصطفى المصري

338993

محمدعلي مصطفى احمد
علي مصطفى الكوراني

2115099

محمود نصوح الرافعي

770968

محمود ابراهيم العتر

784252
807801
779564

محي الدين احمد الحمصي

92871

مرام ابراهيم فيروز

774180

مسعودة محمد اسماعيل
الخالد الجندي

739176

مصطفى محمد حسون

1082335

مصطفى سعيد زريقة

1594630

مصطفى محمد فالح

1610549

ملحم سليمان عدره

1561715

منذر احمد عبد السالم قزيحة

42231

منى وجيه ياسين

680943

منيرة السكاف

100047028

مهدي نافع نافع

741449

مهى محمد جميل مرعشلي عكاري

236190

ناصر صبحي الشعراني

779449

ناصر عمر نابلس

1621285

ناهدة رشاد جباخنجي

1477411

نجاح عبد الرزاق غمراوي

1584917

نجوى محمد صاري

759313

نديمة عبد الستار بغدادي

2104379

نظام احمد عبد السالم قزيحة

1604326

نهاد محمد حسين محمد

807821

نهال سركيس الدريبي

1257566

نهى حسن مجذوب

1557782

هدى فؤاد الجم

657879

هال عبد الكريم االسبر

1223159

هيام محمود عبد اللطيف عكره

1563811

هيثم احمد توفيق عبد الجليل

756765

وسيم محمد احمد مرعي

765926

وفاء عبد الله عليان

337145

وليد محمد زيدان

1612922

يحيى محمد هاني الجندي

1513103

رئيس المصلحة المالية االقليمية
في مالية لبنان الشمالي
وسيم مرحبا
التكليف رقم 2202

مفقود
فقد ج��واز سفر فنزويلي باسم زي��اد
عباس ده��ام رقمه  08/397851ولمن
يجده االتصال على الرقم .03/927311

