إعالنات 727

السبت  5تموز  2014العدد 2336

سامر شفيق العاليه

1917274

RR140981701LB

محمود اسماعيل حاجو

2039372

RR140976556LB

منصور علي حسني

1770663

RR140981281LB

زياد امني فواز

1922462

RR140980771LB

االن فريد الدكاش

2042676

RR140976613LB

علي محمد منصور

1922919

RR140980768LB

خليل ابراهيم طنوس

2044685

RR140976573LB

منيف عبد الله بركات

1777798

RR140979813LB

شربل ريمون زغيب

1923502

RR140980944LB

علي حبيب بيضون

2045791

RR140976587LB

داني واكيم برطع

1779590

RR140980025LB

شربل فرح كالكش

1923550

RR140980992LB

حسن غازي حيدر

2057576

RR140975825LB

جمال حسني الهاشم

1786386

RR140980017LB

علي محمد الجوهري

1927037

RR140980989LB

ريتا جرجي كالغبيان

2068301

RR140975799LB

شوغيك هراير بابازيان

1788891

RR140980003LB

وفاء عامر ماجد

1927321

RR140980975LB

ساموئيل حسن ايسا

2076746

RR140975768LB

نبيل بشاره طانيوس صليبا

1793080

RR140981511LB

ايات حسني املصري

1928533

RR140980958LB

دانيال سيساي وولد

2076755

RR140975771LB

علي حيدر احمد فارس

1798946

RR140979950LB

ريتا عفيف عيد

1928684

RR140980961LB

غيتاهون بيدان دادي

2076771

RR140975706LB

علي حسن جابر

1803469

RR140979932LB

ميراي طانيوس صعيبي

1933251

RR140980927LB

محمد خالد كيالني

2088133

RR140975710LB

يوسف جرجس داغر

1804604

RR140981406LB

فرح بسام يحيى

1933813

RR140980935LB

سيده يوسف سليمان بطرس

2095263

RR140978512LB

كريستل انطوان ابي راشد

1804950

RR140980153LB

ايلي كليم عساف

1933971

RR140980913LB

تمارا سعيد الخشن

2103550

RR140975666LB

سمر سمعان منصور

1807549

RR140980122LB

حسن احمد عمار

1935315

RR140980900LB

بريد فاكتوري بالس ش م م

2106696

RR140973047LB

هراتش نرسيس بابالنيان

1808451

RR140980119LB

روي فكتور معتوق

1942620

RR140980887LB

امل سهيل حلو

2111566

RR140975697LB

حسني محمد امير مرتضى

1811925

RR140980082LB

سيفاك زوهراب خانزديان

1942621

RR140976896LB

زينه جورج هالل

2121800

RR140975683LB

روجيه جان قزحيا

1812073

RR140980079LB

جو ميشال عاتيق

1942627

RR140977066LB

عصام احمد يحي

2125050

RR140975635LB

دانيال علي شحادة

1814022

RR140980051LB

الياس موريس بياده

1945754

RR140977145LB

رلى جورج الخوري

2126331

RR140975649LB

ايمن حسن الزين

1815735

RR140980269LB

مجد عبد االله مرعبي

1947661

RR140977097LB

ناديا فوزي رمضان

2130725

RR140975652LB

محمد وفيق مكه

1826226

RR140980241LB

احمد حسني ياسني

1951615

RR140977049LB

سيرج اغوب سحاقيان

2141864

RR140975578LB

ساري محمد وهبه

1827205

RR140980238LB

طانيوس يوسف خليل

1952435

RR140977106LB

زهير محمود بهلول

2142366

RR140975581LB

نعوم توفيق بركات

1832516

RR140980207LB

انج ماري ميشال شرابيه

1955720

RR140984932LB

ماري روز سمير سركيس

2149191

RR140975547LB

سمر طانيوس عقيقي

1834453

RR140980215LB

شربل جوزف منصور

1960848

RR140976936LB

نمر سمير ابي حيدر

2169321

RR140975555LB

نيفني جمال عضاضه

1835024

RR140980184LB

حسن علي قانصو

1962265

RR140976975LB

حبيب شارل كرم

2199780

RR140975520LB

شربل جورج سميا

1836561

RR140980175LB

فاديا يوسف الطري

1963173

RR140976967LB

حسني خليل عيسى

2210584

RR140975480LB

سهام احمد خازم

1837611

RR140980167LB

ناتاليا فريدريغ تتس

1963473

RR140976953LB

ندى يوسف رعد

2214166

RR140975459LB

ديانا عفيف صعب

1841607

RR140989400LB

ناديا بديع سنو

1965212

RR140989617LB

بسما يوسف يونس

2214493

RR140975462LB

جورج الياس حبيب

1845270

RR140980290LB

بياريت بطرس غانم

1966018

RR140977004LB

موسى الياس ابو مرعي

2228137

RR140989625LB

ريمون جوزاف مهنا

1848306

