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�إعالنات

Sixth year /Wednesday / 24 December 2014 / Issue No. 1669

�إعالنات ر�سمية
إعالم تبليغ
الموضوع :إنذار شخصي
تدعو وزارة المالية ـ مديرية المالية
العامة ـ مديرية ال��واردات ـ (مالية لبنان
ال��ج��ن��وب��ي محافظة ال��ج��ن��وب) ـ دائ���رة
التحصيل المكلفين ،الواردة أسماؤهم في
الجدول أدن��اه ،المجهولي مركز العمل أو
محل اإلقامة حاليا ً للحضور شخصيا ً أو
من ينوب عنهم قانونا ً خالل مهلة ثالثين
يوما ً من تاريخ  2014/12/24إلى مركز
الدائرة الكائن في السراي الحكومي ـ صيدا
لتبلغ إنذار شخصي.
وفي حال عدم الحضور يعتبر التبليغ
ح���اص ً
�ل�ا ب���ص���ورة ص��ح��ي��ح��ة ب��ت��اري��خ
 2015/1/24عمالً بأحكام المادة  28من
القانون رقم  44تاريخ 2008/11/11
وتعديالته (قانون اإلجراءات الضريبية).
االسم

الرقم
703725

سعيد ابراهيم متى

703729

جمال عز الدين البركة

703730

جواد ابراهيم خليفة

703734

نانسي محمد صالح

703742

احمد محمد شناعة

703769

هال قاسم غدار

703786

جميل خالد بيطار

703789

احمد عبد الرحمن نوفل

703792

بهية حسين غدار

703803

حنان محمد خليفه

703811

خضر ابراهيم كامين

703814

ميمنة حامد صالح

703815

احمد عباس حرب

703820

علي احمد كوثراني

703824

ابتسام علي خليفة

703826

حميدة علي قرارجة

703827

رضا محمد علي خليفة

703831

نعمة الله سيد علي بغدادي

703832

الهام احمد خليفة

703851

محمد رزق صالح

703854

سامي شرف الدين شرف الدين

703865

افراز سالمة سويد

703867

احمد علي حسن خليفة

703878

محمد علي شمسي

703884

امنة حسين غدار

703885

محمود مصطفى الجبيلي

703889

حنا بطرس فرنسيس

703891

عماد رضا اسماعيل

703940

يونس سعد الدين بركات

703943

حسن نمر خليفة

703946

حيدر الحاج حسن رضا خليفة

703947

الال علي حبلي

703953

زينب فؤاد سعد المصري

703954

خليل عبد اللطيف الحلواني

703962

نوال احمد حجازي

703974

هاشم احمد الديري

703976

مصطفى حسن رضا خليفة

703981

هبه سمير شعيب

703983

غادة ابراهيم عودة

703988

محمد سليم غدار

703993

فايز علي جمعة

703996

ريا حسن فخري

704003

هاني هاني الفران

704006

عبد العفو احمد عبدو

704007

ماجد ابراهيم عبدو

704008

رضوان خضر كامين

704025

زهرة يوسف حسن غدار

704026

خديجة حسين احمد

704029

اسعد محمد زرقط

704031

حسين احمد رز

704036

حيدر يوسف حسون

704043

نبيه حسين زرقط

704057

محمد زيدان زيدان

704075

جوزفين الياس حرفوش

704080

شفيق احمد الهواري

704111

خديجة ديب غدار

704132

مهى احمد الزين

704144

قاسم ديب عبدو

704145

مريم خليل حمدان

704146

عادل محمد عبد الرؤوف خليفة

704148

عدنان احمد الغنواني

704153

محمد احمد الغنواني

704154

ماجدة محمد خليفة

704159

مصطفى ديب عبدو

704160

علي ابراهيم موسى حمدان

704164

عمشة احمد حسون

704166

ميال الياس اندراوس

704169

محمد حمد حشمان

704175

جورج يوسف الناشف

704177

حافظ علي زرقط

704190

نجيب يحي شرف الدين

704198

عبد المجيد قاسم السعدي

704204

كمال سعيد موسى

704213

مروان محمود قاسم

704216

محمد يوسف شبلي

704219

محمد محمود عصفور

704223

حيدر فايز حماده

704226

سامي امين خير الدين

704227

جعفر احمد غدار

704239

ليلى محمد الرز

704247

حيدر حسين نصر الله

704262

جوني حسين نصر الله

704274

