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تتمات � /إعالنات
�سورية تح�سم ( ...تتمة �ص)1

من جهة أخرى ،حيث فقدت هذه التشكيالت رؤوسها القيادية ،بما يجعل
من الصعب أن تستعيد فعاليتها وتماسك أدائها خالل فترة قصيرة ،بينما
المعارك التي تخاض على تخوم مستقبل وجودها تنبئ بقرب المعارك
الحاسمة ،وعدم منحها الوقت الذي تحتاجه لتصحو من الصدمة.
وفقا ً لمصدر دبلوماسي متابع فالعملية النوعية التي أودت بزهران
علوش قائد «جيش اإلس�لام» ومعه قيادة جيشه وق��ادة «أح��رار الشام»
و«ف�ي�ل��ق ال��رح�م��ن» ،ت��أت��ي تتويجا ً للمسار ال��ذي ب��دأ م��ع ال �ق��رار ،2254
حيث الدولة السورية تتقن ف ّن التوظيف الميداني للمناخات السياسية
والديبلوماسية ،التي يفترض البعض أنها ستنتج التغييرات تلقائياً ،بينما
تكمن قيمتها في كونها تمنح الغطاء القانوني والشرعي للعمل الميداني،
فهذا ما فعله القرار  425في تجربة المقاومة في لبنان ،وما يفعله القرار
 2254في مسار الح ّل السياسي في سورية وال�ح��رب على اإلره��اب.
فمن ينظر ل�ل�ق��رار األم�م��ي  ،2254ي�ق��ول ال�م�ص��در ،يكتشف أهميته
بالمقارنة في اللعبة األممية بين المشروع الذي مورس الفيتو الروسي
نص عليه من مطالبة وقحة
الصيني المزدوج ضدّه قبل أربع سنوات وما ّ
لرئيس دولة ذات سيادة هي سورية بالتنحي وفقا ً للفصل السابع وتسليم
سلطاته لنائبه ،والمقصود سورية طبعاً ،وبين القرار الذي يقول إنّ أمر
سورية للسوريين يحسمه صندوق االق�ت��راع ،سيعرف حجم التح ّول
والتغيّر ،بين شبه إجماع كسره الفيتو وبين إجماع على النقيض تماماً،
وسيعرف أنّ الثبات ال��روس��ي وم��ن خلفه الصين مستندا ً إل��ى صمود
سورية وحلفائها من إيران إلى حزب الله خصوصاً ،كان وراء هذا التح ّول،
لكن الناظر إلى القرار بعين البراغماتية سيسأل نفسه كيف سيبصر النور
ويرى طريق التطبيق ،بينما َمن يحمل لواء المعارضة و َمن معه من الخارج
اإلقليمي ،خصوصا ً تركيا وال�س�ع��ودي��ة ،وال �خ��ارج ال��دول��ي خصوصا ً
بريطانيا وفرنسا ،ال يزالون عند خط التمسك برحيل الرئيس السوري،
فيقول إنّ القرار مجرد حبر على ورق.
يجيب المصدر ،ال��روس لم يكونوا يلعبون عندما س��اروا بالقرار ،وال
عندما تموضعوا في سورية ورسموا معها ومع حلفائها مسارا ً للحرب،
فكانوا يدركون حاجتهم للقرار لتسلسل حلقات يحتاجونها ،لجعله واقعاً،
ول��ذل��ك ق��ال��وا ال للقاء نيويورك إال بشرط التوافق على ل��وائ��ح تصنيف
اإلرهاب وتنظيماته والئحة المعارضة المشاركة في مفاوضات جنيف،
و ُعقد لقاء نيويورك وخرج القرار األممي من بعده ،وخالل يومين كان
نائب وزي��ر الخارجية الروسي يعلن إنجاز التفاهم مع األميركيين على
تصنيف التنظيمات اإلرهابية ،والقصد طبعا ً التصنيف ال��ذي يتناقض
مع مشيئة الذين أرادوا تخريب مسار فيينا عبر اجتماع الرياض وكانوا
يأملون بنجاحهم في فرض وصايتهم مرتين ،مرة على تصنيفات اإلرهاب
ومرة على تسمية المعارضة المشاركة في العملية السياسية.
يستطرد المصدر« ،داع��ش» و«النصرة» أم ٌر منت ٍه ومحسو ٌم بعد فيينا
واالشتباك يدور على تنظيمات من نوع «جيش اإلسالم» و«أحرار الشام»
وما يشبههما ،من جماعات تركيا والسعودية المنخرطين في تركيبات
«القاعدة» ،وما لم تقبل واشنطن بتصنيفهم إرهابا ً كان القصف الروسي
سيتواصل لهم من خارج التفاهم ،والتقدّم السوري سيستم ّر باجتياح
مواقعهم وتبقى واشنطن خارج خيارات الحلول.
العزيمة الروسية وروزناماتها ،والبراغماتية األميركية وتسليمها بمنح
الغطاء ،ال يوجدان سببا ً لتتراجع السعودية وتركيا عن تبنّيهما لتنظيمات
أي عملية سياسية.
إرهابية واإلصرار على دمجها في ّ
وهنا يقول المصدر تأتي أهمية المبادرة في الميدان ،فقد كان يتبقى أن