RR140980493LB

فرح حسني الحاج علي

1968204

RR140976984LB

آلي شفيق ايوب

2235431

RR140978296LB

ربيع سليم القواص

1855759

RR140980476LB

باسل غسان خداج

1971734

RR140977035LB

حسن عبد االعلى شحيمي

2252932

RR140985411LB

كلوديا جرجس ابراهيم

1857825

RR140980666LB

اليان ابراهيم رفقه

1971761

RR140977021LB

نكد انطونيوس نكد

2257106

RR140973271LB

تريز عبود مسلم

1859884

RR140989461LB

كريستني منصور مسلم

1979567

RR140976851LB

حسني جميل قعفراني

2264586

RR140975431LB

نايف حسن حيدر

1861009

RR140989458LB

عماد جورج كشاشة

1981246

RR140976848LB

كرستينا سمير رحمه

2267291

RR140975445LB

كالدس بطرس يوسف

1863160

RR140989444LB

جانني جوزف الشماعي

1985318

RR140976834LB

حمدة يوسف حمية

2268492

RR140981370LB

محمد فياض دغمان

1864912

RR140989413LB

نبيل منصور حبشي

1988342

RR140978543LB

عبد الله فؤاد عبد الله حنا

2281993

RR140978588LB

كلود غازي الحداد

1868604

RR140980445LB

فؤاد منصور حبشي

1988346

RR140978375LB

سارين هراتش سفريان

1990439

RR140976879LB

ه � ��دى م �ح �م��د ف � � ��اروق ش��وم��ان 2304719
عيتاني

RR140976370LB

علي احمد العرب

1871114

RR140978058LB

زينب دندش دندش

1872256

RR140980431LB

شربل سامي سعاده

1990764

RR140976865LB

غفران عباس عودة

1874366

RR140980635LB

محمد اديب سالمي

1991361

RR140976919LB

ايلي عياد سليمان معوض

1875189

RR140980621LB

جاد توفيق الحوراني

1993145

RR140976905LB

نسيم محمد الشبير

1877695

RR140976352LB

وائل سليمان زراقط

1994063

RR140976794LB

امجد محمد علي كنعان

1878290

RR140980604LB

نائلة جورج بارود

1994772

RR140976825LB

ابراهيم محمد طالب

1883270

RR140981397LB

سعيد محمد سعيد

2001872

RR140976715LB

شانتال حنا وهبه

1888308

RR140980581LB

خليل علي املصطفى

2002468

RR140981556LB

حميد انطوان زخيا الدويهي

1892460

RR140980578LB

مصطفى محمد كدرو

2002476

RR140981499LB

ايمان علي قعدان

1895922

RR140980555LB

جاكير علي عزام

2007744

RR140976689LB

شربل انطوان ابي نخول

1899008

RR140980533LB

رزاق موهان مياه

2007745

RR140976701LB

جويل تادروس فارس

1903043

RR140981658LB

احمد ابراهيم موسى

2010085

RR140976785LB

شربل رامز شاهني

1905332

RR140980706LB

وحيد عواس حمادي

2014727

RR140976675LB

شانتال جان ابو جوده

1907311

RR140980723LB

ريمون ملحم ابي سعد

2018615

RR140976627LB

محمد ناجي العريس

1910683

RR140980652LB

روجاه مخايل الهبر

2019380

RR140978044LB

فاطمة علي حمود

1911049

RR140981542LB

روميو الياس الفضل

2021630

RR140976644LB

عبدو منير عبد املسيح

1911509

RR140980649LB

عبد القادر صالح كلسينا

2027088

RR140976635LB

جان فرنسوا جوزيف جدعون

1913039

RR140980856LB

2028789

RR140989311LB

دوري رضوان يوسف

1914636

RR140980873LB

سميحه نبيل الحبوباتي

2029676

RR140976410LB

احمد مصطفى الشعراوي

1915064

RR140980842LB

عماد اديب بندقجي

مهيب نبيل غصن

2327387

RR140978490LB

عائدة سليم داغر

2360473

RR140975405LB

ايلي يوسف باسيل

2434484

RR140989254LB

جو ايلي باسيل

2434824

RR140989387LB

شيرلي ايلي باسيل
َ
فانيسا ايلي باسيل

2435311

RR140989360LB

2435316

RR140989373LB

محمد خليل جميل مصطفى

2440039

RR140972934LB

عماد حمود شيت

2461277

RR140976180LB

مرسال بطرس متى

2469175

RR140978384LB

الفراد حبيب اسعد

2522587

RR140985164LB

نزار وسام ابراهيم جرجس

2546387

RR140978455LB

ربيع علي املوسوي

2897220

RR140973135LB

بسام شماس

2898484

RR140973400LB

حسان محمد العرب

2906267

RR140973308LB

جوزيف حجار سعد

2908962

RR140978035LB

رئيس املصلحة املالية اإلقليمية

في محافظة جبل لبنان
جورج املعراوي
التكليف 1150

