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تتمات � /إعالنات
كيري والفروف ( ...تتمة �ص)1

اشترط إط��ارا ً جديدا ً للعالقات الثنائية الفرنسية السعودية .وسألت
الصحيفة في هذا اإلطار عما إذا كان نجل الملك الجديد يريد استبعاد
المسؤولين السابقين الذين كانوا يتولون ملف تجارة األسلحة حتى
وف��اة الملك عبد الله؟ الصحيفة كشفت عن رسالة لمحمد بن سلمان
بعثها إلى باريس يطلب فيها استبعاد الوسيط التاريخي في مجال بيع
األسلحة الفرنسية في السعودية شركة «أوداس»  ،ODASوالشركة
المذكورة ،التي تساهم فيها الدولة ومصانع األسلحة ،أبرمت عقودا ً
بمئة مليار ي��ورو م��ع السعودية بين عامي  1974و .2014ووفق
«لوموند» ف��إنّ الرياض سمحت للشركة بإنهاء العقود الحالية ،لكن
محمد بن سلمان لم يعد يريد وسطاء وينتظر ضمانات ،مضيفة أنّ
األمير السعودي طلب إبرام اتفاق جديد من دولة لدولة في مجال بيع
األسلحة يضمن عالقات مباشرة مع المصانع.
عدّدت الصحيفة األسباب التي منعت تنفيذ الصفقة على الشكل التالي:
الشكوك السياسية اللبنانية ،غياب رئيس للجمهورية ،والتغييرات في
الرياض ،باإلضافة إلى الخالفات بين محمد بن سلمان وولي العهد
محمد بن نايفُ .يضاف إلى ذلك خالفات فرنسية  -فرنسية .وأشارت
الصحيفة إلى أنه خالل زيارة رئيس الوزراء مانويل فالس إلى الرياض
أي اتفاق مدني أو عسكري.
في أكتوبر  2015لم يت ّم توقيع ّ
ف��ي الجانب العسكري نقلت «ل��وم��ون��د» ع��ن مسؤولين ف��ي فريق
وزير الدفاع جان إيف لودريان انتقاداتهم لرئيس «أوداس» األميرال
ادوارد غيو؛ الرئيس السابق ألرك��ان الجيوش الفرنسية ،في وقت
وأي
ي��دور السؤال حول ما إذا كان يجب ح ّل «أوداس» أو إبقاؤهاّ ،
بنية يمكن أن تح ّل مكانها في وزارة الدفاع؟ «لوموند» كشفت أيضا ً
أنّ الئحة األسلحة التي ستسلّم إل��ى لبنان شكلت محور نقاشات
طويلة من بينها مع «اإلسرائيليين» الذين يخشون ،كما السعوديين،
وصول هذه األسلحة إلى أيدي حزب الله .ووفق الصحيفة فإنه منذ
بداية صيف  2015بدأ المسؤولون الجدد في الرياض يعيدون النظر
في العقد ،كما الكثير من العقود األخ��رى التي كانت ت ّمت الموافقة
عليها قبل التغيير الملكي.
في المقابل قدّم المغ ّرد السعودي «مجتهد» ،رواية مختلفة فقال إنّ
سبب إع�لان وقف الهبة السعودية للجيش اللبناني ،يعود إلى فشل
مفاوضات إط�لاق األم��ي��ر السعودي عبد المحسن ب��ن وليد ب��ن عبد
العزيز آل سعود ،الموقوف في  26تشرين األول العام الماضي ،بتهمة
تهريب طنّين من المخدّرات ،والذي بات ُيعرف بـ»أمير الكبتاغون».
وأوض���ح ف��ي سلسلة ت��غ��ري��دات على حسابه ف��ي م��وق��ع التواصل
السعودية للبنان ،ليس
االجتماعي «تويتر» ،أنّ قرار إيقاف المساعدات ّ
له عالقة بسيطرة «ح��زب الله» على الجيش اللبناني ،وال بسياسات
الحكومة اللبنانية ،مشيرا ً إلى أ ّنه «مرتبط بانهيار مفاوضات إطالق
سراح األمير المعتقل بتهمة تهريب مخدرات».
ووفقا ً لوصف «مجتهد» ،أنّ «حزب الله» كان «يمارس االبتزاز هذه
المدّة مؤ ّمالً آل سعود ،بأنه يمكن أن ُيطلَق سراح األمير الموقوف إذا
ن ّفذت مطالب معينة» ،مشيرا ً إلى أنّ «آل سعود وافقوا على المطالب
التي يمكن التستّر على تنفيذها ،لكن رفضوا المطالب المحرجة ،ألنها
خطرة على شرعيتهم ومصداقيتهم المحلية واإلقليمية».
وتابع« :ل��م يصلني حتى اآلن اللحظة المحدّدة التي أدّت النهيار
المفاوضات ويأس آل سعود من احتمال التم ّكن من إطالق سراحه،
وربما تتضح الصورة الحقاً».
ولفت «مجتهد» االنتباه ،إلى أنّ «الحكومة السعودية تأمل أنها بإعالن
القرار بهذا الصوت العالي ستضطر ك ّل األطراف اللبنانية للضغط على
حزب الله إلطالق األمير ،ثم تعيد المساعدات».
وأ ّكد أنّ المساعدات ستعود إذا ما أطلق األمير «لكن لن ُتعلَن حتى ال
تنفضح العالقة ،بل ربما يتأخر اإلعالن أسابيع أو أشهر .والله أعلم».
بين الروايتين كان الرئيس سعد الحريري يهدّد بأنّ األمور لن تم ّر
بسالم ،ما لم تتخذ الحكومة موقفا ً حاسما ً للتضامن مع المملكة،
بينما كان وزيره أشرف ريفي يقدّم استقالته ،وسط روايات متعدّدة
ألسباب االستقالة أو اإلقالة أيضاً.