ن�صراهلل :امنعوا ( ...تتمة �ص)1
على االستقرار بدالً من التوجه إلى المقاومة لطلب أو توقع عدم
يتوجهوا مبكرا ً ل�ـ«اإلس��رائ�ي�ل��ي» ك��ي يتهيّأ لتلقي الر ّد
ال ��ردّ ،أن
ّ
واالمتناع عن ال��ر ّد على ال��ردّ ،فالذي ك��ان أنّ «إسرائيل» تعلم أنّ
المقاومة س�ت��ردّ ،ليس انتقاما ً وحسب بل وانسجاما ً مع قواعد
ت��وازن ال��ردع الذي ال يمكنها التفريط به بعد عمليتها النوعية في
مزارع شبعا ،فالعودة إلى ما قبل العملية متاحة ليس بعدم الر ّد من
قبل المقاومة ،بل بتح ّمل «إسرائيل» للصفعة التي ستتلقاها مهما
كانت مؤلمة ،واالمتناع عن الر ّد على الردّ .هذا علما ً أنه في كثير من
الحاالت ،ومنها ربما الحالة التي يدرسها «المؤت َمنون» ،يكون الر ّد
مساعدا ً في تحقيق اإلقناع بعدم الردّ ،أو يتك ّفل بهذا اإلقناع.
ناصر قنديل

مقتل زهران علو�ش ( ...تتمة �ص)1
اتسمت عالقة زهران علوش بجبهة «النصرة» بالمساكنة القسرية ،أو كما
وصفها معارض سوري مثل زواج المسيار ،وفي الوقت الذي منع فيه علوش
«النصرة» من االقتراب من مناطق نفوذه ،كانت األخيرة تسانده في المعارك
التي خاضها ضد تنظيم الدولة اإلسالمية (داعش) أواخر العام الماضي ،كما
ساندته «النصرة» سريا ً في الحرب التي خاضها قبل أشهر عدة للقضاء على
«جيش األمة» ،وكانت حجة علوش في منع «النصرة» و«أح��رار الشام» من
دخول دوما أن الدمشقيين والدومانيين لن يقبلوا غرباء في مناطقهم ،ألنّ مركز
«النصرة» في الحجر األسود وغالبية أعضائها من الفلسطينيين أو نازحين من
حوران والجنوب السوري.
تنقل مصادر في المعارضة السورية عن أبو عبدالله الحموي القيادي السابق
المفصول من جبهة «النصرة» قوله إنّ زهران علوش يرابط على مداخل دمشق
بأمر سعودي مباشر ،بانتظار سقوط العاصمة السورية أو حدوث خلل فيها
ليدخلها قبل غيره ويعلن سيطرته عليها ،ويُنقل عن الحموي أن هذا هو السبب
الحقيقي الذي جعل زهران علوش يرفض اقتراب أي فصيل آخر من مناطق
نفوذه حتى أثناء المعارك بينه وبين الجيش السوري ،وينقل عن الحموي قوله
إنّ علوش ينتظر منذ ثالث سنوات قرب أبواب دمشق.
كان زهران علوش القائد األوحد بدون منازع في «جيش اإلسالم» ،وارتبط
اسم هذا التنظيم باسم زهران علوش ،الذي منع أي نفوذ غير نفوذه في التنظيم،
وكان علوش هو صاحب بيت المال يوزع المعاشات الشهرية على أتباعه ،من
المال السعودي الذي يرسل إليه شخصياً؛ وهو عبر هذا المال أمسك بالكثير
من المجموعات المسلحة المك ّونة لـ«جيش اإلس�لام» ،وبالتالي فإن غالبية
قادة هذه الفصائل بايعوا زهران علوش ،بينما األمر في ما بينهم البعض غير
يفسر الكالم عن انشقاقات ينتظرها «جيش اإلسالم» ،حيث تشير
ذلك ،وهذا ما ّ
المعلومات إلى قرب اإلعالن عن هيكل جديد للمعارضة في الغوطة السورية..

نضال حمادة

وفيات

�شكر على تعزية

انتقل إلى رحمته تعالى المرحوم

آل ميقاتي وآل دعبول
يشكرون المع ّزين بفقيدتهم

بترو متري الحاج

(زوجته المرحومة
نهاد يوسف الشدياق)
ابنه :الدكتور عماد زوجته الدكتورة
فاطمة غندور وعائلته.
بناته :راغدة زوجة جوزيف الفخري
وعائلتها وهدى الحاج ،أنور ناصيف
زوج ابنته المرحومة سعاد وأوالده
عائالت شقيقيه المرحومين الياس
وإميل وشقيقاته المرحومات جولي
زكريا وماري منذر وأوديت عوده.
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النبي الياس للروم األرثوذكس ،الحدت
من الساعة الحادية عشرة صباحا ً
لغاية السادسة مساءً ،ويوم غ ٍد الثالثاء
 29الجاري في صالون كنيسة مارنقوال
– األشرفية من الساعة الحادية عشرة
قبل الظهر ولغاية السادسة مساءً.

