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األثنين  11كانون الثاني  2016العدد 2784

إعالنات
◄ إعالنات رسمية ►

◄ وفيات ►

إلعالناتكم
في صفحة
ّ
المبوب
والوفيات

03/662991

انتقل إلــى رحمته تعالى فقيدنا
الـ ـغ ــال ــي امل ـ ــؤه ـ ــل أول امل ـت ـق ــاع ــد
املرحوم
الحاج حسن الحاج علي فياض
(أبو نديم)
أش ـ ـ ـقـ ـ ــاؤه املـ ـ ــرحـ ـ ــومـ ـ ــون :الـ ـح ــاج
مـحـمــد ،الـقــاضــي سـمـيــح ،الـحــاج
أحمد والحاج حسني فياض
أوالده :ن ـ ــدي ـ ــم ،نـ ـبـ ـي ــل ،ط ـ ـ ــارق،
املحامي ربيع ،محمد ،الدكتورة
الصيدالنية ديانا ووفاء فياض
ص ـهــراه :الــدكـتــور إيـهــاب الحركة
واملحامي إبراهيم عواضة
تقبل التعازي في منزل العائلة،
ح ــي ال ـب ــرك ــة ،ف ــي ب ـلــدتــه أن ـصــار
طيلة أيــام األسبوع ،وفي بيروت
في جمعية التخصص والتوجيه
الـعـلـمــي ،الــرم ـلــة ال ـب ـي ـضــاء ،قــرب
مديرية أمــن الــدولــة نهار االثنني
فـ ــي  ،2016/1/18مـ ــن ال ـس ــاع ــة
الثالثة بعد الظهر حتى السادسة
ً
مساء.
وتصادف نهار األحد الواقع فيه
 ،2016/1/17ذكرى مرور أسبوع
على وفــاتــه فــي حسينية أنصار
الساعة العاشرة صباحًا.
اآلسـفــون :آل فياض ،آل منصور،
وعموم أهالي بلدة أنصار

شكر على تعزية

من أي منطقة
في لبنان،
يوميًا من 7:30
لغاية
صباحًا ً
 10:30ليال
نختصر
المسافات
ومندوبونا
في خدمتكم
للمتابعة
وتحصيل
الفاتورة

محمد يوسف بيضون وعائلته
ي ـ ـت ـ ـقـ ــدمـ ــون مـ ـ ــن جـ ـمـ ـي ــع الـ ــذيـ ــن
واسوهم بفقيدتهم الغالية
الزوجة واألم نجال محسن بيضون
ويخصون بالشكر
دول ـ ـ ـ ــة رئ ـ ـيـ ــس مـ ـجـ ـل ــس ال ـ ـنـ ــواب
االس ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــاذ ن ـ ـب ـ ـيـ ــه ب ـ ـ ـ ــري ودول ـ ـ ـ ــة
رئ ـيــس مـجـلــس ال ـ ــوزراء االس ـتــاذ
ت ـمــام س ــام وصــاح ـبــي الـفـخــامــة
ال ــرئـ ـيـ ـس ــن الـ ـس ــابـ ـق ــن ال ـش ـي ــخ
أمـ ــن ال ـج ـم ـيــل وال ـع ـم ــاد مـيـشــال
س ـ ـل ـ ـي ـ ـمـ ــان وأص ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــاب الـ ـ ــدولـ ـ ــة
الرؤساء السابقني السيد حسني
الـ ـحـ ـسـ ـيـ ـن ــي واالس ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــاذ ن ـج ـيــب
ميقاتي واالستاذ فؤاد السنيورة
وال ـ ـ ـ ـش ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــخ سـ ـ ـع ـ ــد الـ ـ ـح ـ ــري ـ ــري
وأص ـ ـ ـحـ ـ ــاب امل ـ ـعـ ــالـ ــي ال ـح ــال ـي ــن
والـ ـس ــابـ ـق ــن وس ـ ـ ـعـ ـ ــادة ال ـ ـنـ ــواب
الـحــالـيــن والـســابـقــن وأص ـحــاب
ال ـس ـم ــاح ــة امل ـف ـت ــن ال ـش ـي ــخ عـبــد
ال ـل ـط ـي ــف دريـ ـ ـ ــان والـ ـشـ ـي ــخ عـبــد
االمير قبالن والشيخ احمد قبالن
وشـ ـي ــخ ع ـق ــل ط ــائ ـف ــة امل ــوح ــدي ــن
الـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدروز ال ـ ـش ـ ـيـ ــخ نـ ـعـ ـي ــم ح ـســن
وأصـ ـ ـح ـ ــاب ال ـن ـي ــاف ــة والـ ـسـ ـي ــادة
بـ ـط ــارك ــة ال ـ ـطـ ــوائـ ــف امل ـس ـي ـح ـيــة
وك ــذل ــك الـسـلـكــن الــديـبـلــومــاســي
والقنصلي والـسـلـطــة القضائية
والقوى األمنية من جيش وقوى
أمن داخلي وأمن عام وأمن الدولة
والصحافة واالعالم والجمعيات
عـ ـل ــى ان ـ ــواعـ ـ ـه ـ ــا ،كـ ـم ــا ي ـش ـك ــرون
جميع مــن اتـصــل بهم معزيًا من
الـخــارج والــداخــل أكــان بريديًا أو
هاتفيًا.
ّ
ّ
س ــائ ـل ــن امل ــول ــى عـ ــز وجـ ـ ــل أن ال
يصيبهم بمكروه