«القومي» يش ّيع البطل أدونيس نصر

شيّع الحزب السوري القومي االجتماعي الرفيق البطل أدونيس نصر (مسؤول
اإلعالم الحربي في «نسور الزوبعة») في مأتم حزبي وشعبي حاشد ،حيث تقاطر
القوميون االجتماعيون والمواطنون باآلالف إلى مدينة الشويفات لوداع الشهيد
البطل ،وسط هتافات حزبية وأناشيد وأغانٍ قومية.
وألقى رئيس المكتب السياسي المركزي في الحزب السوري القومي االجتماعي
الوزير السابق علي قانصو كلمة باسم مركز الحزب استهلها مخاطبا ً الشهيد
بالقول :يا رفيق أدونيس ،أيها الشهيد البطل ،ماذا أقول في وداعك؟ فك ّل كال ٍم مهما
كان بليغا ً لن يفيك ح ّقك .ماذا يقول الكالم في حضرة الشهادة؟ ماذا يقول الحرف إنْ
َ
نطق الدم؟ أأتحدث عن عمق إيمانك بعقيدتك والتزامك بحزبك وها أنت تذهب فيهما
إلى النهايات ،إلى االستشهاد؟
وأين كان استشهادك؟ في الالذقية .فأ ّي ُة عقيدة عظيمة هذه العقيدة القومية
االجتماعية التي ق ِدمَتْ بك وأنت اللبناني الماروني الهو ّية ل ُتقاتل اإلرهاب على أرض
الشام؟ وشدّد قانصو على أنه لم َ
يبق في لبنان إلاّ بقعة ضوء واحدة هي معادلة
القوة ،معادلة الجيش والشعب والمقاومة ،ولوال هذه المعادلة لكانتِ العصابات
اإلرهابية اجتاحت لبنان من أقصاه إلى أقصاه .فهل يسلّم أولئك المنهزمون
بهذه الحقيقة ،ويمسكون ألسنتهم عن شتم هذه المعادلة؟ ولفت إلى أ ّنه عدا هذه
المعادلة ك ّل شيء في حالة استنقاع .فال رئيس جمهورية ،وال حكومة منتجة ،وال
مجلس نيابيا ً يقوم بمها ّمه ،والنفايات تقيم سمومها بيننا ومعنا ،والكهرباء من
سيّئ إلى أسوأ ،ومثلها المياه والصحة وفرص العمل .أال بئس هذا النظام الطائفي
الذي ال يو ّلد غير األزمات والمنازعات ،أال بئس طبقة سياسية هي في معظمها،
تحمي هذا النظام البائس وتقفل األبواب على إصالحه ،بل تتغ ّنى به وتقدّمه وصفة
لمعالجة أمراض المنطقة! فعالً اللي استحوا ماتوا..
وشدّد على «أن ال مستقبل للّبنانيين إلاّ بتطوير هذا النظام السياسي باتجاه
ال طائفي ،ومدخل هذا التطوير قانون جديد لالنتخابات النيابية يعتمد النسبية
ويقوم على لبنان دائرة انتخابية واحدة ،ومن خارج القيد الطائفي».
(التفاصيل ص)5 – 4 .

ريفي أعلن استقالته من الحكومة

إلى ذلك طغى القرار السعودي إلغاء الهبات المخصصة للجيش اللبناني
والقوى األمنية على المشهد السياسي الداخلي بخلفياته وتداعياته .وفي خطوة
تصعيدية ،أعلن وزير العدل اللواء أشرف ريفي في بيان استقالته من الحكومة
بزعم «اإلساءة للمملكة العربية السعودية وموقف وزير الخارجية جبران باسيل
في جامعة الدول العربية وممارسات دويلة حزب الله ،التي ال تقيم اعتبارا ً للبنان
ومصلحته» ،بحسب ما قال ريفي ،الذي دعا الحكومة إلى «تقديم اعتذار للمملكة
وقيادتها وشعبها» ،مضيفاً« :ال بل أدعوها إلى االستقالة ،قبل أن تتح ّول إلى أداة
كاملة بيد حزب الله».

أُقيل أم استقال؟

ولم تنفِ مصادر نيابية في تيار المستقبل ،كما لم تؤكد لـ«البناء» أن تكون
استقالة ريفي قد جاءت بطلب من الرئيس سعد الحريري نتيجة الخالف القائم
بينهما ،إال أن مصادر مطلعة قالت لـ«البناء» إن «الحريري قال لريفي «إما تستقيل
أو ُتقال» ،فقطع ريفي الطريق على إقالته واستقال لتحقيق مكسب سياسي».
وتساءلت مصادر أخرى« :هل خطوة ريفي فردية أم خطوة تسبق خطة جماعية
يجري اإلعداد لها من فريق المستقبل وأراد ريفي أن يميّز نفسه؟».
ونفى مصدر وزاري لـ«البناء» علم رئيس الحكومة باستقالة ريفي ،وأوضح أن
«هذه االستقالة ال تزال شفهية ولم يقدّم ريفي استقالته خطيا ً إلى رئاسة الحكومة
حتى اآلن» ،مضيفا ً أن «الرئيس تمام سالم سيقف على أسباب االستقالة وسيتخذ
القرار بشأنها في ضوء جلسة مجلس الوزراء االستثنائية اليوم».
وعقب ق��رار ريفي ،تج ّمعت حشود شعبية أم��ام منزله في طرابلس ،وأطلق
المشاركون فيها هتافات مؤيدة لموقفه ومطالبة الرئيس تمام سالم بتقديم استقالة
الحكومة.
ومن المتوقع أن يكلّف مجلس الوزراء وزيرة المهجرين اليس شبطيني بالوكالة
للقيام بمهام وزير العدل فور قبول رئيس الحكومة االستقالة.