هاله عزمي ميقاتي
يتقدم آل ميقاتي وآل دعبول
بخالص الشكر والتقدير للمشاعر
النبيلة ومظاهر التعاطف التي
أحيطوا بها بمناسبة وفاة فقيدتهم
المرحومة هاله عزمي ميقاتي ،من
شخصيات سياسية وديبلوماسية
وإداري�����ة وروح���ي���ة واجتماعية
وعسكرية وأمنية وحزبية وإعالمية
ونقابية وفنية وثقافية وتربوية
وجامعية وفاعليات أهلية ،وكل
م��ن تلطف وواس���اه���م م��ن داخ��ل
لبنان وخارجه ،س��واء بالحضور
الشخصي أو باإلتصال الهاتفي
أو البرقي أو البريد اإللكتروني،
سائلين المولى ع ّز وج ّل أن ال يريهم
مكروها ً أو يفجعهم بعزيز.

تكون الدولة السورية بجيشها واستخباراتها وتعاون حلفائها بجهوزية
تتيح إطاحة ه��ذه التشكيالت مستندة لما تبلور من تفاهمات فرضتها
الوقائع ،وإضافة وقائع جديدة إليها.
فما عاد جيش اإلسالم وأحرار الشام وفيلق الرحمن قوة يختلف عليها،
ألنهم شطبوا من المعادلة أو شطب قادتهم والباقي تفاصيل.
وعلى طريقة فرض الوقائع في الميدان ذاتها وت��رك السياسة ترسم
الحق وتضيء عليه وتمنح شرعية اإلق ��دام ،خ��رج سيد المقاومة يعلن
معادلة ال��ر ّد المقبل ال محالة على جريمة اغتيال الشهيد سمير القنطار
داعيا ً اإلسرائيلي إلى الخوف على الجبهات والداخل وال�خ��ارج ،فاألمر
انقضى وصار بيد «المؤت َمنين» والباقي يأتي.
لبنان يدخل عامه الجديد بوديعة بطريركية جاءت بين عيدَي الميالد
والمولد النبوي ،قوامها عزل المبادرة عن االسم المرشح بصورة لم يفهم
الذين سمعوها معناها ،فهل يقصد العودة لالئحة األسماء التي سبق أن
ر ّوج لها أنها من صناعة بكركي ،على ظهر المبادرة التي تتأتى قيمتها من
كون االسم الذي تبنّته وقدّمته للرئاسة هو قامة قيادية من فريق الثامن من
آذار تحقق الثقة للمقاومة وسورية وحلفائهما هي النائب سليمان فرنجية،
وعلقت مصادر سياسية بالتساؤل ،إذا كان التريث لمنح ترشيح العماد
ميشال عون المزيد من الوقت ،والتمسك بسلة تفاهمات ترافق التفاهم
على الرئاسة ،قد قابال التداول باسم له مهابة ومكانة وثقة ووقع النائب
سليمان فرنجية ،فماذا عسى المراهنون على تجريد المبادرة من االسم
الذي يشكل قوة الدفع الوحيدة فيها أن ينتظروا إذا بقيت المبادرة بدونه
وتقدّمت باسم آخر؟

إيقاع المقاومة يختلف عن إيقاع اآلخرين

يشهد لبنان استرخاء سياسيا ً فرضه عيدا الميالد ورأس السنة ،يتوقع أن
ينتهي بداية العام المقبل مع عودة الحراك المتصل باالستحقاق الرئاسي ،وترحيل
البواخر التابعة للشركتين البريطانية والهولندية النفايات إلى إفريقيا.
وفي موازاة االسترخاء السياسي ،جاء خطاب األمين العام لحزب الله السيد
حسن نصر الله ليؤكد أن «إيقاع المقاومة يختلف عن إيقاع اآلخرين وأنه غير

مرتبط ببرنامج آخر».
وشدد األمين العام لحزب الله السيد في االحتفال التكريمي في ذكرى أسبوع
عميد األسرى الشهيد سمير القنطار على «أن الرد على اغتيال سمير القنطار قادم
ال محالة» .وأضاف «نحن ال نستطيع وال يمكن أن نتسامح مع سفك دماء مجاهدينا
وإخواننا في أي مكان في هذا العالم» ،مؤكدا ً «أن قرارنا حاسم وقاطع منذ األيام
األولى والمسألة أصبحت في يد المؤتمَنين الحقيقيين على دماء الشهداء ومَن
نصون بهم األرض والعِرض والباقي يأتي» ،والفتا ً إلى «أن هذه المعركة مفتوحة
أساسا ً مع العدو ولم ُتغلَق في يوم من األيام ولن ُتغلَق في يوم من األيام».
وسأل السيد نصر الله «إذا كان تقديرهم النشغاالت المقاومة قراءة صحيحة
فلماذا يرتعبون إلى هذا الحد؟» ،وأضاف «إذا كنتم تستهينون بسمير القنطار فلماذا
يخيفكم دمه إلى هذا الحد؟» ،مؤكدا ً «أن الصهاينة يجب أن يقلقوا عند الحدود وفي
الداخل والخارج».
وأكد األمين العام لحزب الله «أن مدرسة المقاومة ومدرسة سمير القنطار تقول إن
شعب المقاومة ال مكان لديه لليأس» ،ولفت إلى أن «من أهم صفات الشهيد القنطار هي
صفات اإليثار والصمود والصبر والتح ّمل وعدم اليأس» ،مشيرا ً إلى «أن القنطار كان
مدرسة في طلب العلم ورفع معنويات األسرى وهو داخل السجون «اإلسرائيلية»».
وأوضح «أن ما كان يجري من مقاومة في الجوالن هو إرادة سورية منذ اليوم األول»،
ولفت إلى «أن سمير واإلخوة الذين استشهدوا في القنيطرة كان لهم دور المساعدة
ونقل التجربة لمقاومة الجوالن» ،مشيرا ً إلى أن «مستوى التهديد «اإلسرائيلي» عا ٍل
جدا ً عندما يتصل األمر بالمقاومة في الجوالن» ،وأضاف «»اإلسرائيلي» تعاطى
بحساسية مفرطة جدا مع مشروع تأسيس مقاومة شعبية في الجوالن».

