إعالنات 29

األربعاء  8أيار  2013العدد 1997

شركة الصنوبره لالنماء العقاري 195115

RR120535285LB

ناهية محمد مكنة

48376

RR120539027LB

جمال مصطفى الجبوري

55353

RR120082157LB

متري الياس كفوري

195239

RR120535263LB

ايزابال يوسف صليبا

48476

RR122355851LB

جميل شفيق منيمنة

55444

RR120082130LB

جانني اسعد طنب

39144

RR120531403LB

محمد اديب عمر العجوز

49275

RR122355834LB

عدنان حسن وهبي

39217

RR120531417LB

فاروق فؤاد الحصري

55585

RR120082086LB

احمد حسن احمد

49469

RR122355803LB

ليدي اسبيرو رفتوبولو

39248

RR120531434LB

ورثة اسعد اسعد جبور

49556

RR122355785LB

عبد الروؤف سعد الدين حمادة

55644

RR120082069LB

حسام شمعون شكري

39265

RR120531448LB

قاسم مصطفى عميص

49961

RR122355750LB

سيمون جورج مرقص

39295

RR120531451LB

طارق عبد الحفيظ هويلو

50216

RR122355729LB

ش ��رك ��ة م��رغ��ري �ت��ا ل�ل�اس� �ت� �ي ��راد و 55800
التصديرش.م.م
55805
محمد رياض عبد الخالق

RR120082038LB
RR120082024LB

نبيل اميل فياض

39309

RR120531465LB

زياد نور الدين الحصري

50233

RR122355715LB

محمد مصطفى سيف الدين

55820

RR120082015LB

فوزي ابراهيم شحادة

39332

RR120531479LB

نائل محمد خير سراقبي

50361

RR122355701LB

رياض خليل ابومجاهد

39348

RR120531482LB

وارطان بوغوص قهوجيان

51251

RR122355675LB

رندة حامد الحامد

55865

RR120081960LB

فريد شكري غانم

39353

RR120531496LB

محمد احمد بن احمد املغربي

51582

RR120091573LB

ديبة كامل عيتاني

56033

RR120081899LB

اميليو وديع افتيموس

39380

RR120531519LB

ايلي جورج عبود

39438

RR122377137LB

بشير محمد فاتح نيال

51610

RR122356052LB

ابتسام كامل عيتاني

56042

RR120081885LB

نوال فيليب الخوري

39665

RR122377070LB

هدى احمد بكري

51772

RR122356004LB

عمر احمد سوبره

56044

RR120114518LB

ازاد اسكندر يعقوبيان

39731

RR122377035LB

سامي بكري الريحاني

51775

RR122355998LB

ورثة محمد احمد غالييني

56047

RR120114416LB

قاسم محمد يونس

39750

RR122377018LB

روال رياض ياسني عواضة

51844

RR122355984LB

حسن محمد كالس

56089

RR120114362LB

روجيه ميشال افرام

39776

RR122377004LB

هنري ادوار غماشي

51850

RR122355975LB

الياس اليان قساطلي

39812

RR122376998LB

سمر انيس قرة نوح

51870

RR122355967LB

محمود يوسف الزاهد

56105

RR120114115LB

وسيلة بكري شهاب

39813

RR122376984LB

احمد حسن خليفة

51899

RR122355936LB

عبد الناصر مصطفى غزيري

56158

RR120114067LB

حسن عبد اللطيف حمادة

39817

RR122376975LB

علي اسماعيل صبرا

51936

RR122355919LB

جهاد نقوال فرح

56162

RR120114053LB

هندية سعد الله شبارو

39853

RR122376953LB

محمد علي حمدان

39936

RR122371868LB

ش��رك��ة ال�ع�ظ��م ال �ص �م��دي االع �م��ال 52087
العقارية
52292
جيهان احمد الصواف

RR120088279LB

احمد حسن بعيون

56190

RR120114040LB

RR120088146LB

مصطفى عبد القادر بدر الحفار

56219

RR122352268LB

نعيم شكري حبيبي

39983

RR122371845LB

روالن اديب مدلج

52310

RR120087874LB

عبده بطرس ابو زيد

56266

RR122352237LB

عفيف جرجي عبد امللك

40033

RR122371806LB

نجيب ناظم نصر الدين

52430

RR120087857LB

وليد محمد عماد

56329

RR122352210LB

فؤاد ايوب ساروفيم

40061

RR120119872LB

الياس اسكندر النخل

52439

RR124781446LB

فتحي حسني عزب

56605

RR122352427LB

خالد محمد شاتيال

40064

RR120119869LB

هند جميل حداد

40066

RR120119617LB

عباس علي الهزيم

40229

RR120118228LB

آف � ��اق ف �ي �ل��م «ه � ��وراي � ��زون ف �ي �ل��م « 52601
ش.م.م
52713
علي احمد رمضان