« 14آذار» تصعد من بيت الوسط

ومواكبة للتصعيد السعودي ضد لبنان ،عقدت قيادات قوى « 14آذار» اجتماعا ً
في «بيت الوسط» ،حضره الرئيس سعد الحريري والرئيس فؤاد السنيورة وعدد
من الشخصيات السياسية والحزبية.
وأكد المجتمعون في بيان تصعيدي ضد حزب الله ،أن «قوى  14آذار تح ّمل حزب
الله وحلفاءه ومَن يسير في ركابه مسؤولية افتعال هذه المشكلة الخطيرة وغيرها

من المشكالت ،كما مسؤولية ضرب استقرار لبنان المالي واألمني والمعيشي ،كما
أنها تكرر المطالبة بانسحاب حزب الله من القتال الدائر في سورية والمنطقة التزاما ً
بسياسة النأي بالنفس».
وأعلن الرئيس سعد الحريري ،في دردشة مع الصحافيين بعد االجتماع ،أنه
«إذا الحكومة لم تتخذ مواقف في جلسة مجلس الوزراء الغد (اليوم) االستثنائية،
فسيكون هناك كالم آخر» .وذكر أن «الهبة السعودية كانت «ماشية» لكن ،وبفضل
ذكاء بعض السياسيين ،وصلنا إلى هنا».
وكان الحريري قد ح ّمل «حزب الله» و«التيار الوطني الحر» ،مسؤولية موقف
المملكة ،وأشار من دار الفتوى بعد لقائه مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان
إلى اتصاالت تجري لمحاولة تسوية األمر».
وهدّد رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع ،بأنه «إذا لم تقم الحكومة
بخطوات جدية جداً ،فطبعا ً ستكون واردة استقاالت أخرى».

 ..وجنبالط ناشد المملكة

وناشد رئيس «اللقاء الديمقراطي» النائب وليد جنبالط في تصريح قيادة المملكة
العربية السعودية« ،إعادة النظر بقرارها» ،آمالً «معاودة الدعم لتمكين الجيش من
مواجهة التحديات اإلرهابية المتنامية ،ألن أي سالح آخر لن يع ّوضه ،فواهم مَن
يظن أن سالحا ً آخر سيُقدَّم إلى لبنان».

 ..والمشنوق :استقالة الحكومة أحد الخيارات

وبالموازاة ،واصل وزير الداخلية نهاد المشنوق إطالق التهديدات ،متحدّثا ً
عن إعالن كبير من بيروت اليوم في حضور القيادات والجهات المعنية كلها وفي
حضور الرئيس سعد الحريري .وقال المشنوق« :ال أرى في هذه الخطوة السعودية
إال إعالن مواجهة وليس انسحابا ً من لبنان» .وأعلن أن «استقالة الحكومة خاضعة
للمناقشة وهو واحد من الخيارات».

 ..والخارجية تردّ...

وردّت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان على تحميلها مسؤولية القرار
السعودي بإلغاء الهبات ،وأوضحت أن «ال��وزارة كانت أول من بادر في لبنان
إلى إصدار موقف رسمي على لسان وزير خارجيتها دانت فيه التع ّرض للبعثات
الدبلوماسية السعودية في إيران وألي تدخل في شؤونها الداخلية» .وأشارت إلى
أن الموقف الذي عبرت عنه «جاء مبنيا ً على البيان الوزاري وبالتنسيق مع رئيس
الحكومة ،وهو موقف قائم على الحفاظ على الوحدة الوطنية من دون التعرض
للتضامن العربي».

جلسة استثنائية للحكومة اليوم

وفي ظل التصعيد في المواقف ،يعقد مجلس الوزراء اليوم جلسة استثنائية
مخصصة للبحث بالقرار السعودي والخطوات التي يمكن أن تتخذ لمعالجة األمر
مع المملكة العربية السعودية ،وأكد وزير الشؤون االجتماعية رشيد درباس

لـ«البناء» أن «الرئيس سالم سيعمل على لملمة تداعيات القرار السعودي
ليس على الحكومة فقط ،بل تداعياته على االقتصاد الوطني وعلى التحويالت
المالية إلى لبنان وعلى العاملين اللبنانيين في الخليج» .وأكد درباس «أن ال
مصلحة ألي طرف بتطيير الحكومة في ظل الفراغ الرئاسي الحاصل» .وشدّد
على أن «على ضوء اجتماع الحكومة اليوم سيتقرر تشكيل وفد إلى السعودية
برئاسة سالم للبحث بخلفيات القرار السعودي والطلب من المملكة العودة عن
قرارها وللتأكيد على العالقات األخوية بين المملكة ولبنان» .وأوضح درباس
أن «باسيل لم ينسق مع رئيس الحكومة موقفه لجهة بيان التضامن مع الدول
العربية في الجامعة العربية ،لكن سالم أبلغ باسيل تأييده لموقفه الذي رفض
التع ّرض لحزب الله».

