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تتمات
�إعالنات ر�سمية

إعالم تبليغ
تدعو وزارة المالية ـ مديرية المالية العامة ـ مديرية الواردات ـ دائرة التحصيل بيروت ـ المكلفين الواردة أسماؤهم في الجدول المرفق
للحضور إلى مركز الدائرة الكائن في بيروت ـ شارع بشارة الخوري ـ مبنى فيعاني ـ الطابق الثاني 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.

إعالم تبليغ
تدعو وزارة المالية – مديرية المالية العامة – مديرية الواردات – دائرة التحصيل بيروت – المكلفين ال����واردة أس��م��اؤه��م ف��ي الجدول
المرفق للحضور الى مركز الدائرة الكائن في بيروت – شارع بشارة الخوري – مبنى فيعاني – الطابق الثاني لتبلغ البريد المذكور تجاه إسم
كل منهم خالل مهلة ثالثين يوما ً من تاريخ نشر هذا االعالم ،واال يعتبر التبليغ حاصالً بصورة صحيحة بعد انتهاء مهلة المراجعة المشار إليها
أعاله ،علما ً أنه سيتم نشر هذا االعالم على موقع االلكتروني.
اسم المكلف

رقم المكلف

رقم البريد المضمون

تاريخ الزيارة الثانية

تاريخ اللصق

شركة سكيور باركنغ ش.م.م

96928

RT000021770LB

2014/22/10

2014/25/11

باور كومبيوتر سيستم  2000ش.م.م

97177

RT000021775LB

2014/22/10

2014/19/11

جورج اكوب غشقجيان

37895

RT000021882LB

2014/22/10

2014/19/11

شركة مليس للتجارة والمقاوالت

97242

RT000021777LB

2014/20/10

2014/20/11

شركة سوريب ش.م.م

100058

RT000021802LB

2014/20/10

2014/19/11

100969

RT000021825LB

2014/22/10

2014/19/11

30247

RT000024983LB

2014/22/10

2014/20/11

فريد جوزيف حداد

31201

RT000025104LB

2014/22/10

2014/20/11

انطوان فريد حداد

34732

RT000025108LB

2014/22/10

2014/20/11

روفيلي ش.م.م
المتحدة لالدوات المنزلية والصيانة

231704

RT000022867LB

2014/22/10

2014/19/11

ش.م.ل.
البير ميشال ابو مرعي

336348

RT000025441LB

2014/20/10

2014/19/11

478542

RT000025447LB

2014/21/10

2014/19/11

االستشارية للتامين ش.م.م

527538

RT000025449LB

2014/21/10

2014/19/11

نجيب موسي نعمه

929312

RT000024696LB

2014/20/10

2014/19/11

إسم المكلف

رقم المكلف

رقم البريد المضمون

تاريخ الزيارة الثانية

تاريخ اللصق

شركة إدكو للتجارة واالستثمار
عبدالله محمود عيتاني

2352
60680

RT000018964LB
RT000019276LB

2014/08/28
2014/08/28

2014/11/20
2014/11/20

كيروز تراست كومباني ش.م.ل «هولدنغ»
شركة قابضة

7155

RT000019634LB

2014/08/28

2014/11/19

علي فؤاد الحسامي

61819

RT000019287LB

2014/08/28

2014/11/28

شركة الحر للصناعة والتجارة والمقاوالت

كامل فوزي أبو غالي

497818

RT000020395LB

2014/08/28

2014/11/20

فادي اميل بستاني

شركة صن سيستمز ش.م.م

507338

RT000020412LB

2014/08/28

2014/11/20

ورثة هنا عبد القادر غندور

511920

RT000020419LB

2014/08/28

2014/11/20

515262

RT000020421LB

2014/08/28

2014/11/20

سليم أنيس سنو

غرين روتس ش.م.م GREEN ROOTS
SARL

517486

RT000020423LB

2014/08/28

2014/11/20

بالل عباس هزيمه

518819

RT000020424LB

2014/08/29

2014/11/19

شركة كاندي وارد ش.م.م

525470

RT000020432LB

2014/08/28

2014/11/20

525777

RT000020433LB

2014/08/28

2014/11/20

525791

RT000020434LB

2014/08/28

2014/11/20

526542

RT000020436LB

2014/08/28

2014/11/21

6092

RT000027036LB

2014/08/27

2014/11/21

مؤسسة النجار ش.م.م

189095

RT000021805LB

2014/08/29

2014/11/19

شوقي يوسف ضو

216946

RT000029310LB

2014/08/28

2014/11/20

Advanced Educational
Technology Teach s.a.l
الشركة اللبنانية الدولية للتجارة واالستثمار
ش.م.ل
COFFEE MANAGEMENT
INTERNATIONAL L.T.D
OFFSHORE
صن تريدينغ كوربوريشن ش.م.م SUN
TRADING CORPORATION
S.A.R.L