محمد نمر قاسم

704284

حسن جوني حسين

704296

محمود كايد اخضر

704300

حسين حسن جوني

704301

مجيد محمد حمتو

704311

صالح الدين حسن الزين

704314

جعفر محمد سبيني

704333

عدنان محمد الشماع

704336

جميل حنا يوسف صليبا

704338

سميرة لطفي الحجاب

704345

الصاوي محي الدين البطش

704347

ناديا كرم السكافي

704348

درويش يوسف الحناوي

704358

خليل جبران شاغوري

704365

سميرة حسين عكر

704367

محمد حسن الحناوي

704369

سميا ابراهيم الراعي

704370

مصطفى محي الدين البطش

704371

عطا محمد زرقط

704372

رضا قاسم ابراهيم غدار

704382

علي خليل خليفة

704385

غسان احمد جمعة

االسم

الرقم
704392

مازن سيف االمين

االسم

الرقم
705266

زياد حمدان عبد الغني

االسم

الرقم
706037

اميلي جرجس ملحم قسطنطين

االسم

الرقم

االسم

الرقم

االسم

الرقم

706727

معين محمد الزين

707636

فقيه كامل عيد

708589

بكرية احمد الحوراني

704398

فادي سيف االمين

705267

محمود خضر خليفة

706039

يحيى مالك البخور

706729

احمد حسن محمود الزين

707646

شفيق عبد المجيد زنتوت

708590

كاملة يوسف قبالوي

704399

محمد عبد الله محمد مبارة

705270

مصطفى خضر خليفة

706051

نور الدين عبد اللطيف سليم

706732

704400

حيدر خليل خليفة

705272

علي ابراهيم موسى حمدان

706053

معروف محمد قطيش

محمد ابراهيم احمد غدار

707650

706738

704401

رضا محمد حسين خليفة

705283

ادال حبيب ابراهيم حبيب

706054

707651

سالم محمد السمره

زكية حسن الجبيلي

سكنة علي خروبي

708595

عز الدين محمود السوجاقي

706741

704410

علي رضا فخري

705286

ابونين يوسف سمعان قطان

706074

707659

عبد الكريم علي غدار

جاد محمد عاصي

سمير محمد جواد نعمة

706743

704414

احمد درويش بديع

705288

زينب سليم بركات

706076

707674

وداد يوسف كيلو

قاسم علي صالح

رجب محمود الجندي

706751

704430

سمر صالح الدين الصيداني

705293

علي يوسف الموعد

706087

707685

محمد بالل الحلبي

سكينة حسن الجبيلي

نبيه احمد البدوي ابو ظهر

706760

704436

عبد العزيز رشيد علي

705296

نوال يوسف سمعان قطان

706092

707688

سعاد احمد رئيس المينا

جرجس حنا قسطنطين

ازدهار علي الزين

706762

704446

وفيقة مصطفى خليفة

705301

محمد صالح الدين محمد صبحي حنينة

706108

707709

موسى مصطفى عيد

خضر مصطفى الجبيلي

محمد عبد الماجد يوسف الزين

706765

704457

صبحية حسن صالح

705306

مفيد علي قادري

706117

707725

غسان قاسم جمعة

سلمى ايليا ابراهيم ايليا

محمد علي عزار

706767

704460

محمود علي الطفران

705310

احمد سليم سوسان

706120

707727

ماري حنا الياس اسبر

عبد الله يوسف الموعد

حسن صالح البيطار

706771

704477

مازن فيصل حمود

705312

محي الدين ديب البعاصيري

706136

707732

عدنان احمد حسون

يوسف عبد الرحمن وهبي

هيام البير خطار

706772

حسن محمد شحوري

704480

عارف علي الجبيلي

705317

سهار علي الددا

706143

707740

ايلي خليل ابو فاضل

خديجة محمد الزين

706786

704491

حسن سلمان زيدان

705322

بطرس جرجي بشارة ديب

706150

707742

عبدة محمد مسلماني

جومانه فوزي االسمر

محمود رضا البزري

706788

704498

انطوان لطفالله غالي

705327

وليد محمود الحوراني

706166

707751

خليل علي الجبيلي

محمد حسين علي الهاشم

تيسير مصطفى لطفي

706793

704502

نهاد لطفالله غالي

705334