خشية «إسرائيل» من مقاومة الجوالن

وأشارت مصادر مطلعة في  8آذار لـ«البناء» إلى «أن السيد نصر الله أسهب في
توصيف شخصية الشهيد القنطار وكأن السيد اتخذ من شخصية القنطار مدخالً
للدعوة إلى مقاومة العدو «اإلسرائيلي» في المرحلة المقبلة» .ولفتت المصادر إلى
تصح أن تكون
«أن كل صفة من الصفات التي أطلقها السيد على الشهيد القنطار
ّ
نموذجا ً يُحتذى في العمل المقاوم» .وشدّدت المصادر على حسم السيد نصر الله
قرار الرد على عملية االغتيال وعدم التوقف عند تهديد العدو والخصم ،وتهويل
بعض الحلفاء» ،مشيرا ً إلى «أن خطاب السيد كان موجها ً للجميع» .ولفتت المصادر
إلى تركيز األمين العام لحزب الله على خشية «إسرائيل» من مقاومة الجوالن»،
مشيرة إلى «أنه لو كانت «إسرائيل» قوية لكما كانت أبدت كل هذا الخوف من قدرة
المقاومة ومن عدم قدرتها على منع المقاومة من المواجهة».

الكتائب لعودة حزب الله من سورية

وتعليقا ً على كالم السيد نصر الله ،دعا حزب الكتائب على لسان وزير العمل
سجعان قزي في حديث لـ«البناء» حزب الله إلى «العودة من سورية والتزام
الحدود الشمالية والشرقية والقرار  1701في الجنوب والبقاع الغربي والدستور
اللبناني في الداخل».
وفي ذكرى األسبوع على استشهاد القنطار برزت زيارة رئيس لجنة األمن القومي
والسياسة الخارجية في مجلس الشورى اإلسالمي عالء الدين بروجردي ومستشار
رئيس مجلس الشورى اإلسالمي اإليراني للشؤون الدولية حسين شيخ اإلسالم
يرافقهما السفير اإليراني في لبنان محمد فتحعلي ضريح القنطار في روضة الحوراء
زينب ووضعوا إكليالً من الزهر على ضريح الشهيد ،كما زار الوفد ضريح الشهيد القائد
عماد مغنية في روضة شهداء المقاومة ووضعوا إكليالً من الزهر على الضريح.

الراعي للفصل بين «المبادرة» واالسم

على صعيد الرئاسي ،أشار البطريرك الماروني بشارة الراعي ،خالل عظة قداس
األحد في كنيسة السيدة في الصرح البطريركي في بكركي ،إلى «أنه عندما ندعو
الكتل السياسية والنيابيــة إلى مقاربة المبادرة الجديدة الخاصة بانتخاب رئيس
للجمهورية ،فــألن انتخابه هو المدخل األساسي ،وعندما نقول إن المبادرة جدية
ومدعومة ،إنما نميّز بين المبادرة بحد ذاتها واالسم المطروح» ،ودعا الكتل للتشاور
بشأنها في شقيها والتخاذ القرار الوطني المناسب ،انطالقا ً من الوقائع المتوفرة.
وأكد الوزير قزي الذي التقى البطريرك الراعي امس لـ«البناء» انه لمس تطورا ً
في موقف البطريرك الماروني الذي بدأ يفصل بين المبادرة الرئاسية واالسم بمعنى
أنه يريد أن يستفيد اللبنانيون من الديناميكية الجديدة التي خلقتها المبادرة على
صعيد انتخابات رئاسة الجمهورية من دون أن يعني ذلك أن نكون مكبلين باسم
واحد» ،وقال قزي «لطالما لفت البطريرك الراعي إلى انه على مسافة واحدة من كل
المرشحين ،وها هو اليوم يطبق هذا المبدأ البطريركي ،لكن طبعا ً يريد أن تحصل
االنتخابات بسرعة ،ومن دون وضع شروط السلة المتكاملة أو التسوية الشاملة،
ألن االنتخابات عند البطريرك أمر منفصل عن كل التسويات».
رأى وزير الصحة وائل أبو فاعور أن كل الشروط التي وضعت سواء للمطالِبة
بقانون انتخابي أو بالتفاهم على حلول مستدامة ليست سوى محاول ِة إثقال
للتسوية الرئاسية إلسقاطها.
وطالب أبو فاعور الرئيس تمام سالم في احتفال أقامه الحزب التقدمي االشتراكي
في عرمون ،بالدعوة العاجلة إلى جلسة لمجلس الوزراء فورا ً بعد األعياد.