الخطوات تتوقف على موقف الحكومة

وقالت مصادر نيابية في المستقبل لـ«البناء» إن «الخطوات التي ستتخذها 14
آذار في ما يتعلق بالقرار السعودي تتوقف على الموقف الذي سيصدر عن الحكومة
اليوم ،فإذا أخذت موقفا ً يعالج المشكلة كان به وإذا لم تتخذ أي موقف يصحح
الخطأ الذي ارتكبه باسيل ،فعندها لكل حادث حديث».
ولفتت المصادر إلى أن «خالل اجتماع القاهرة ز ّور باسيل الصورة ونقلها بشكل
خاطئ إلى رئيس الحكومة ،بحيث أن بيان اجتماع القاهرة لم يأت على ذكر حزب
الله ال من قريب وال من بعيد» .وأوضحت المصادر أن «لبنان يقف على الحياد بحالة
الخالف بين الدول العربية ،أما إذا كان الخالف مع إيران ،فعليه أن يقف مع الدول
العربية».

أميركا لـ« 14آذار» :إياكم والعبث باألمن

واعتبرت مصادر في  8آذار في حديث لـ«البناء» أن «بيان  14آذار فارغ
المضمون وك ّرر مواقف سابقة ولم تمتلك هذه القوى الجرأة حتى لتسمية إيران
باسمها في البيان» ،واستبعدت المصادر أي انفجار أمني حتى اآلن ،وكشفت أن
الواليات المتحدة أبلغت فريق  14آذار أن «قولوا ما تشاؤون في السياسة ،لكن
إياكم والعبث األمني» ،وتضيف المصادر« :ألن االنفجار األمني في هذا الظرف
يعاني فيه فريق  14آذار من تشتت وتناحر وغياب قوة تنظيمية وميدانية للقتال،
فإن أي انفجار أمني سيرت ّد عليه سلبا ً وسيعطي فريق  8آذار فرصة لإلطاحة
باتفاق الطائف».
وشدّدت المصادر على أن «كل حمالت  14آذار لن تسبب أي إرباك لحزب الله
الذي ينظر إليها باستخفاف وعدم اكتراث ويعرف أن ما يحصل هو سباق وتنافس
بين مرتزقة للحصول على شيكات من السعودية التي لم تعُ د تستطيع أن تعطي
شيكات نتيجة تردي وضعها المالي».
ورأت مصادر أخرى أن «بقاء الحكومة مرتبط بأعصاب سالم وتح ّمله للهجمات
والضغوط التي تتع ّرض لها الحكومة ،فإذا وصل األمر حدا ً ال يُحتمل فإنه سيقدم
استقالته ألنه يعرف «البير وغطاه» في مسألة الهبات ،حيث أبلغه الوزير المشنوق منذ
ثمانية أشهر بأن الهبة توقفت ويعرف سالم بأن إيقاف الهبة ال عالقة له بمواقف باسيل
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أو حزب الله من السعودية ،بل بالوضع الداخلي في السعودية وعالقتها مع فرنسا».

هل ا ُتخذ قرار تفجير لبنان؟

وقالت مصادر مطلعة لـ«البناء» إن «السياق التصعيدي في الداخل مرتبط
بوقائع غير محلية ،إذ ال يمكن فصل تفجي َري حمص والسيدة زينب عن محاولة أخذ
لبنان إلى مكان يتجاوز حالة المساكنة في البلد الذي يوفر حدا ً أدنى من االستقرار
األمني والسياسي» ،وتساءلت« :هل هناك مَن ق ّرر إدخال لبنان في أتون النار من
خالل ضرب مرتكزات االستقرار بشكل ممنهج؟».
وأوضحت المصادر أن «ال يمكن حصر القرار السعودي بالملف الرئاسي ،بل
المعركة أكبر» ،ولفتت إلى أن «حزب الله لديه تجربة طويلة مع إسرائيل ومع
اإلرهاب ومع الداخل تثبت أن لعبة لي األذرع غير مجدية وسيحول التحدي إلى
فرصة وسيأتي الرد المنتظر من حيث ال يتوقعه أحد».
التطورات المتسارعة أبعدت الملف الرئاسي عن األضواء إال من بعض الزكزكات
اإلعالمية بين الحريري وجعجع ،حيث أجاب الحريري ممازحا ً عن احتمال سحبه
ترشيح النائب سليمان فرنجية« :ال ،ربما الحكيم يجب أن يسحب ترشيحه لميشال
عون ،ونحن مستمرون وملتزمون بترشيحنا» .وسارع جعجع إلى الر ّد على اقتراح
الحريري قائالً« :بتمون شيخ سعد بس شو رأيك تعمل العكس»؟.

الالقرار في ملف النفايات

على صعيد ملف النفايات ،فلم تتوصل اللجنة الوزارية المكلفة متابعة األزمة
خالل االجتماع الذي عقدته في السراي أول أمس ،برئاسة رئيس الحكومة تمام
سالم إلى أي قرارات ،على أن تستكمل مباحثاتها بعد ظهر اليوم.
وقالت مصادر وزارية لـ«البناء» «إن ال قرار سياسيا ً حتى اللحظة إلنهاء أزمة
النفايات» ،وتحدثت المصادر عن عرقلة داخل مجلس الوزراء من البعض للوصول
إلى الحل» .وشدّدت على أن «حل المطامر الصحية يبقى أفضل بكثير من المكبّات
العشوائية التي نشهدها اليوم في الشوارع».

الوفد النيابي إلى واشنطن

في ظل التوتر الداخلي ،غادر بيروت وفد برلماني لبناني ض ّم النواب :ياسين
جابر ،محمد قباني ،أالن عون ،باسم الشاب ،وروبير فاضل ،ومستشار رئيس
المجلس النيابي علي حمدان والسفير أنطوان شديد بتكليف من الرئيس نبيه بري،
لزيارة الواليات المتحدة األميركية وإجراء محادثات في الكونغرس األميركي ومع
عدد من المسؤولين في وزارتي الخارجية والخزينة لمناقشة تداعيات القرارات
واإلجراءات المالية األميركية األخيرة في حق حزب الله.