الفاتيك ش.م.م

5372

RT000032627LB

2014/22/10

2014/19/11

ميشال انطوان طراد

40427

RT000025701LB

2014/22/10

2014/19/11

نقوال سليم جوجو

40450

RT000025703LB

2014/22/10

2014/19/11

نقوال انيس يونس

40577

RT000028603LB

2014/16/10

2014/19/11

رالف فرنسوا هنري عبد الجليل

52659

RT000025771LB

2014/22/10

2014/19/11

شركة ترادنتر ش.م.م
PRIVILEGED TECHNICAL

53033

RT000033603LB

2014/22/10

2014/19/11

219415

RT000027364LB

2014/21/10

2014/19/11

219416

RT000027365LB

2014/21/10

2014/19/11

FACILITES L.T.D
NATIONAL DISTRIBUTION

حبوبة سليم بو حسن

237132

RT000029316LB

2014/08/28

2014/11/19

كريس جبران أبو خالد

527683

RT000020437LB

2014/08/28

2014/11/20

رمزي منير بعلبكي

532968

RT000020454LB

2014/08/28

2014/11/20

ماجد أحمد ذبيان

536124

RT000020461LB

2014/08/28

2014/11/20

OF INTERNATIONAL
CURRENCIES LTD
National Directory For Labor

219419

Engineering & Architecture
LTD
شركة ويست بروك انفستمنت اوف شور

228569

ش.م.ل
زكريا زخيا كرم
رافي كريكور سمرجيان
انفستمنت ربريزنتيشن سرفسز اوف شور

RT000027366LB
RT000027476LB

2014/21/10
2014/20/10

2014/19/11
2014/19/11

240126

RT000033541LB

2014/21/10

2014/19/11

243558

RT000033547LB

2014/17/10

2014/20/11

259851

RT000033567LB

2014/21/10

2014/20/11

304987

RT000028818LB

2014/22/10

2014/19/11

نقوال اسحق عيسى

1181537

RT000029579LB

2014/22/10

2014/26/11

وسيم مختار درويش

1182017

RT000029582LB

2014/22/10

2014/21/11

4218

RT000036552LB

2014/20/10

2014/19/11

RT000036407LB

2014/22/10

2014/19/11

RT000033606LB

2014/22/10

2014/19/11

2014/20/10

2014/19/11

2014/20/10

2014/19/11
2014/19/11
2014/19/11

وليد منير الحوت

537493

RT000020471LB

2014/08/28

2014/11/20

ش.م.ل

جعفر محمود عتريسي

541581

RT000020481LB

2014/08/28

2014/11/20

جانيت كميل نصار

برس نت أجنسي ش.م.م

544279

RT000020493LB

2014/08/28

2014/11/21

حسان محمد عثمان

544282

RT000020495LB

2014/08/28

2014/11/20

شركة رويال هومز ش.م.ل

أحمد مصباح الوند

550145

RT000020534LB

2014/08/28

2014/11/20

موريس طانيوس سابا

31164

بسام ابراهيم الشعار

554399

RT000020541LB

2014/08/28

2014/11/20

انترناشونال براند سباليرز ش م م

53090

وفاء عادل احسين

556943

RT000020549LB

2014/08/28

2014/11/20

جوزيف شنيدر واوالده

56905

RT000033614LB

جاد هشام عسيران

561863

RT000020615LB

2014/08/28

2014/11/20

انطوان بدروة وشركاه

59944

RT000033624LB

الياس بوغوصيان وولديه

63876

RT000033688LB

2014/20/10

هشام عبد الحسن حشوش

562856

RT000020644LB

2014/08/28

2014/11/20

باتيسري موريس

64224

RT000033691LB

2014/20/10

سورين همبرسوم كورجكيان ـ ورثة

237475

RT000029317LB

2014/08/28

2014/11/19

جالل جوزف عبد الكريم

71797

RT000036835LB

2014/21/10

2014/19/11

نقوال ايلي حداد

167048

RT000036771LB

2014/16/10

2014/19/11

تبدأ مدة االعتراض المحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ

مدير الواردات
لؤي الحاج شحادة
رقم التكليف 2187

إعالم تبليغ
تدعو وزارة المالية ـ مديرية المالية العامة ـ مديرية الواردات ـ دائرة التحصيل بيروت ـ المكلفين الواردة أسماؤهم في الجدول المرفق للحضور
إلى مركز الدائرة الكائن في بيروت ـ شارع بشارة الخوري ـ مبنى فيعاني ـ الطابق الثاني لتبلغ البريد المذكور تجاه إسم 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 موقع اإللكتروني.
رقم المكلف