إعالم تبليغ
تدعو وزارة املالية – مديرية املالية العامة – مديرية الواردات – دائرة الضريبة على الرواتب واالجور– املكلفني
الواردة أسماؤهم في الجدول املرفق للحضور الى مركز الدائرة الكائن في بيروت –كورنيش النهر – مبنى
وزارة املالية – الطابق االرضي لتبلغ البريد املذكور تجاه إسم كل منهم خالل مهلة ثالثني يومًا من تاريخ
ً
نشر هذا االعالم ،واال يعتبر التبليغ حاصال بصورة صحيحة بعد انتهاء مهلة املراجعة املشار إليها أعاله،
			
علمًا أنه سيتم نشر هذا االعالم على املوقع االلكتروني التابع لوزارة املالية.
تاريخ الزيارة الثانية تاريخ لصق

اسم املكلف

رقم املكلف

رقم البريد املضمون

شركة هجيكو ش.م.م

1393

2015/16/9 RR150924045LB

2015/22/9

نجيب فريد فياض

34316

2015/16/9 RR150923195LB

2015/22/9

زياد انطوان ضو

35921

2015/15/9 RR150924108LB

2015/22/9

عدنان خالد التكروري

51842

2015/16/9 RR150923164LB

2015/29/9

جان كريم حنا

64702

2015/15/9 RR150923650LB

2015/22/9

الخدمات الطبية «مدسي»

85972

2015/15/9 RR150923986LB

2015/22/9

احمد مصطفى الحاج

89290

2015/15/9 RR150923354LB

2015/22/9

ندى نجيب عواد

91847

2015/16/9 RR150924394LB

2015/22/9

احمد بهيج امليقاتي

92313

2015/15/9 RR150923725LB

2015/28/9

محمد مصطفى حمود

94863

2015/15/9 RR150923306LB

2015/29/9

سوبرماركت سميث

95512

2015/15/9 RR150924054LB

2015/22/9

شمعون ضامن عيس

117754

2015/14/9 RR150923677LB

2015/22/9

حسان رفيق الحلواني

135380

2015/16/9 RR150924814LB

2015/22/9

صالح محمد خليل البطل

147898

2015/15/9 RR150923663LB

2015/29/9

سالم عبد اللطيف قاسم
موسى

150367

2015/16/9 RR150925029LB

2015/22/9

زينا جميل كنعان

189300

2015/16/9 RR150924933LB

2015/22/9

حسن محمد حرب

231047

2015/15/9 RR150923310LB

2015/29/9

حبيب سعيد حداد

233212

2015/11/9 RR150922932LB

2015/22/9

ناجي فؤاد مسعود

237119

2015/8/9 RR150922858LB

2015/22/9

جمعية مركز الشبيبة للتوعية 259004
واالرشاد

2015/14/9 RR150924187LB

2015/22/9

امير عاطف كريدية

319173

2015/16/9 RR150923589LB

2015/22/9

علي محمد عبد اللطيف

323505

2015/15/9 RR150924289LB

2015/28/9

سليم سبع ابي عاد

362662

2015/14/9 RR150923500LB

2015/22/9

فاطمه عدنان كمال

377228

2015/15/9 RR150923632LB

2015/29/9

فكتوريا ميشال ديكرانوهي
كونجيان

428801

2015/16/9 RR150924522LB

2015/22/9

بيار باخوس ضاهر

434163

2015/14/9 RR150923796LB

2015/5/10

ايلي مخايل الشكر

484866

2015/14/9 RR150923252LB

2015/22/9

حسام ناجي الجمل

498548

2015/16/9 RR150922950LB

2015/29/9

حسن علي عبود

512435

2015/15/9 RR150923805LB

2015/29/9

يوسف توفيق قباني

543671

2015/15/9 RR150924292LB

2015/22/9

تهاني محمود شاتيال

544919

2015/15/9 RR150923544LB

2015/29/9

علي احمد صالحة

547809

2015/15/9 RR150923249LB

2015/22/9

كارلوس جان الحلو

548868

2015/15/9 RR150923513LB

2015/22/9

جو فريد شاول

557723

2015/14/9 RR150923535LB

2015/22/9

بسام علي شري

558775

2015/15/9 RR150923575LB

2015/22/9

ريما سليمان ابو فخر الدين

560262

2015/14/9 RR150923561LB

2015/23/9

ندى فاروق البرجاوي

560493

2015/15/9 RR150923601LB

2015/29/9

نديم محمود الشمالي

611814

2015/14/9 RR150923116LB

2015/22/9

ندى شفيق عويجان

639789

2015/15/9 RR150923005LB

2015/6/10

نبيل عدنان جلول

663571

2015/15/9 RR150923884LB

2015/29/9

حانوز كافي -سهيل علي
غصن

748145

2015/14/9 RR150924200LB

2015/22/9

حسني علي قبيسي

782822

2015/14/9 RR150923915LB

2015/29/9

ستار الشرق االوسط ش.م.ل

858953

2015/14/9 RR150924261LB

2015/22/9

هيثم حسني كلوت

874549

2015/14/9 RR150923062LB

2015/29/9