محمد احمد محمود قرنوبي

706169

707769

خضر محمد غدار

فؤاد اسماعيل آغا

فوز محمد كوثراني

706796

704511

فيوليت لطفالله غالي

705338

حسن خليل قلقاس

706177

707774

حنيفة سليم الحجار

ديبة حسين قاسم نجم

مهى كامل حافظ

706799

704521

عفيفة حسن كوثراني

705343

معروف احمد الزين/ورثة

706180

707779

توفيق الياس ابراهيم الحايك

بولس ابراهيم بركات دياب

وليد زكريا الدنب

706803

704522

درويش عباس كامين

705344

صباح خليل موسى الزين

706182

707780

محمد قاسم احمد علي حسين

رضوان ماجد المجذوب

حسن عبدالله الجبيلي

706810

704523

طالل خالد شهابات

705345

امال اسبر خليل

706191

707814

مريم ابراهيم قطان

حسان محمد رمضان

ابراهيم احمد التقي

706812

704532

احمد حسن علي صالح

705346

حسن احمد حسن شاهين

706200

707815

دالل محمد ديب غدار

مريم حسن محمود الزين

محمود علي شحيمي

706813

704546

عصام رسالن عفارة

705347

مروان موعد النصار

706205

707836

نابغة درويش عبد القادر

فاطمة نهلة محمد مراد

عبدو داود مكي

706818

704555

ليلى حسن غدار

705352

صبحي محمد قرص

706208

707840

حيدر موسى خليفة

طارق محمد عفيف الددا

محمد صالح الموعد

706821

704559

نجيب محمد طه البابا

705353

ميشال باسيال دندن

706209

707846

شاوول طنوس جحا

علي امين سالم

هادي عزت شمس

706824

704560

الياس حنا اسبر

705354

ليال صالح البساط

706210

707853

ماهر محمد بشير الشريف

جميل ابراهيم الدهني

عساف ناصيف ناصيف

706826

704565

عزيزة موسى الزين

705355

مها محي الدين عنتر

706212

707868

كريم سليمان قسطنطين

قاسم علي قاسم فرحات

سليم عزت شمس

706831

704566

نازك ابراهيم السكافي

705356

عبد اللطيف علي االخضر

706215

707869

كامل خير الدين قدورة

زهور حسن زيدان

وفيقة محمد البزري

706833

704567

حسن احمد كالس

705357

مرعي ايلي ابو مرعي

706217

707871

محترم محمد بهيج قدورة

محمد صبحي حبلي

احمد قاسم عمر

706846

704575

عطاف خالد فرماوي

705362

سهى كايد ابراهيم

706230

707873

فاطمة احمد ناصر

منى احمد جابر

مصطفى قاسم ديب حمادة

706848

704580

دالل محمد الرواس

705367

منيرة لطفي الدندشلي

706237

707883

ندى محمد بهيج الزغبي

غازي يوسف حنينة

سالم جرجس حليحل

706859

704589

محمد روحي محي الدين رق البخور

705369

محمد منير الدالي بلطة

706243

707884

حسين مصطفى عالء الدين

محمود جمال كعوش

محمد نمر حماده

706861

704599

رنيم رشيد السايس

705370

طالل احمد الرهاوي

706248

707890

يوسف يعقوب قطان

امين زهير المالح

جورج سالم حليحل

706876

704608

بدريه مصطفى خليفه

705371

نهى عبد الغني قدورة

706249

707929

خليل عبد الهادي

جمال احمد حسن جابر

علي قاسم ديب حمادة

706888

704618

خديجة علي محمود غدار

705372

منيرة خليل السبع اعين

706267

707930

ابراهيم باقر حديب

خديجة خليل شومر

فهد سليم سباهية سميا

706927

704619

خليل حسين صالح

705375

نشات محي الدين قدورة

706276

707931

خيريه محمود عكره

نصير نقوال عمون

محمد سمير عبد الرحمن الصلح

706938

704625

فؤاد احمد محمد

705379

زهية حسن خليفة

706277

707960

الياس حنا خليل نصر الله

محمد علي حسن نحولي

طالب قاسم يونس

706939

704631

كفى علي قطيش

705394

منيمنه ابراهيم خليفة

706280

707964

سهيل محمد النجار

صالح الدين سعد الدين حجازي