رقم البريد المضمون

أيمن رفيق أمين سنو

383022

RT000020247LB

تاريخ الزيارة
الثانية
2014/09/18

2014/11/20

فادي محمد سعيد عبدالله

395690

RT000020263LB

2014/09/19

2014/11/20

إسم المكلف

تاريخ اللصق

أحمد منير الدنا

399373

RT000020269LB

2014/09/17

2014/11/21

عفيف عبد الكريم ناصر

403078

RT000020274LB

2014/09/19

2014/11/20

عصام داود سليم

474807

RT000020364LB

2014/09/18

2014/11/20

محمد بهيج جميل

573854

RT000022078LB

2014/09/19

2014/11/19

شريفة عدنان األبيض

195328

RT000025786LB

2014/09/19

2014/11/19

شركة األمان والسالمة في البيت والطريق ش.م.ل

225014

RT000022786LB

2014/09/19

2014/11/19

اسبيريشنز انترناشيونال ام.اي ش.م.م

228690

RT000022830LB

2014/09/18

2014/11/21

شركة ميتافور ش.م.م

228744

RT000022833LB

2014/09/18

2014/11/21

عامر بهاء الدين الخطيب

585820

RT000022495LB

2014/09/19

2014/11/20

بالل محمود خطيب

1416679

RT000025768LB

2014/09/18

2014/11/19

أرابيكا ميوزيك ش.م.ل

1468533

RT000025770LB

2014/09/18

2014/11/19

شركة ريبوت ش.م.م

1803796

RT000025780LB

2014/09/18

2014/11/19

عفيف عبد الرحمن مدلل

211227

RT000025812LB

2014/09/18

2014/11/19

كمال الحاج محمود منيمنه

239783

RT000025813LB

2014/09/19

2014/11/19

آنا ماريا كارلو داندولو

322143

RT000025815LB

2014/09/18

2014/11/19

هيفا حسن لقيس

338496

RT000025818LB

2014/09/18

2014/11/19

محمد عدنان األبيض

490157

RT000025893LB

2014/09/19

2014/11/28

دلفي انترناشونال ش.م.ل اوف شور

492994

RT000027767LB

2014/09/19

2014/11/19

سيرين عبدالله اللبان

523324

RT000025897LB

2014/09/18

2014/11/19

ماهر نور الدين عيتاني

910495

RT000026883LB

2014/09/19

2014/11/21

سامر علي زغير

915571

RT000026887LB

2014/09/19

2014/11/21

كيتر ان ش.م.م

985786

RT000027181LB

2014/09/18

2014/11/19

باغيت ساندويش ش.م.م

985825

RT000027182LB

2014/09/18

2014/11/19

ميوزيك كواست موجو ش.م.م
شركة ربيع أبو حسون أكاديمية التنس ش م م
 RAHأكاديمية التنس
شركة مدنية ETANA PRESS
شركة اكسبند بالس ش م م
شركة قمر لالستثمار ش م ل هولدنغ
قاسم محمد سليمان الحاج
عصام عبد الكريم شحاده
بشاره ميشال بشاره
شركة كوني ستب ش.م.مQueen Step sarl .
نجيب رياض الريس
شركة بيريت فاينانشال ادفايزرز اوف شور ش.م.ل
زد ـ بلوس ش.م.ل (أوف شور)
هافن ش.م.م
شركة الناي ش.م.م AL NAY
مينو ش.م.م MENU
ملتي ميديا كونسلتنتس ش.م.ل اوف شور
شركة داليا شيبنغ أند ترايدنغ (اوف شور) ش.م.ل
ريما قاسم كلوت
الشركة الصينية للتمويل واالستثمار
غوترايد ش م ل اوف شور
شركة كوديف انترناسيونال ش م ل اوف شور

1804927

RT000025803LB

2014/09/18

2014/11/19

1921212

RT000025837LB

2014/09/18

2014/11/19

1940718
1963094
1979589
69409
71110
293287
298709
313955
525453
555375
678459
696706
786513
957201
1168889
1203442
1663190
1881297
1902966

RT000025842LB
RT000025945LB
RT000025946LB
RT000028618LB
RT000028627LB
RT000028812LB
RT000028815LB
RT000030783LB
RT000027770LB
RT000028046LB
RT000030841LB
RT000030843LB
RT000030863LB
RT000028701LB
RT000028474LB
RT000029682LB
RT000029261LB
RT000029818LB
RT000029842LB

2014/09/18
2014/09/19
2014/09/18
2014/09/17
2014/09/18
2014/09/18
2014/09/19
2014/09/19
2014/09/19
2014/09/19
2014/09/19
2014/09/18
2014/09/19
2014/09/19
2014/09/19
2014/09/19
2014/09/18
2014/09/19
2014/09/17

2014/11/19
2014/11/19
2014/11/19
2014/11/20
2014/11/19
2014/11/19
2014/11/19
2014/12/01
2014/11/19
2014/11/19
2014/11/19
2014/11/27
2014/11/19
2014/11/19
2014/11/19
2014/11/20
2014/11/19
2014/11/25
2014/11/20

تبدأ مدة االعتراض المحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ.

مدير الواردات
لؤي الحاج شحادة
رقم التكليف 2201

نادر نبيه جوهر

547918

RT000036318LB

2014/22/10

2014/20/11

شركة انفستمنت بروبرتيز ب.ف.