�إعالنات ر�سمية
الجمهورية اللبنانية
مديرية المالية العامة
مالية محافظة جبل لبنان
رقم الصادر:
تاريخ :
إعالم تبليـــــــغ
الموضوع:تبليغ تكليف برسم االنتقال.
تدعو وزارة المالية – مديرية المالية العامة – مالية محافظة جبل لبنان – دائرة الضرائب
النوعية -المكلفين ،ال��واردة أسماؤهم في الجدول أدن��اه ،المجهولي مركز العمل أو محل
اإلقامة حاليا ً للحضور شخصيا ً أو من ينوب عنهم قانونا ً خالل مهلة ثالثين يوما ً من تاريخ
2015/12/24الى مركز الدائرة الكائن في مبنى الحلو – بعبدا – مقابل مطعم مشاوي
القديم – الطابق الثالث لتبلغ أمر القبض العائد لرسم االنتقال والمتوجب عليهم.
وفي حال عدم الحضور يعتبر التبليغ حاصالً بصورة صحيحة بتاريخ .2016/1/23
عمالً بأحكام المادة  28من القانون رقم  44تاريخ  2008/11/11وتعديالته (قانون
اإلجراءات الضريبية).

رقم المكلف
1862204

اسم المكلف

رقم البريد

تاريخ الزيارة

فريده ذيب شعيا

RR146550815LB

2015/07/16

وزارة المالية
مديرية المالية العامة -مالية محافظة جبل لبنان
إعالم تبليغ
تدعو وزارة المالية ـ مديرية المالية العامة ـ مالية محافظة جبل لبنان -دائرة خدمات
المكلفين المكلفين الواردة أسماؤهم في الجدول أدناه للحضور إلى مركز الدائرة الكائن في
مبنى مالية محافظة جبل لبنان -بعبدا -قرب السرايا -الطابق الثاني هاتف920102/05 :
 ،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.