السعديات استعادت هدوءها

أمنياً ،استعادت منطقة السعديات هدوءها بعد االشتباكات المسلحة التي
شهدتها بين شبان من البلدة ،ون ّفذ الجيش اللبناني انتشارا ً واسعا ً في المنطقة
وقام بعمليات دهم بحثا ً عن المشاركين في المعارك وأوقف متورطين فيها.

�إعالنات ر�سمية
إعالم تبيغ
تدعو وزارة المالية  -مديرية المالية العامة  -مالية محافظة جبل لبنان  -دائرة خدمات
المكلفين
المكلفين الواردة أسماءهم في الجدول أدناه للحضور إلى مركز الدائرة الكائن في
مبنى مالية محافظة جبل لبنان  -بعبدا  -ق��رب السرايا  -الطابق الثاني هاتف:
05/920102
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

حسين تحسين فرحات

22298

RR158095150LB

2015/10/12 2015/20/11

انطوان شكري الحلو

29906

RR158098482LB

2015/8/12 2015/19/11

ايلي غطاس صوما

33381

RR158098536LB

2015/8/12 2015/19/11

انطوان عبد المسيح جاندري

47899

RR153481050LB

2015/17/12 2015/20/11

بطرس ريمون هاشم

53837

RR153492675LB

2015/10/12 2015/20/11

حمزي علي صفي الدين

59545

RR153492741LB

2015/9/12 2015/19/11

اسم المكلف

رقم المكلف

رقم البريد المضمون

تاريخ الزيارة
الثانية

تاريخ لصق
LIPANPOST

اسم المكلف

رقم المكلف

رقم البريد المضمون

تاريخ الزيارة
الثانية

تاريخ لصق
LIPANPOST

منيب فؤاد العيد

253651

RR153493129LB

2015/8/12 2015/20/11

ورثة طانيوس سمير حرب

531557

RR153467248LB

2015/9/12 2015/18/11

جهاد احمد اللقيس

256572

RR153491675LB

2015/9/12 2015/19/11

حكمت علي غطمي

535382

RR153475598LB

2015/8/12 2015/17/11

صليبا يوسف يوسف

258169

RR153470370LB

2015/8/12 2015/19/11

هاني حسن عياش

540447

RR153475831LB

2015/8/12 2015/17/11

محمد علي جمعه السباعي

260051

RR158093940LB

2015/10/12 2015/19/11

مروان كميل الحلبي

540675

RR153475726LB

2015/8/12 2015/17/11

منى يوسف عازار

262687

RR153492582LB

2015/15/12 2015/20/11

حاتم جميل بو سعيد

540868

RR153475814LB

2015/10/12 2015/19/11

جورج ميشال ابو ديوان

262968

RR153492596LB

2015/10/12 2015/18/11

قاسم رشيد بلوط

541165

RR153475947LB

2015/8/12 2015/17/11

انطوان ميكي زيادة

264043

RR153463056LB

2015/17/12 2015/20/11

شامل عزام ابوذياب

541998

RR153476077LB

2015/9/12 2015/20/11

عيسى خليل يونس

264318

RR153463100LB

2015/10/12 2015/19/11

رائد سلمان الجوني

544994

RR153474751LB

2015/10/12 2015/19/11

وسام حبيب ملحم

265960

RR153470335LB

2016/20/1 2015/17/11

اليان ميشال بيطار

558807

RR158041355LB

2015/9/12 2015/18/11

نافع فيكتور اليان

266618

RR158098686LB

2015/10/12 2015/18/11

محمد علي احمد حمود

560243

RR158041465LB

2015/10/12 2015/19/11

فؤاد ابراهيم سميا

266662

RR158098743LB

2015/9/12 2015/18/11

شربل ملحم القاضي

566823

RR158041616LB

2015/8/12 2015/18/11

علي جعفر عليق

268047

RR158094106LB

2015/10/12 2015/20/11

توفيق ريمون كامل

567269

RR158041602LB

2015/8/12 2015/17/11

ادور اوهانس اورفاليان

275065

RR158099094LB

2015/9/12 2015/19/11

بالل محمد نزال

580470

RR158097915LB

2015/10/12 2015/20/11

سليم يوسف عطيه

275529

RR158099117LB

2015/15/12 2015/20/11

عادل محمود عيتاني

587894

RR158097853LB

2015/10/12 2015/20/11

علي يوسف جوني

285371

RR158094239LB

2015/9/12 2015/20/11

حسين محمد عبيد

612130

RR153474323LB

2015/8/12 2015/17/11

عبد الحسن راشد دهيني

289636

RR158094171LB

2015/11/12 2015/20/11

حسن رياض يونس

623058

RR153490621LB

2015/11/12 2015/19/11

هاني درويش قاسم الحاج

68530

RR153472251LB

2015/10/12 2015/20/11

ع��ب��د ال���ع���زي���ز م��ح��م��د سعيد 292583
الحريري

RR153462912LB

2015/8/12 2015/20/11

جاد سمير ابو رجيلي

633740

RR153474371LB

2015/8/12 2015/20/11

احمد عبد الحليم الشرقاوي

69623

RR153492888LB

2015/11/12 2015/19/11

292869

RR158099457LB

2015/10/12 2015/19/11

حسام عدنان صفا

650268

RR158098071LB

2015/11/12 2015/20/11

جوزيف انطوان زوين

64318

RR153492724LB

2015/8/12 2015/19/11

محمد جميل قاسم صعب

67547

RR153481426LB

2015/11/12 2015/20/11