677883

RT000036123LB

2014/20/10

2014/19/11

فوت افينيو اوفشور ش.م.ل اوف شور

724821

RT000036133LB

2014/21/10

2014/19/11

كلودياز ش.م.ل Claudia’s sal

1032571

RT000036177LB

2014/21/10

2014/19/11

شركة غلوبل انفستمنت غروب ش م م

2241478

RT000034287LB

2014/20/10

2014/20/11

شركة سيرفيس مانجمانت بالس ش م م

2241681

RT000034288LB

2014/22/10

2014/21/11

هوية ش م م

2387719

RT000034297LB

2014/20/10

2014/20/11

عبدالله محي الدين الصباغ

2412993

RT000034301LB

2014/20/10

2014/20/11

جمعية آل البلعه اإلجتماعية

2463945

RT000034307LB

2014/22/10

2014/21/11

عمار محمد سالم

2464753

RT000034308LB

2014/20/10

2014/20/11

مبادرون

2522059

RT000034323LB

2014/20/10

2014/19/11

براشيس انفستمنت اوف شور ش.م.ل

2715797

RT000034333LB

2014/21/10

2014/20/11

مركز التشخيصي الطبي المتطور ش.م.م

2749327

RT000034337LB

2014/22/10

2014/24/11

مدرسة الرويس النموذجية

2777812

RT000034340LB

2014/20/10

2014/19/11

SIGN PLUS
تجمع المؤسسات العائلية في منطقة

2780671

RT000034341LB

2014/21/10

2014/20/11

2795734

RT000034346LB

2014/20/10

2014/20/11

2799174

RT000034347LB

2014/20/10

2014/19/11

الشرق االوسط
رابطة االساتذة المتقاعدين في التعليم
الثانوي الرسمي في لبنان
الشركة اللبنانية لالنماء والتطوير السياحي

2827037

RT000034352LB

2014/20/10

2014/19/11

ابراج بيروت
محمود خضر الشامي

2849360

RT000034354LB

2014/22/10

2014/21/11

2869675

RT000034359LB

2014/21/10

2014/21/11

طالب محمد دكروب

2877773

RT000034360LB

2014/22/10

2014/21/11

والعقاري
جمعية مالكي العقار (865المصيطبة)

تبدأ مدة االعتراض المحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ				

مدير الواردات
لؤي الحاج شحادة
التكليف 2181

�أحالم �شيطانية ( ...تتمة �ص)1
إنَّ جملة المواقف التي عبّر عنها الزعيم الروسي في
مؤتمره الصحافي السنوي قبل أي��ام قليلة هي دروس