1865255

مي توفيق عبد الخالق

RR146550302LB

2015/09/14

1868317

انطوان يوسف يونان

RR146547762LB

2015/11/10

1936870

نبيل توفيق عبد الخالق

RR146550381LB

2015/09/14

1955875

فارس جرجس حرب

RR146551957LB

2015/10/21

1961056

خالد قاسم شحاده

RR146549834LB

2015/08/28

1961117

ماي احمد بغدادي

RR146549825LB

2015/08/28

1961153

لينا قاسم شحاده

RR146549865LB

2015/08/28

1983227

نهى معروف ابوخليل

RR146549370LB

2015/09/14

1998624

روز طانيوس فغالي

RR146548595LB

2015/11/10

2057159

عماد منير بو شمس الدين

RR146549511LB

2015/09/14

2092722

دانية مصطفى الخطيب

RR146554091LB

2015/07/16

شحادة محمد عمر

اسم المكلف
حسني عاطف حاطوم

2092732

تاريخ الزيارة

ابراهيم مصطفى الخطيب

RR146554088LB

2015/07/16

جمال احمد الغور

2092748

محمد حسن يونس

RR146549922LB

2015/08/28

الشيخ مازن مصطفى الخطيب

RR146554074LB

2015/07/16

محمد علي حاطوم

2092764

66888

الياس شاهين وهبه

RR158217304LB

2015/11/02

الشيخ يامن مصطفى الخطيب

2015/07/16

2111475

فؤاد صالح صالح

90488

ياسر حسن يونس

RR146554114LB

حنه خليل النمار

رقم المكلف
51840

اسم المكلف

رقم البريد

RR146554065LB
RR146550395LB

2015/09/14

2015/08/28

2125800

96740

سهى كمال حتي

RR158217193LB

2015/11/02

رنده توفيق دقدوق

RR146549335LB

2015/09/14

2152559

208030

كورك معروف بجورج هامازاسب بوشكيان

RR146553272LB

2015/09/18

فراس سليمان بزي

RR146550687LB

2015/07/16

2179760

232149

جورج حبيب الخراط

RR146552060LB

2015/08/27

ريتا نقوال بو يعقوب

RR146551855LB

2015/10/06

2192013

421329

وسيم ميشال غصن

RR146549247LB

2015/09/18

جهاد نديم بو حاطوم حماده

RR146551458LB

2015/07/20

2193221

440214

ناديا الياس زيدان

RR146551740LB

2015/10/06

فاطمة عباس الحاج حسن

RR146549542LB

2015/09/14

2203089

446125

ناديا الياس شعيا

RR146550850LB

2015/07/16

ميرفت توفيق ابي هنا

RR146551308LB

2015/07/20

2275294

509056

حسن خليل عواد

RR146549454LB

2015/09/14

غنى حسن يونس

RR146549936LB

2015/08/28

2278326

524801

كارال شكري المر

RR146550761LB

2015/07/16

وليد اسد صليبا

RR146547201LB

2015/10/21

2281389

549045

ليلى لويس روفايل

RR146548825LB

حاتم هاني ابو خزام

552536

RR146551585LB

2015/07/20

حسان محمد حمادي
سامي توفيق الشويري
عماد محمود ناصر
بهاء الدين محمد
شمس الدين
سعيد احمد دحبول
حسين مصطفى كمال
اسية حسين شحادة
مروان جميل الغور
محمد محمود فرحات

2015/10/23

2285722

الياس الفونس عماد

RR146545506LB

2015/10/13

نعمات حسين قادر

RR146549953LB

2015/08/28

2304218

564113

عفيف شفيق زروي

RR158217454LB

2015/11/02

روني نقوال بو يعقوب

RR146551841LB

2015/10/06

2323144

576486

روجينا نجم المر

RR146550996LB

2015/07/16

ساره منير بو شمس الدين

RR146549485LB

2015/09/14

2339630

587774

ماري جان صالح

RR146551617LB

2015/08/27

وليد طالل المهتار

RR146545758LB

2015/11/02

2347758

594529

دوريس جرجس حرب

RR146551943LB

2015/10/21

جورجات توفيق كامل

RR146548516LB

2015/10/06

2354350

623732

فاطمة محمود قاسم مطر

RR146550877LB

2015/07/16

جنفياف الياس الشدياق

RR146551081LB

2015/07/20

2401297

632489

جهاد سليمان بزي

RR146550695LB

2015/07/16

مشيرة سليمان بزي

RR146550660LB

2015/07/16

مصطفى علي سرحال

2402416

694787

ثناء احمد حسين

RR146554105LB

سميا سليم نويهض

RR146549445LB

2015/09/14

نبيل محمد عاصي

2015/07/16

2406219

842126

شاديه مصطفى الجعيد

RR146550917LB

2015/07/16

ريزان البر الياس

RR146545418LB

2015/09/14

2406222

849645

ابراهيم لويس روفايل

RR146548839LB

2015/10/23

وسام البير الياس

RR146545404LB

2015/09/14

2406231

غسان البير الياس

RR146545395LB

2015/09/14

849649

روكس لويس روفايل

RR146546926LB

2015/10/23

2406415

887804

نادر محمد الطقش

RR146550280LB

2015/09/14

جوزيف جرجس حرب

RR146551926LB

2015/10/21

2427462

908806

نبيهه عباس عبد الخالق

RR146550364LB

2015/09/14

ماري يوسف الحلو

RR146551546LB

2015/07/20

2444078

945033

رندة كمال حتي

RR158217202LB

2015/11/02

نهاد الياس الشدياق

RR146551095LB

2015/07/20

2456699

1019274

فارس الفونس عماد

RR146545497LB

2015/10/13

خديجه حسن يونس

RR146549940LB

2015/08/28

2467561

1019412

ساميا الفونس عماد

RR146545510LB

2015/10/13

فرعون توفيق ابو ديوان

RR146551736LB

2015/10/06

2500368

1030351

حنا منصور موسى

RR146551047LB

2015/07/20

موسى منصور موسى

RR146551064LB

2015/07/20

2529314

1035607

اديب الياس الشدياق

RR146551078LB

زهيه شاهين وهبه

RR158217321LB

2015/11/02

رامي محمد سيف الدين
سعيد عمر الحجار
بالل رشيد خفاجه
جوزيف رينه الشمالي
نعيم كمال حمادة

محمود احمد شحيمي
عماد علي عز الدين
بسام حبيب نسر
تركي محمد جبق
جمال خضر ترو
غالب امين غالب
انيس افرام شمعون
جوزيف طوبيا القزي
روكز اديب الجميل
كارو جوزيف عنتابي

