الخميس  7كانون األول  2017العدد 3342

إعالنات

19

1722922

علي حسني بشير

270110

كريم شعيا املر

2520

فيصل اديب سري الدين

108951

بول فوزي بطرس

165681

مدلج جنرال كونترالتنغ  -انطوان رشيد مدلج

2521

ماهر احمد عبود

1603256

فورن جنرال ترايدينغ للتجارة العامة ش.م.م.

256123

نعمان خير اسحق

2523

ايوب تريدنغ كومبني ش.م.م

623378

جورج كلود مقلد

158143

نفيسه احمد يونس

2524

محمد احمد عبود

2650631

 Four Logisticsش.م.م

76161

الفرد مخايل منضصور

1172136

بال كرياشينز مانفكتزنغ بي.سي.ام ش.م.ل.

253271

يوسف محمد صعب

2527

فرينكس ش.م.م

1812328

احمد حسن الحريري

18315

سالمه علي بشاره

2528

عبد الله خليل ياسني

1977478

شيرين جورج انطاكي

59534

علي محمد حسني فضل الله

2530

حسني علي عبيد

207469

جمعية املبرات الخيرية  -مستشفى بهمن

1099182

علي موسى نشار

2532

وسيم رشيد االحمديه

106835

حسني علي مهدي

297812

كامل يوسف صالح

2533

محمد حسني ضاهر

2638189

ميديا اكسبرتس ش.م.ل.

547372

محمد حسني ظاهر

2538

ابناء محمد نور الدين للبالط ش م م

2018504

شركة بيضون وكنعان التجارية(توصية بسيطة)

309756

بشاره فرج الله غصيبة

2539

شركة نيمان لإلستثمار ش.م.م.

206812

محمد حسني جعفر

2559532

سمير علي عز الدين

2540

عصام علي عجيب

1469751

فهد-بولس فهد واوالده ش.م.م

217839

ناصر مهدي سرور

2542

شركة ايجيريا ش م م

24987

سمير ابراهيم حسن

143625

بسام احمد عماشه

2543

سامر حسني عساف

185220

شركة انطوان كلداني واوالده

66766

شحاده لطف الله صقر

2544

هادي حمزه حمزه (نصر)

18797

اديب توفيق شيا

2470644

يوسف باقر عزالدين

2545

غاده فندي الشعار

449095

جهاد نهاد حدرج

2470921

شركة جاز تورز اند ترافل مانجمنت ش م ل

2546

انباك للتجارة والصناعة ش.م.م

11585

لينيا فردي انترناسيونال ش.م.ل

2467846

يوسف علي عزالدين

898242

جوزف ميشال نهرا

8184

الشركة العاملية للتفريغ والشحن ش.م.ل

2547

علي محمد الشعابني

1336493

شركة عواد بروس ش.م.م.

2458

شركة قزاز للرخام

2548

جمال محمد الشعابني

155958

ابراهيم حسني عيسى

2459

شركة مركز خلدة للتحاليل الطبية والتصوير
الشعاعي ش.م.م.

2550

الهام عباس املناصفي

2551

شركة ساريكو ش.م.م

602855

رودي مارون نقوال

2461

مندي حضرموت (طالل عادل الكردي)

2553

سالم عفيف حسان

2461873

شركة سكوار انفست ش.م.م.

2463

نديم توفيق ابو ابراهيم

2554

شركة غرافيكو ش .م .م

692201

حسني احمد حجازي

2465

جوزيف ريكاردو ابي نادر

449109

حسني نهاد حدرج

2466

اسامه يوسف ذبيان

2555

هاني وفيق حسن حيدر

857819

محمد فؤاد حسن دادا

2467

شركة الكردي للدهانات والكيماويات

2556

زاهي توفيق العريضي

514282

توفيق جميل ابي اللمع

2469

شويفات اوتو سنتر

2558

نجوى كميل الجوهري

10085

مؤسسة االبحاث واالستشارات ش.م.ل

2471

جنرال ميتال برودكت ش.م.م

2559

رجا سعيد ابو ابراهيم

1473088

شركة نغم التجارية

2474

نبيل انيس ابو فخر

2560

وسيم كمال زين الدين

63000

نزيه فضل ياسني

2475

ادم ايوب صفير

2561

ناصر محمد علي السروجي

997115

جان ميشال الحداد

2479

رباح رجب اسكندراني

2562

ربيع شكيب منذر

532886

خليل محمد شباني

2483

1740029

هاني عبد املهدي مكي

 - HAYDAR TRADING COMPANYشركة حيدر
التجارية

2563

علي محمد زهور

970899

نادين واصف التامر

2485

بهاء عارف حمزة

2564

زياد قاسم الخطيب

2874453

اديب نجيب بو غادر

2486

شركة انيس وسامر عبيد ش.م.م

2565

مدرسة الجامعة الوطنية في عاليه

630810

محمود يوسف مصطفى

2487

مفيد سالم العياش

2566

وجيه ناظم صعب

1038016

مجلس الجنوب

2488

خالد الخطيب وشركاه

2567

هيثم شوقي حيدر

66785

نبيل يوسف شميساني

2489

نيو غالس ( طاهر ريدان شهيب )

2568

محمد حمد حيدر

2801459

zeina ibrahim

2490

مصطفى حسني علوه

2569

باسكو ش.م.م

88347

حسن سعدون الحاج حسن

2491

طارق وجيه باز

2570

طانيوس توفيق الهبر

1304128

روزيتا علي عبادي

2492

علي محمد فقيه

2571

امل خليل خليل (الغاء مكرر)

194236

فادي وديع ليون

2493

علي محمد شميساني

2494

محمد عبد االمير بسام

2572

محمد نبيل مصطفى الترك

889539

بوال سمير ابو شقرا

2496

طارق نسيب الصايغ

2573

ترافل بورت  -لبنان ش م مTRAVEL PORT-
LEBANON SARL

48272

عبدالله اسماعيل الزين

2497

وسيم ضياء الدين ماضي

237101

فادي خبيب مطر

2574

شركة ابناء علي زعني للتجارة واملقاوالت ش م م

2499

مصطفى عفيف طقوش

189804

يوسف قاسم سالمه

2501

رائد مالك ضو

2575

مكرم امني بو نصار

231244

ماهر عفيف سليم

2504

اهاب حسني عبد الله

2578

سميح علي فياض

2695097

شركة اوفيا ش م م

2506

معني داود سليمان

2580

بيروت وينغز ش.م.ل.

2228066

ايديال دفالوبمنت اي دي ش م ل

2508

1859466

كارول جرجي الفغالي

محمصة بن سلطان  -مؤسسة عبد الباقي
للتجارة العامة  -فرع عاليه

2581

رافي ميشال كالوستيان

2582

آيس كلني سرفيس ش.م.م.

69896

علي نعمه صفا

2509

هالة فريد زكريا

2586

شركة الخدمات الكهربائية اللبنانية ش.م.م

9930

شركة افران صباغ واوالده ش م م

2513

اكرم انيس الصايغ

295039

علي جهجاه مشيك

2515

غلف مارت GULF MART-

2133960

يونايتد لخدمات التامني ش.م.م

2516

1315600

نجوى مصطفى حساوي

املجموعة العصرية للنقل و الصيانة و الصناعة
ش.م.م

2519

ابراهيم توفيق شحاده
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