على الغرب تعلّمها واالستفادة منها ،فسياسات بناء
اإلمبراطوريات العاتية واالستهتار بقيم ومثل ال��دول
األخرى لم تعد من األمور المقبولة على اإلطالق في عالم
ال��ي��وم .وف��ي ه��ذا المجال ،ف��إنَّ تخريب اقتصاد ال��دول
األخرى وفرض العقوبات أحادية الجانب لم تعد أمورا ً
مجدية بعيدا ً ع��ن كونها أص�لاً سياسات ال أخالقيّة
ُتمارسها الواليات المتحدة واالتحاد األوروب��ي وآخرين
ضد دول مثل سورية وروسيا والصين وكوبا وفنزويال
وإيران واألرجنتين ،للنيل من قدرات هذه الدول التنموية
وتطلعاتها لبناء عالم خا ٍل من الظلم والعنف والالمساواة
والحريّة والتعاون الدولي الب ّناء.
لقد أش��ار الكاتب ال��روس��ي أن��دري��ه بايكوف ،وال��ذي
استلهمنا من كتاباته بعض مما ذك��رن��اه ،إل��ى أ َّن��ه مع
تدهور األزمة األوكرانيّة ،وصلتْ األمور إلى حد الهستيريا
في العالقة تجاه شخصيّة الرئيس الروسي .فمنذ آذار
– نيسان  ،2014أصبحتْ شخصيّة فالديمير بوتين
والتحاليل المزيفة لشخصيته ومهنته وسلوكه وأسلوب
اإلدارة الذي يتبعه في شكل منتظم (يوم ّياً) محط اهتمام
الصحافة الغربيّة الرئيسيّة ب��دءا ً من صحيفة التايمز
وانتها ًء باإلندبندنت ومجلّة «االقتصادي» .كما ت َّم تفعيل
المقاالت األدبيّة المزيفة بتحليالتها ومصداقيتها العلمية.
فكما يقولون «لعب من دون قواعد» ،وكل األساليب جيّدة
في الحرب ،والحرب كانتْ بالفعل حقيقي ًة ح ّتى ولو كانتْ
إعالميّة!.
بعد كل هذا الكالم حول الهجمة التي تتع ّرض لها روسيا
االتحاديّة ،وهي أحد األقطاب األساسيّة اقتصاديا ً وعسكر ّيا ً
وحضار ّيا ً في عالم اليوم ،ماذا ك ّنا نتو ّقع غير ما نراه اآلن
متوحشة إزاء سورية التي دافعتْ
من سياسات غربيّة
ّ
لسنين طويلة عن قيم أ ّمتها وإيمانها بعروبتها وبقضايا
شعبها وسيادتها واستقالليّة قرارها؟ ومن نافلة القول إنَّ
الهجمة التي تع ّرض لها قائد شعب سورية الرئيس بشار
األسد قد أتتْ في نفس السياق الذي سيتع ّرض له أي قائد
يدافع عن ثوابت شعبه وحقه في الدفاع عن أرضه وشرف
وكرامة مواطنيه ومحاربة الطغيان واالستبداد واالحتالل
األجنبي؟