2015/07/20

2529315

1037514

جورج نخلة السيقلي

RR146551798LB

2015/10/06

كالديس شاهين وهبه

RR158217318LB

2015/11/02

2529316

1065298

سميرة يعقوب االبيض

RR158217145LB

2015/11/02

داود شاهين وهبه

RR158217352LB

2015/11/02

جمال نجيب عمار

2529319

1089824

تراز الياس شعيا

RR146550846LB

2015/07/16

طانيوس شاهين وهبه

RR158217335LB

2015/11/02

احمد محمد شمس الدين

2575772

1092302

بيار يوسف الحلو

RR146552728LB

2015/07/23

صالح عاطف شجاع

RR146550293LB

2015/09/14

2575790

نبيل عاطف شجاع

RR146550355LB

2015/09/14

حيدر سعدالله زغيب

1093779

انطوان يوسف ضو

RR146551869LB

2015/10/06

2591431

1107064

انطوان نخلة السيقلي

RR146551767LB

2015/10/06

فراس طالل المهتار

RR146545761LB

2015/11/02

2594028

1118699

فادية جرجي الصليبي

RR146550537LB

2015/07/16

جرجس طانيوس تابت

RR146551360LB

2015/07/20

2594829

1120155

حنا نخله السيقلي

RR146551775LB

2015/10/06

نينات جرجي البرباري

RR158217295LB

2015/11/02

2625799

1120478

انطوانات الياس الطويل

RR146545673LB

2015/11/02

اميلي نمر نمر

RR146547793LB

2015/11/10

2632509

1121641

طنوس ديب شعيا

RR146550863LB

حنان مصطفى ظاهر

RR146550038LB

2015/08/28

1124555

2015/07/16

2632575

جورجات يوسف الخوري

RR146558513LB

2015/10/06

جانيت انطون ضو

RR146551909LB

2015/10/06

2772429

1133396

باسمه نخلي السيقلي

RR146551807LB

2015/10/06

خالدية حسن الخطيب

RR146551271LB

2015/07/20

2773713

1236516

نيشان انترانيك ارسالنيان

RR146547056LB

2015/11/06

غايل الياس متى

RR146547780LB

2015/11/10

2773718

1244355

سميرة نمر عضيمي سليم

RR146550885LB

2015/07/16

فيكتوريا يوسف زينون

RR146547776LB

2015/11/10

2814738

1267838

سامية فهيم مراد رضوان

RR146550316LB

2015/09/14

امل مارون مارون

RR146548105LB

2015/11/06

2851732

1295165

شوقي توفيق ابو ديوان

RR146551722LB

2015/10/06

543529

15/11/12 RR153476001LB

581382

15/11/13 RR153474133LB

15/12/11

590315

15/11/13 RR153474164LB

15/12/10

15/11/13 RR153467472LB 1053477

15/12/11

ع���م���اد اح���م���د ال��ش��ح��ي��م��ي 15/11/13 RR153467755LB 1093872
(ورثة)

15/12/08

1413342

سيزار طانيوس عقل

RR146551550LB

2015/07/20

2913968

1413933

داود وهاب رافع

RR146551149LB

2015/07/20

علي مصطفى الحسيني

2913975

1426631

لور نخلة السيقلي

RR146551784LB

2015/10/06

سالي مصطفى الحسيني

RR146549471LB

2954098

1448943

لودي انطون ضو

RR146551886LB

2015/10/06

زينه اسكندر جنيد

RR146551033LB

2015/07/20

2954105

1529131

انطوان نقوال بو يعقوب

RR146551815LB

2015/10/06

عفيفه منصور دغفل

RR146551104LB

2015/07/20

2954111

1537450

برناديت جوزف جبور المعلوف

RR146551679LB

2015/08/27

هيالني منصور حنا موسى

RR146551118LB

2015/07/20

نزيه عبد الهادي
شاهين

2958293

1539691

محمد سليمان بزي

RR146550673LB

2015/07/16

ندى محمد الطقش

RR146549437LB

2015/09/14

وائل سمير سعد

2986998

1570101

ليديا ميشال غصن

RR146549233LB

2015/09/18

جهاد سلمان بو مطر

RR146551268LB

2015/07/20

2987007

1588197

فاطمة عفيف فرحات

RR158219058LB

2015/10/23

ناصر سلمان بو مطر

RR146551254LB

2015/07/20

علي حمد سكينة

2990028

1592182

ندين يوسف ضو

RR146551912LB

الكسندرا علي العاكوم

1625164
1630152

ماري جرجس سليمان

RR146545381LB

2015/09/14

1655168

جوزيف شاهين وهبه

RR158217349LB

2015/11/02

3069297

1676768

كمال البر الياس

RR146545378LB

2015/09/14

منال اجود سعدالدين

RR146545700LB

2015/11/02

1696679

ليلى انطون ضو

RR146547215LB

2015/11/04

1696683

النا انطون ضو

RR146551890LB

2015/10/06

1701347

هيام سعد الله غصوب

RR146554675LB

2015/09/14

1730588

عائدة دانيال يونان

RR146554701LB

2015/09/14

1743276

محمد مصطفى ظاهر

RR146550024LB

2015/08/28

المراجعة :العنوان :دائرة الضرائب النوعية :مبنى الحلو – بعبدا مقابل مطعم مشاوي
القديم – الطابق الثالث .الهاتف05/921143 :
رئيس المصلحة المالية اإلقليمية في محافظة جبل لبنان
جورج المعراوي
ارسالية /8غير صالح للتوزيع/2015/انتقال
التكليف 2439