نجيب عاد عاد

سامر عبد السالم الشرقاوي

69631

RR153492914LB

2015/11/12 2015/20/11

ايلي حنا صعب

293361

RR158099465LB

2015/8/12 2015/18/11

مروان عبد الحليم الشرقاوي

69638

RR153492945LB

2015/10/12 2015/19/11

محمود سالم السيد

294059

RR158099620LB

2015/8/12 2015/19/11

جوزف جريس ابو جوده

76773

RR153467716LB

2015/10/12 2015/17/11

ليلى نبيل داغر

294599

RR153470595LB

2015/8/12 2015/19/11

نديم عصام الجوهري

84699

RR153467849LB

2015/8/12 2015/17/11

وليد اسعد البنا

297607

RR158094137LB

2015/8/12 2015/19/11

علي عاطف شرارة

89473

RR153491882LB

2015/15/12 2015/20/11

قاسم محمد القاسم

299435

RR153461700LB

2015/10/12 2015/19/11

توفيق سلمان دالل

94521

RR158096977LB

2015/8/12 2015/19/11

اسامة مصطفى رضا

300393

RR153460355LB

2015/11/12 2015/19/11

حسين علي رسالن

98354

RR158097014LB

2015/10/12 2015/19/11

ناهية مخايل صليبا

305610

RR153460412LB

2015/8/12 2015/19/11

جوزف جان سحاقيان

99631

RR158097093LB

2015/10/12 2015/19/11

غسان حسن عالء الدين

305667

RR153460386LB

2015/10/12 2015/19/11

نبيل حمد ياغي

99741

RR153466888LB

2015/9/12 2015/19/11

رحاب غالب الحاج سليمان

306056

RR153460430LB

2015/10/12 2015/19/11

ابراهيم ميشال القارح

102764

RR153468115LB

2015/8/12 2015/17/11

ضياء بهجات خداج

307688

RR153460457LB

2015/8/12 2015/19/11

جوزيف عودا المعلوف

103278

RR153466110LB

2015/8/12 2015/19/11

هشام احمد طفيلي

309471

RR153461608LB

2015/10/12 2015/19/11

عباس علي العنان

104434

RR153466070LB

2015/10/12 2015/19/11

جميل عباس حمام

309511

RR153460491LB

2015/10/12 2015/19/11

الياس اسكندر كيوان

104457

RR153466049LB

2015/8/12 2015/19/11

ميشال سمير ليلو

311784

RR153460616LB

2015/8/12 2015/20/11

عادل يوسف السيد

105604

RR158097310LB

2015/11/12 2015/19/11

غيدا جودت ابراهيم

313330

RR153461568LB

2015/8/12 2015/17/11

محمد علي عساف

105895

RR158097252LB

2015/10/12 2015/19/11

ايلي جورج الخوري

314454

RR153460783LB

2015/8/12 2015/19/11

محمد سالم حاطوم

108090

RR158097411LB

2015/11/12 2015/19/11

ميشال ابراهيم كالس

314651

RR153460810LB

2015/8/12 2015/20/11

سوسن قاسم فقيه

108868

RR158097408LB

2015/9/12 2015/19/11

ملحم خليل ابو عسلي

314660

RR153460956LB

2015/8/12 2015/20/11

عباس محمد جابر

110074

RR158097425LB

2015/9/12 2015/19/11

علي حبيب حسون

321129

RR153461015LB

2015/8/12 2015/19/11

هيثم علي سباعي

110078

RR158097456LB

2015/11/12 2015/19/11

حسين محمود مصطفى

330470

RR153489402LB

2015/10/12 2015/19/11

محمد خير بهجت حسن

112296

RR158097495LB

2015/9/12 2015/19/11

توفيق محمد علي روماني

352299

RR153489623LB

2015/8/12 2015/20/11

مصطفى سعيد فردوس

114508

RR158097717LB

2015/11/12 2015/19/11

شيرين نبيه صقر

358844

RR153461191LB

2015/8/12 2015/18/11

خالد محمد ادلبي

123236

RR153492018LB

2015/10/12 2015/20/11

محمود عبد الرحمن محمد

359354

RR153489725LB

2015/8/12 2015/19/11

حسين احمد ترمس

128395

RR153492335LB

2015/10/12 2015/20/11

هيسم رشيد مصلح

361545

RR153489708LB

2015/20/11

حسام نواف ذبيان

142608

RR153476386LB

2015/9/12 2015/19/11

هاني سمير ضيا

362235

RR158094375LB

2015/10/12 2015/19/11

غاده يوسف الخطيب

142833

RR153490238LB

2015/8/12 2015/19/11

لبنان سعد خضره

363337

RR153489756LB

2015/8/12 2015/18/11

انطوان قزحيا فؤاد عون

143181

RR153476545LB

2015/8/12 2015/17/11

سحاق جوزف اغامانوكيان

367827

RR153489813LB

2015/8/12 2015/19/11

رياض حسين بو هدير

145824

RR153477761LB

2015/10/12 2015/19/11

ربيع عرب السباعي

375406

RR158094565LB

2015/11/12 2015/20/11

يوسف مخايل لطوف

146014

RR153477829LB

2015/8/12 2015/19/11

عصام فارس الفغالي

376338

RR153462197LB

2015/8/12 2015/19/11

ميشال سليم نجيم

146276

RR153477903LB

2015/8/12 2015/17/11

حسين محمود صالح

382827

RR153462719LB

2015/11/12 2015/19/11

خضر محمد علي حسين