نبيل احمد فياض

706948

704650

امينة فضل عدلوني

705401

يوسف خليل المسلماني

706283

707967

علي نمر داوود

محمود ديب السعافي

خديجة حسين سليم غدار

706950

704666

لطفي حسن سلوم

705405

علي مرشد ابراهيم كاعين

706285

707983

احمد الصاوي زنتوت

اسامة حسن نحولي

مصطفى مصطفى الدرزي

706955

704684

نبيل علي الجمال

705409

سهام خليل المسلماني

706286

707993

هيفاء احمد رمزي اغا

ديب حسن التقي

عفيف مصطفى الدرزي

706964

704693

علي نسيب الصديق

705411

فضل حسن علي صالح

706294

707998

نبيه اسعد ابو رجيلي

خديجة حسن نحولي

علي محمد حسين غدار

706970

704705

عبد الرحيم احمد قدورة

705431

عبد الحسين حسن سالمة

706296

708008

سعاد محمود اسعد

بهاء مصطفى البابا

سعاد الياس ناصيف

706972

704710

سالم موسى بصل

705432

مريم محمد عبد الرؤوف خليفة

706297

708022

نبيهة حنا كنعان

علي حسين دنش

سعيد محمود الخطيب

706973

704715

خليل كامل الزين

705437

حيدر اديب خليفة

706303

708023

فاطمة جواد قزيحة

حنا جرجي قسطنطين

احمد سلمان قدورة

706976

704716

وليد راشد فرحات

705445

جميل يوسف قسطنطين

706312

708046

محمد زكريا فاعور

عبد السالم محمد الصلح

توفيق امين حرب

707012

704717

سميرة سامي الخطيب

705449

زكريا خليل مسنو

706317

708053

كفى خليل خليل

اغلوريا نقوال كيال

صالح محمد شاهين

707016

704720

عازار ملحم قسطنطين

705451

يوسف جرجي قسطنطين

706319

708061

عدنان غالب شتاوي

ناصيف يوسف ناصيف

احمد سليم قلقاس

707018

704722

نزيه محمد زيدان

705456

بولس جان دبانة

706321

708084

احمد محمود حافظ

ماغي نقوال كيال

امال منيف نعمة

707042

704730

زهير شفيق حنقير

705469

سميرة احمد خاسكيه

706340

708094

محمد توفيق زيدان

مارون نخله جرجوره

ادوار اسكندر حوا

707080

704731

حسيب قاسم عيدو

705470

احمد خير الدين محمد اليماني

706342

708111

محمدين تامر غدار

سناء حسن نحولي

نهى محمد البزري

707086

704733

بهيج سامي القواص

705476

صالح الدين مصطفى العقاد

706343

708116

خاتوم مصطفى خفاجة

ضيا محمد الموعد

خديجة احمد حسون

707087

704739

سمير اسعد كسرواني

705492

فضل محمد خليفة

706345

708132

بهية حسين الزين

سهير مصطفى البابا

وفيق موسى نضر

707098

704752

غازي محمد عباس خليفة

705505

محمد قاسم سركيس

706357

708138

محي الدين نديم اليمن

علي محمد موعد

هيام عبد الحليم البابا

707101

704755

علي موسى خبيز

705512

نخلة ابراهيم ابو زيد

706362

708171

محمود بدوي البساط

منى مصطفى البابا

بهاء حسين الزين

707117

704762

خالد حسن عطيه

705513

تاج رشيد االحط

706370

708188

محمد محمود خليفة

منى محي الدين مرجان

بديعة حسين مرعي

707124

704764

سامح احمد كعوش

705514

حسين محمد حسونة

706371

708198

ابراهيم نقوال ابو فرحات

هنادي مصطفى البابا

نقوال فهد عزيز

707172

704770

فاطمة خليل ايوب

705521

زينات محمود نحولي

706372

708208

علي الحاج خليل الزين

حنا جرجس قسطنطين

علي سليمان جمعة

707179

704776

زهير علي غضبان

705523

ابراهيم قاسم ابراهيم غدار

706373

708210

محمد هشام احمد كنعان

اسعد نقوال قسطنطين

عدنان حسين سليمان الحاج

707183

704785

احمد مصطفى البقري

705534

جبران طنوس واكيم

706376

708211

علي توفيق زيدان