528985

15/11/13 RR153479612LB

15/12/09

15/12/08

عماد مصطفى ايوب
زياد ضاهر نصر الدين

RR146549508LB

3054885

514051

15/11/13 RR153480235LB

15/12/08

542383

2015/09/14

فاروق محمد الجردي

511937

15/11/13 RR153478696LB

15/12/09

541145

2015/09/14

RR146550625LB

504611

15/11/13 RR153465661LB

15/12/09

15/11/13 RR153476015LB

1407141

2015/07/16

464403

15/11/12 RR153464175LB

15/12/08

15/11/13 RR153475862LB

ناجي محمد الطقش

1619998

454502

15/11/13 RR153464034LB

15/12/08

15/12/09

RR146549406LB

نهى قيصر شالال

448712

15/11/12 RR153463864LB

15/12/09

15/12/09

حسين يحيى فواز

2015/09/14

جوزاف نقوال بويعقوب

397326

15/11/12 RR153465193LB

15/12/09

541037

2906413

RR146551824LB

195951

15/11/13 RR153480385LB

15/12/08

15/11/13 RR153475893LB

جوي ايلي عبد اللطيف

RR146551838LB

189776

15/11/13 RR153479983LB

15/12/09

15/12/08

تيسير علي مصطفى

RR146551634LB

2015/10/06

189245

15/11/12 RR153478617LB

15/12/08

540982

2015/08/27

2015/10/06

180652

15/11/13 RR153478461LB

15/12/09

15/11/13 RR153475920LB

1295348

3038406

162802

15/11/13 RR153479419LB

15/12/09

15/12/11

خضر نسر جابر

1395827

2991744

162448

15/11/13 RR153479325LB

15/12/09

540643

طرو اوهانس كلشيان

لور طانيوس تابت

162423

15/11/13 RR153479334LB

15/12/08

15/11/13 RR153475765LB

RR146545470LB

ندين عفاف علي العاكوم

161562

15/11/13 RR153479294LB

15/12/09

15/12/11

ليلى احمد بليبل
حسام راتب سعد

2015/09/14

RR146551210LB

161104

15/11/12 RR153479277LB

15/12/08

540639

2906408

RR146551373LB

159352

15/11/13 RR153479189LB

15/12/11

540615

جيسون ايلي عبد اللطيف

2015/07/20

157465

15/11/13 RR153479073LB

15/12/08

15/11/13 RR153475791LB

RR146551625LB

2015/07/20

156145

15/11/13 RR153478753LB

15/12/08

15/11/12 RR153475828LB

2015/08/27

1605130

154606

15/11/13 RR153476267LB

15/12/08

15/12/08

باسل وهاب رافع

منى موسى داود

154526

15/11/13 RR153476205LB

15/12/08

15/12/10

محمد احمد عوده

نقوال جرجس النمار

RR146553269LB

153402

15/11/13 RR153476284LB

15/12/08

540315

RR146551135LB

2015/09/18

151057

15/11/13 RR153468243LB

15/12/11

15/11/12 RR153475669LB

RR146550421LB

2990050

149826

15/11/13 RR153478325LB

15/12/08

15/12/10

عباس اسماعيل الصباغ

2015/09/14

2990035

146698

15/11/13 RR153477979LB

15/12/08

539666

2015/07/20

ريان علي العاكوم

145338

15/11/13 RR153476960LB

15/12/11

15/11/13 RR153475641LB

2875892

دانيال علي العاكوم

142576

15/11/13 RR153476324LB

15/12/08

15/12/11

جمال علي برو
عبد الكريم محمد سعد

2868825

RR146551206LB

111633

15/11/13 RR153466830LB

15/12/11

537623

لويزات مارون لحد

RR146551197LB

106582

15/11/13 RR153466579LB

15/12/08

532241

مروان بهيج قرانوح

2015/07/20

106056

15/11/13 RR153466517LB

15/12/10

15/11/13 RR153475496LB

RR146556645LB

2015/07/20

102952

15/11/13 RR153468040LB

15/12/08

15/11/13 RR153479590LB

RR146550545LB

2015/10/08

94675

15/11/12 RR153468022LB

15/12/09

15/12/08

2015/09/14

RR146551183LB

78797

15/11/13 RR153467852LB

15/12/11

15/12/09

2015/07/16

2015/07/20

رقم المكلف

رقم البريد المضمون

تاريخ الزيارة تاريخ اللصق
الثانية

انطوان زخيا السقيم
هادية عبدالله االمين
نبيل محمود عساف
ندى محمد سبيتي

اسماعيل حميد شريف

15/11/13 RR153466004LB 1100465

15/12/15

15/11/13 RR153466287LB 1154074

15/12/08

15/11/13 RR153466463LB 1171151

15/12/08

15/11/13 RR153467375LB 1171980

15/12/11

15/11/13 RR153467353LB 1180244

15/12/08

15/11/13 RR153466429LB 1188267

15/12/11

15/11/13 RR153477262LB 1225594

15/12/11

15/11/13 RR153476602LB 1271423

15/12/11

15/11/13 RR153476810LB 1299495

15/12/08

15/11/12 RR153477523LB 1307092

15/12/08

15/11/13 RR153477611LB 1309356

15/12/08

ش��رك��ة مصطفى للتجارة 15/11/13 RR153494067LB 2127269
العامة ش.م.م

15/12/09

وفيق علي ابو صالح
محمد محمود العوضي
علي عبد الحسين كريم
حسين علي عمر
عماد محمد غزيل
كبريال جوزيف قطار
محمد يحي ضاهر

رئيس المصلحة المالية االقليمية
في محافظة جبل لبنان
جورج المعراوي
التكليف
2446