146404

RR153477951LB

2015/10/12 2015/19/11

غريتا يوسف ابي نجم

388408

RR153462740LB

2015/9/12 2015/19/11

محمد جهاد محمد عثمان

151414

RR153490290LB

2015/11/12 2015/19/11

جوزاف بطرس حرفوش

389601

RR153465128LB

2015/15/12 2015/19/11

جورج نجا فرام

151510

RR153468265LB

2015/8/12 2015/18/11

نجيب ميشال سمعان

389638

RR153465091LB

2015/10/12 2015/20/11

طوني عبده مدور

152259

RR153468190LB

2015/8/12 2015/17/11

رنا سمير عياد

392072

RR158094579LB

2015/8/12 2015/20/11

كارمن طانيوس صهيون

154816

RR153476372LB

2015/8/12 2015/19/11

بشير جورج دايه

400207

RR153465304LB

2015/8/12 2015/13/11

خالد احمد شهاب

156244

RR153478815LB

2015/8/12 2015/17/11

روبير طنوس عقيقي

402150

RR153462807LB

2015/8/12 2015/19/11

فيصل محمود القعسماني

158199

RR153478991LB

2015/8/12 2015/17/11

ساندرا بيار سالمه

408348

RR153462824LB

2015/9/12 2015/18/11

ميشال يوسف مرعب

161151

RR153479246LB

2015/8/12 2015/13/11

هيالنة حاتم جرجورة

413575

RR153465573LB

2015/17/12 2015/20/11

الياس نجيب معلوف

162737

RR153479351LB

2015/8/12 2015/17/11

محمد حسن وهبي

413718

RR158094675LB

2015/11/12 2015/20/11

هيسم ميشال مخول

164546

RR153475142LB

2015/8/12 2015/13/11

جوزيان ادمون عدوان

420191

RR153463246LB

2015/15/12 2015/19/11

توفيق علي مسيلب

173592

RR153479847LB

2015/8/12 2015/17/11

عصام روبير نجيم

435322

RR153490913LB

2015/9/12 2015/19/11

يوسف انطونيوس ابي انطون

197083

RR153475108LB

2015/8/12 2015/17/11

نقوال ايليا خير الله

437431

RR153490975LB

2015/10/12 2015/17/11

نمر محمد شعيتو

201385

RR153471582LB

2015/10/12 2015/19/11

اسامة جودات المصري

442257

RR153491030LB

2015/10/12 2015/20/11

جعفر فخر الدين فلحه

205720

RR153471548LB

2015/10/12 2015/19/11

جويل سعيد خوري عواد

444510

RR153491065LB

2015/8/12 2015/19/11

الياس يوسف رزق

208461

RR153471724LB

2015/18/12 2015/17/11

علي حسن زلزله

448448

RR153491091LB

2015/11/12 2015/19/11

اليانا جرجي االعرج

214618

RR153471684LB

2015/8/12 2015/20/11

جورج توفيق الدهني

452503

RR153464017LB

2015/9/12 2015/13/11

علي رشيد عباس

218317

RR153471667LB

2015/10/12 2015/19/11

ادونيس طانيوس سالم

454040

RR153462237LB

2015/8/12 2015/18/11

مروان هاني زهر

221109

RR153471830LB

2015/8/12 2015/18/11

الياس جورج البشراوي

456981

RR153463997LB

2015/17/12 2015/17/11

يعقوب عبد الله جعاره

225985

RR153470281LB

2015/8/12 2015/19/11

ريما محمد نزال

465016

RR158094724LB

2015/11/12 2015/20/11

كارلوس اميل ابي انطون

660937

RR153474408LB

2015/8/12 2015/17/11

شربل مخايل عقل

663729

RR153474439LB

2015/17/12 2015/20/11

محمد نعيم حيدر

666405

RR158097986LB

2015/10/12 2015/20/11

مارك ميشال نجيم

700065

RR153475465LB

2015/8/12 2015/17/11

ساندرا حنا جراد

706636

RR153475377LB

2015/8/12 2015/20/11

بشير بشاره اسكندر

750140

RR153474898LB

2016/22/1 2015/17/11

عدنان زين العابدين سويد

783121

RR158098054LB

2015/10/12 2015/20/11

حسن مصطفى دياب

928005

RR158098099LB

2015/10/12 2015/20/11

محمد حسين حرب

RR158098142LB 1026636

2015/11/12 2015/19/11

عباس علي حرب

RR153467509LB 1055797

2015/9/12 2015/20/11

فريدريك يوسف عبد الساتر

RR153462308LB 1057172

2015/8/12 2015/19/11

نجاة قاسم رمال

RR158098227LB 1068806

2015/8/12 2015/19/11

موسي الياس االسمر

RR153467628LB 1076226

2015/8/12 2015/18/11

ساندريال الياس نخلة

RR153462311LB 1077514

2015/8/12 2015/19/11

حسن غازي مهدي

RR153466066LB 1113424

2015/8/12 2015/17/11

موريس سالم مظلوم

RR153466199LB 1126475

2015/9/12 2015/18/11

عبدالله انيس رحال

RR158096067LB 1138849

2015/11/12 2015/19/11

منى عزيز شاهين

RR153466477LB 1166817

2015/8/12 2015/19/11

عماد عوض الزهران

RR153466565LB 1189745

2015/8/12 2015/17/11

جوزفين مخايل حبشي

RR153471313LB 1193327

2015/17/12 2015/17/11

هيثم علي الرهاوي