عندما يلتقي المسؤولون األوروبيّون في اجتماعاتهم
وقممهم ويتناقشون في أمور وأحوال العالم والعباد ،فإنَّ
البعض ينتظر أن يتح ّرك عقالؤهم في شكل جاد ومسؤول
لوقف عملية التراجع واالنحطاط التي وصل إليها االتحاد
األوروب���ي والتي ابتعدتْ كثيرا ً عن القيم والمثل التي
عملتْ شعوب أوروبا وممثليها على ترسيخها في حياة
البشريّة منذ نهاية القرن السادس عشر .إال َّ أ َّننا توصلنا
إلى قناعة من الصعب تغييرها اآلن وهي أنَّ كثيرا ً من
هؤالء المسؤولين والقادة لم يتعلّموا في مدارس شكسبير
وروس��و وموليير وراس��ل وغوته وهيغل وآخ��ري��ن .بل
أ َّننا نشعر وكأ َّنهم خريجو مدارس البغدادي ،وبن الدن،
والزرقاوي ،وأردوغان وبندر بن سلطان بن عبد العزيز آل
سعود ،وغيرهم.
قبل أي��ام من اآلن ،جلس األوروب��ي��ون على كراسيهم
الوثيرة في مقر االتحاد األوروب��ي في بروكسيل وقاموا
بصياغة ورقة شيطانيّة بأفكار شيطانيّة وأحالم شيطانيّة
حول سورية .في تلك الورقة رسموا خططا ً وادعوا أ َّنهم
وضعوا حلوال ً لما تمر به سورية ،بينما كانتْ حقيقة
ما قاموا به ،بضغط من فرنسا وبريطانيا و»إسرائيل»
وح ّكام أوروبيين فقدوا شرعيتهم ،هي أفكار الستمرار
قتلهم للشعب ال��س��وري ودع��م اإلره���اب وتدمير للبنى
التحتية التي أنشأها شعب سورية ،وشروط على دور
المبعوث الخاص لألمم المتحدة إلى سورية ،ودعم جديد
لـ»داعش» و»جبهة النصرة» وفروع «القاعدة» اإلرهابيّة
األخرى مقابل السوريين األبطال الذين يواجهون اإلرهاب
في دير ال��زور وحلب والر ّقة ودرع��ا والقنيطرة وحمص
وحماة والالذقية.
م��ع اح��ت��ف��االت أع��ي��اد الميالد المجيد ورأس السنة
الميالديّة الجديدة ،نتو ّقع من الغرب إنهاء ممارسة
سياسات القتل والنفاق والدمار ودعم اإلرهاب س ّرا ً وعلنا ً
واحترام قيم الشعوب األخرى التي ّ
ورسخها سيد
بش َر بها ّ
ّ
السالم عيسى بن مريم عليه السالم .ونتوقع من هؤالء
أيضا ً أن يعملوا على بناء عالم يسوده األمن واالستقرار
والمساواة واالح��ت��رام المتبادل وتخليهم عن أحالمهم
اإلمبراطوريّة واالستعماريّة الشيطانيّة.