ليلى رامز غندور

علي تامر عزاز

707188

704790

مريم محمد خليفة

705537

علي احمد حسين خليفة

706379

708214

ياسر احمد الخطيب الخالدي

حسن عبد اللطيف فرحات

وسام جهاد جردلي

707192

704817

محمد يحي عالء الدين

705541

بالل عفيف فياض

706380

708223

بهيج زين العابدين حسن عسيران

ابراهيم محمد خضر

مصطفى سماعيل عنبر

707193

704834

عبد الحسن محمد خليفة

705544

عطاف حسن شامين

706387

708233

كمال جريس بو فرحات

منى مصطفى كمال معنية

سامي خليل الزين

707194

704835

فاطمة حسين دغمان

705549

نبيه يوسف الحاج

706395

708242

حسن محمد فاروق

ديب محمد شاهين

صالح عباس السكافي

707213

704841

اعتدال احمد مليجي

705556

رئيف محمود زنتوت

706398

708253

محمد عفبف غدار

جورج لطفي صهيوني

مهى قاسم عبدو

707224

704847

امال موسى سعد الدين

705578

نجوي صالح البلوط

706402

708261

صبحية عز الدين الزين

نهاد الياس صهيوني

عزيزة بهيج الفضل

707227

704856

سهجنان حسين سالم

705579

محمد نجيب ايوب

706416

708263

صالح احمد نسب

عبد الغني محي الدين القطب

محمد نبيل محمد المالح

707239

704868

محمود ابراهيم النميري

705581

وفيق رامز الحبال

706423

708299

علي تامر غدار

يحيى حمد النبطان

ماجدة بكري سنتينا

707270

704878

انور رضا البزري

705601

هال سعد الدين بعاصيري

706426

708307

حسين عمران محمد ابو الفضل القواس

فادي عيد عيد

محمد حسين خليل موسى

707282

704887

عبد الكريم يوسف فاضل

705602

جواد محمد غدار

706437

708312

محمد علي الريش

مواهب محمد شحوري

ناظم نجيب صفي الدين

707283

704890

وديع حنا واكيم

705616

نعمة يوسف ابو زيد

706459

708315

يوسف لطف الله الحلو

رحمة عبد الكريم مروة

محمد سليم عبد الحفيظ البساط

707288

704892

زهرة سليم منانا

705620

ابراهيم حسين ديب

706471

708318

نهاد ابراهيم المصري

محمد منير الدادا

اسعد زين ياسين

707295

704906

ديب شكري اسعد

705623

بدرية زين العابدين نجم

706477

708325

رزق الله الياس قسطنطين

انطوان شكيب صوما

انعام محمود السكافي

707312

704937

كوثر نعيم ذياب

705628

مصطفى علي محمد خليفة

706481

708330

احمد جواد فرحات

سحر مصطفى البابا

رباح عثمان المكاوي

707318

704939

خليل سليمان جعفر

705629

صباح رشاد العريسي

706483

708349

نبيل احمد صالح

خلدون صالح الدين طه البابا

اسعد زين العابدين ياسين

707348

704957

خالدية حسن عيسى

705636

محمد علي احمد خليفة

706491

708352

هال عبد الله الجردلي

مصباح محمد صالح الدين زنتوت

ديب احمد زعتر

707353

704976

علية احمد حسون

705641

يوسف علي عز الدين

706492

708355

وهبي قاسم بو هاشم

ادهم اسماعيل القشوري

حميد فخرو الحلبي

707354

704980

طه عبد السالم السعافي

705643

آمنه حلمي بطاح

706496

708358

عباس محمود الدر

حيدر احمد غدار

محمد طالل الظريف

707358

704986

الجمعية التعاونية السكنية في جعيتا

705644

احمد عز الدين عسيران

706503

708370

حسين عباس ابو الحسن

توفيق زيدان زيدان

وليد الياس الهاشم

707364

704991

رشيدي نقوال الخوري السيقلي

705649

مهى توفيق ماضي

706517

708371

عباس موسى الزين

احمد مصطفى عيد

حسن عبد الله كحيل

707368

704997

الجمعية التعاونية
السكنية في الغازية

705656

اسكندر سلوم القاضي

706523

708378

زينب علي عبد النبي

جميله حسين غدار