RR158096075LB 1196576

2015/10/12 2015/19/11

ريما انطوان شرفان

RR153466361LB 1196617

2015/8/12 2015/19/11

جوزيف عبود خليل

RR153477506LB 1253589

2015/8/12 2015/13/11

فؤاد انطوان رياشي

RR153477449LB 1254368

2015/11/12 2015/17/11

نانسي جوزيف خوكاس

RR153471335LB 1264692

2015/8/12 2015/19/11

عماد جعفر درويش

RR158096226LB 1279619

2015/8/12 2015/19/11

ايلي ادمون مرعب

RR153476718LB 1290275

2015/8/12 2015/17/11

غسان رياض شهاب

RR153477727LB 1311873

2015/8/12 2015/17/11

دورس سامي جحا

RR153473950LB 1346257

2015/11/12 2015/17/11

نجاة محمد شعيتو

RR158096478LB 1359563

2015/15/12 2015/20/11

عباس محسن حيدر

RR158095720LB 1369934

2015/10/12 2015/19/11

سمير محمود حمزة

RR158096495LB 1372348

2015/11/12 2015/19/11

سلطان فاروق بو حمدان

RR153474014LB 1372907

2015/10/12 2015/19/11

ناتالي جوزيف عيد

RR153469252LB 1382144

2015/9/12 2015/19/11

رنا ايمن ابو الهدى

RR153469385LB 1386334

2015/9/12 2015/19/11

وداد علي بكري

RR158096742LB 1391992

2015/8/12 2015/20/11

حسام تركي الشمري

RR158095716LB 1443335

2015/8/12 2015/20/11

محمد اسماعيل دمشق

RR153461846LB 1451504

2015/10/12 2015/19/11

علي احمد غصن

RR153480690LB 1475820

2015/10/12 2015/19/11

محمود علي مهدي

RR158095778LB 1496962

2015/10/12 2015/19/11

سهيل حيدر حرب

RR153480522LB 1498426

2015/11/12 2015/20/11

محمود حسن ابو طعام

RR153480536LB 1499601

2015/11/12 2015/20/11

حسن يوسف حيدر

RR158095910LB 1499925

2015/10/12 2015/20/11

علي الرضا يوسف حيدر

RR158095883LB 1499957

2015/10/12 2015/19/11

هاني عفيف حمزة

RR158095849LB 1572472

2015/10/12 2015/19/11

جوليانا الياس الخوري

RR153461996LB 1660162

2015/9/12 2015/19/11

روز نبيل بشاره

RR153461948LB 1691730

2015/10/12 2015/18/11

سابين يونس سعد

RR153461979LB 1698771

2015/9/12 2015/20/11

سليم سليم رزق

RR153462033LB 1707761

2015/15/12 2015/18/11

وسام فوزي الحاج ابراهيم

RR153462016LB 1733522

2015/8/12 2015/17/11

2015/11/12 2015/20/11

 LAHل���ل���ت���ج���ارة ال��ع��ام��ة RR158091515LB 1763539
والمقاوالت ش.م.م.

2015/8/12 2015/20/11

2015/11/12 2015/19/11

داني سامي دبوق

RR158095897LB 1826312

2015/9/12 2015/20/11

RR153473963LB

2015/8/12 2015/18/11

خالد احمد رضا

RR153462081LB 1862380

2015/10/12 2015/19/11

جوال ريمون فرح

230001

RR153469941LB

2015/9/12 2015/19/11

متري انطوان نداف

471261

RR153464238LB

2015/8/12 2015/17/11

اندريه ريمون زخيا

235557

RR153469898LB

2015/8/12 2015/19/11

فادي اليان ترك

481320

RR153464555LB

2015/8/12 2015/17/11

رامي سلمان عليق

235744

RR153469853LB

2015/8/12 2015/20/11

يوسف عبد الرضى عاصي

486870

RR158094928LB

علي عصام شبلي

236024

RR153490564LB

2015/8/12 2015/17/11

علي احمد الحسيني

492944

RR158094865LB

عزيز حسن نجدي

237350

RR153490555LB

2015/10/12 2015/19/11

فرج خليل سعاده

506768

ديانا عمون ابي عبود

239185

RR153470043LB

2015/9/12 2015/18/11

مخايل طانيوس ابو رجيلي

511567

RR153465658LB

2015/8/12 2015/19/11

فادي سمير نعمه

RR153462515LB 1968039

2015/8/12 2015/20/11

احمد محمد كركي

240713

RR153470012LB

2015/10/12 2015/19/11

رفيق نخله فخري

515103

RR153475068LB

2015/8/12 2015/20/11

شادي وليم شلفون

RR153462413LB 2174900

2015/8/12 2015/19/11

كابي يوسف حداد

247211

RR153493693LB

2015/17/12 2015/20/11

ايلي قزحيا البرقاشي

515381

RR153465834LB

2015/8/12 2015/17/11

هادي فادي فخر الدين

248649

RR153490604LB

2015/9/12 2015/19/11

معن علي الحاج حسن

528350

RR153479643LB

2015/8/12 2015/17/11

جان قرة بت بوياجيان

248737

RR153493716LB

2015/17/12 2015/17/11

انطوان بطرس زيدان

529038

RR153467027LB

2015/9/12 2015/18/11

رامي فادي فخر الدين

248761

RR158093785LB

2015/11/12 2015/20/11

كلنت علي عبد الساتر

530684

RR158097725LB

2015/9/12 2015/19/11

رئيس المصلحة المالية اإلقليمية
في محافظة جبل لبنان
جورج المعراوي
التكليف 315