د .فيصل المقداد

إعالن
تدعو مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان المشتركين الواردة أسماؤهم أدناه ،الذين صدرت
بحقهم أوامر تحصيل ،التقدم من صندوق المؤسسة الرئيسي في بيروت ـ بدارو ـ شارع
سامي الصلح ـ ملك شدراوي ،خالل مهلة أقصاها خمسة عشر يوما ً من تاريخه ،لتسديد
المبالغ المتوجبة عليهم تحت طائلة تنفيذ أوامر التحصيل المذكورة.
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إسم المشترك
جان حنا خارلوبيان
إنعام جريس شنيعة
جيزال كامل
ليون ديرمادجيان
شكري كيفورك دمدجيان
حنا حمالي
ادغار حايك
جورجي بانوسيان
جوزف اسو
ماري طربيه
وديع دياب سماحة
حجازي
الفرد خليل غريب
هاغوب دمردجيان
جورج أبو عسل
الياس شامي
نخلة حجار
جهاد حجيلي
إيلي أمين مطر
محمد جميل بربر
زبيب شامشهرليان
جورج جبيلي
هاغوب دركجيان
أكرم حناوي
روجيه سليم عون
نبيهة مكرزل
روبير نصر
كيفورك مانوكيان
فاروجيان براليان
جريس وطوني ابراهيم الهاشم
ابو كرم
يوسف سليم حدشيتي
نقوال حبيب شحادة
جوزف منصور كرم
علي عباس هاشم
فيليب حجيلي
دونابديان
كميل ريمان
هارون دامرجيان
عبد الرحمن دباغ
سانت اسطفان
جورج يوسف هيكل
محمد اسماعيل ابراهيم
انترانيك هاغوب بديكيان
ميشال قدسي
نعيم يوسف سيدة
انطونيوس العالم
روجينا كبوريان
آرا آغوب جنكوزيان
البيرتو ناصيف زعني
قاسم زوبيان
جورج عيسى
محمد عبدو معتوق
هاغوب كورونيان
يوسف علم علم
ويليام جيمس ويتكر
جان الياس نمور
موكاها
يوسف عبد الغريب
السيد
فؤاد وبيار طانيوس
ميساك ترزيان
سميرة حسان موسى
بدروس دير ارتونيان
جوهان براندت
جريس شاهين عبود
حسان حيدر
جوزف جورج عازار
سلوم سلوم
ميشال عبدو حاليني
انطوان ناصيف
روبين ارتين سركيسيان
هاغوب ورطانيان
مانوويل كوشاكيان
نعمة الله الحداد
ميشال سليم كعدي
انطوان كحاله
نمر خوري حنا
هيراير زازونيان
باهية غريب
ساسون بوغوص بانوصيان
غوصيان آرتين نبكو
انترانيك بابكيان
كراكين موراديان
ارمن ابكريان
معروف محمد قرعوني
هاروت اسكندر باشليان
ارام وابراهميان
ليلى يوسف حلو
عبد المسيح شاهين
هاروتيون جالخيان
الياس ويوسف كرم
غربيس غيراغوسيان
زاهي سعيد زعيتر
لطفي كاراكوليان
غربيس كاراداليان
جوزف أبو حنا
مريم فارس
غربيس ميساكيان
كاتيا
افرام بعلبكي
روجيه شمعون
ايلي سليم ابو شقرا
الياس سعيد طعمي
مهران جوكوليان
نبيل بخاش
شكري قابوريان
وليام معلوف
يوسف عبد الغالب
علي شاهين
علي شحرور
أبو منصور وجاجا
محمد حسان ديراني
فيكتور جورج درزي
صالح زعموط
شاكر شالوحي
محمد ديبو األحمد
عصام غصوب
حريري سعيد وحبيب ديب
هاشم صالح
الياس صفير
ابراهيم بردكجيان
اغوبيان كريكور
سلوى هاغوب نشاليان
اوهانس هازاردجيان

وفي حال عدم التسديد خالل مهلة أسبوعين من تاريخ النشر ستضطر المؤسسة ألخذ
اإلجراءات القانونية بحقهم.
رئيس مجلس اإلدارة
المدير العام
المهندس جوزف نصير
التكليف 2236