RR120087035LB

ورثة علي محمد عبد القادر

56628

RR122352395LB

RR120086817LB

حسن خليل مراد

56664

RR122352308LB

هاني عادل رمضان

40326

RR120118191LB

فيروز هاني صباح

52715

RR120087106LB

ابتسام محمد ابو الفضل الشيخ العريبي 56668

RR122352311LB

عائشة انيس طبارة

40363

RR120119838LB

احمد عبد الله بدر الدين

52717

RR120087097LB

رامز محمد جميل املواس

56684

RR122352325LB

ستراك اوديس داغليان

40513

RR120538211LB

كوليت جورج حبيش

52829

RR120086777LB

عبدالله حمود ناصر

56690

RR122352339LB

نقوال انيس يونس

40577

RR120538154LB

بشارة الشيخ اسعد طربيه

52844

RR120086763LB

رياض رضى الحسيني

56692

RR120114022LB

نصير رضوان الدنا

40704

RR120538106LB

محمد محمد رمزي الخياط

52896

RR122366531LB

محمد محمود تغلب

56729

RR120113999LB

جان صهيون ابو شديد

40789

RR120538070LB

يحيى محمد سرحان

53021

RR122366409LB

انطون مسعود سعد

40988

RR120538018LB

خالد عبد الكريم جمال

56774

RR120113937LB

محمود داود دوغمان

53094

RR122366338LB

ميشال فريد اصاف

41005

RR120537998LB

غسان رضا حجازي

53207

RR120060868LB

محمد امني احمد

56785

RR122353039LB

كاتيا فؤاد بو عاصي

41010

RR120537984LB

مصطفى علي شعيب

53235

RR120060871LB

سامي انطوان صعب

56796

RR122353025LB

فارس شهدان متى

41146

RR120537967LB

ناظم توفيق رحال

53268

RR120060885LB

عاطف محمود موس

56828

RR122353011LB

افيد اوسب برسيان

42757

RR120537825LB

اتحاد موزعي املاكوالت

53373

RR120060942LB

هاني عبد اللطيف فياض

56903

RR122352988LB

زياد حبيب طحطح

42877

RR120537817LB

شركو طوطو أس.ب.أ -فرع لبنان 53380

RR120081514LB

محمود يوسف عثمان

56913

RR122352957LB

عاطف علي حمدان

42902

RR120537803LB

عماد محمد باكير اغا

53482

RR120060987LB

سليم جرجس مجاعص

57019

RR122352912LB

وارطان اوسب نجاريان

42915

RR120537794LB

لوسيان جوزف البير لطيف

53512

RR120060718LB

حسني عدنان حماصني

43018

RR120537763LB

جوزيف زوهراب باغجيان

53529

RR120060721LB

ابراهيم زكريا دوغان

43378

RR120525782LB

سعيد مصطفى بعاصيري

53572

RR120060749LB

سعد الدين عمر ياسني

43574

RR120525725LB

محمود احمد خليفة

53616

RR120060752LB

مصطفى رفيق شبقلو

43600

RR120539415LB

نيقول ايليا حبيب متني

53649

RR120060766LB

عزت حسن الترك

44012

RR120539375LB

مستر كايك انترناشيونال ش.م.م 53847

RR120060545LB

اسامه احمد بشناق

44058

RR120539336LB

هاني محمود شومان

53930

RR120060580LB

عصام حسن الترك

53940

RR120060593LB

احمد راشد دندن

57141

RR122352855LB

فريدة علي عواد

57148

RR120113923LB

بسرى محمد اقشير

57173

RR120113897LB

مصطفى ابراهيم حموده

57265

RR122340106LB

ذكريا منصور حسن

57291

RR122340070LB

ادمون سليم حداد

57427

RR122340335LB

بول جرجي العازوري

57431

RR122340327LB

سليم محمود حالق

44083

RR120539322LB

محمد علي سلمان

54083

RR120060655LB

راوية رياض سليم

57468

RR120106193LB

ميشال ايليا الشويري

44111

RR120525717LB

خليل سليم فخر الدين

54573

RR120080788LB

وفيق محمد بعاصيري

57479

RR120106180LB

رجاء فؤاد قيصرلي خالدي

44149

RR120525694LB

جوزف اسكندر قازاريان

54870

RR120080730LB

محمد حسان اديب اوطه باشي

57485

RR120106176LB

شركة ازمرلي وشيخ

45253

RR120525629LB

توفيق محمد علي ابو شليح

54915

RR120080712LB

هفني ارداشاس قرة بتيان

57540

RR120518163LB

ميشل جبران يعقوب

45729

RR120539472LB

خليل حبيب شيبان

55168

RR120082228LB

نسيب مصطفى مروة

57546

RR120518469LB

لبيب سعيد القلعاني

45761

RR120539469LB

تكساس لالستشارات االدارية (االمارات) 55248

RR120082188LB

غسان خليل الظريف

45884

RR120539438LB

55313

RR120082165LB

علي نجيب الزين

تبدأ مهلة االعتراض املحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ.
مدير الواردات
لؤي الحاج شحادة