رغدة جرجي داغر

707373

705000

707377

خديجة يوسف سبليني

705001

محمد سعيد الديماسي

705669

احمد علي ضاهر الجبيلي

706530

708395

وليد محمود القيسي

الجمعية التعاونية السكنية
(مونتوبلو) مغدوشة

حسن ديب بلحص

عادل حمدان عبد الغني

705666

ديب سليم ضاهر

706529

708380

محمد مصباح عبد العال

محمد عبد الرحمن شهاب

بلدية الغازية

705005

يوسف احمد خليفة

705672

سمير حسن الحاج علي

706531

نجيب محمود حاجو

707389

نعيم محمد غدار

708404

غازي رئيف حمدان

705007

مصطفى حسن الجبيلي

705702

نوال فاروق البخاري

706537

ماجدة محمد سكيني

707391

كامل محمد غدار

708413

مارون يوسف لبس

705010

محي الدين محمود الديماسي

705733

نسيب عفيف البابا

706541

حسن علي غملوش

707400

احمد نبيل الراعي

708415

ابراهيم محمد شحوري

705012

احمد محمد حسين الجبيلي

705779

نورة علي الرز

706554

محي الدين محمد الديشاري

707402

هناء جميل بيطار

708416

هشام حسن الغواري

705019

زكريا طالب سعدية

705794

قاسم محي الدين كلش

706557

وفيقة محمد الديشاري

707405

نازك مصطفى اليمن

708418

وديع بشارة المشنتف

705021

فاطمة حسين الجبيلي

705798

حسن موسى الزين

706562

ماري انيس قطان

707406

يوسف محمد عبيدو

708420

سوسن صالح موسى

705023

محي الدين يوسف الحريري

705800

حسن محي الدين كلش

706564

مصطفى حجازي جموح

707410

جهاد محمد صوان

708422

جنات يوسف نخلة

705027

نبيه فؤاد البخاري

705801

عفيف نقوال حنا يونان

706566

عبد الحليم مليح حسن

707412

صالح محمد صوان

708431

زينب حسين معتوق

705032

نبيل عثمان الخطيب

705806

الياس مارون عيد

706567

مصطفى محمد عيد

707417

نجيب نجم ريشا

708435

ليندة عبد الحسن هاشم

705039

شريف محمد محمد

705814

زينب ابراهيم دغمان

706568

ممدوح محمد مليح حسن

707419

مصطفى محمد عنتر

708450

كامل محمد ابراهيم الزين

705042

خضرة خضر الزين

705819

حسين محمد قاسم حسون

706570

صباح قاصد خيري

707425

كامل حسين غدار

708457

مصطفى محمد ابراهيم الزين

705050

جوزافين يوسف الحايك

705837

محمود احمد علي حسين صالح

706585

نجيب سمعان جرجي

707428

دبية رضا جابر

708458

عنايه عبد القادر حنقير

705062

محمد مصطفى محمد البزري

705839

حيدر حسين ليال

706586

يعقوب نقوال ايلي

707435

ماجد عفيف الرشيدي

708485

محمد حسين السارجي

705071

محمد مصطفى الزين

705843

احمد حبيب ضاهر

706597

رشاد محمد بديع

707448

سميرة محمد الددا

708486

موسى محمد خليل حربة

705076

مريم محمد حسن خليفة

705850

ابراهيم سليم الموعد

706603

محمد خالد شمس الدين

707453

دانية مصطفى الوتار

708487

هدية يحي البابا

705077

نازك حسن الميس

705856

عبد الحسن كامل عامر

706605

احمد طه دهشة

707459

محمد ديب المبدر

708489

نتيجه موسى الزين

705081

رضا زين باسين

705866

جمال احمد عنتر

706608

توفيق عبد اللطيف الحكواتي

707473

نزيه محمود الرشيدي

708498

حليم يوسف مجدالني

705085

محمد عبد الرؤوف خليفة

705871

موسى خليل الحبشي

706610

سعد الدين منيف بركات

707475

ياسين الحاج حسين

708503

نزيه علي الصوص

705086

عباس احمد غدار

705876

يوسف علي قطيش

706611

مصطفى احمد كرنيب

707487

حسن عبد الله قبرصلي

708509

سوسن حسني ابو عقدة

705087

كامل ابراهيم موسى الزين

705887

عفيف اسعد صعب

706620

حسن طانيوس ظاهر

707489

حيدر حسن صالح

708510

نبيل محمد زيدان

705099

معين منير عسيران

705893

محمد عبد الله ابو ملحم

706621

حسن اسعد منصور

707492

فاروق حسين مروة

708515

محمد حسين حربي

705100

غازي محمد مروة

705896

هيثم محمد صبحي عثمان

706623

حسين اسعد منصور

707501

علي عفيف حنيني

708518

قاسم حسين حربي

705101

705905

مطرونة مخايل سمعان

لينا حسن درويش

حسين غانم الشوربجي

نديم يوسف الصهيوني

سليم علي محمود صالح

بشير محمد االنجبار

705922

706628

705127

ميالد يوسف ابو صافي

705929

706630

منيرة علي خنيصر

وائل عادل الصعبي المعروف بالدر

احمد قاسم كاعين

707510

نعمان خالد البابا

708538

زاد محمد ابراهيم

محمد عبد الله النونو

707507

مصطفى محمد منير البساط

708537

مصطفى علي حسين صالح

705123

705918

706626

ابراهيم عبد الله النونو

707506

رسمية علي حيدر

708530

ورثة كامل ابراهيم خليل الزين

705112

705911

706624

عادل رفيق خفاجة

707502

فاطمة نايف عواله

708526

مصطفى عبد الغني جمعة

706634

705141

حسين ابراهيم دنش

دير مار بطرس ويولس قسطين
التابع للرهبانيه االنطونية المارون

707513

نبيهة قاسم خليفة

708543

سامية محمد ايوب

708545

707518

عز الدين علي نجم

705145

708546

مريم علي حماده

706637

اسمهان نجيب زرزور

سعد الدين صبحي البساط

707523

جرجس يوسف متري

705147

مدالن جرجي صليبا

706650

محمد ديب احمد خليل ليال

محمود سليم خليفة

708552

707527

داود سليمان النفوري

705155

زهرة عباس محمد خروبي

706651

حسن عبد علي الزين

محمد صبحي احمد حجازي

708557

707529

احمد بدوي مالك

705171

نعيم يوسف صايغ

عليا حسن عالء الدين

708559

706652

705174

سليم مصطفى المصرية

708560

محمود محمد تميم

الفراد يوسف هارون الخوري

707565

حسين علي قلقاس

706663

705191

فهد ابراهيم حبلي

708566

محمود عباس خليفة

محمد توفيق عطيه

707569

عز الدين محمد الوحاني

706675

علي رضا الجباعي

708574

705225

صبحية توفيق زيدان

707587

علي صالح محمد

احمد محي الدين جمال

706682

نسيم محمد فقيه

708575

705239

عبد الله عبد سمحات

707589

صالح عبد الله سليم

يوسف مخايل قطان

706707

ماهر مصطفى القوام

708576

705249

حسام علي ضاهر

707605

يوسف عبد الله سليم
عبد الحميد احمد ابو ظهر

محمد محمود صفدية

706710

خيرية قاسم ياسمين

706713

707606

طارق محمد الزين

زهرة خليل الجبيلي

708577

نبيل حمد ابو ظهر

707618

جمال الخضر شعيب

708580

ندا ابراهيم المكاوي

706716

سليمة نخلة يوسف

707621

غادة نجيب ضاهر

708588

احمد محي الدين كجك

705934

محمد عبدو خليل قلقاس

705943

باسل محمد قلقاس

705944

الهام حسين علي

705948

عدنان حسن النقوزي

705950

نجالء علي الزين

705951

محمد خليل شراد

705953

هاني ابراهيم الياس الخوري

705961

فضل خليل شراد

705974

احمد ابراهيم شراد

705258

عدنان رامز سنجر

706000

شفيق عبد الكريم جاد

706025

705263

وقف لجامع قرية الغازية

عصام عبد الغني البساط

706034

ماهر محمد بشير الظريف

708608

سامي محمود دهيني

708621

حسن محمد مدحت مخولي

708624

حسين عبد الرسول دبوق

708628

صبحي توفيق شمس

708637

سلمى يوسف ابو ظهر

708638

رضوان محمد عيد

708646

مروان محمد عيد

708657

محمد شحادة عطايا

708678

رفيق سليم حمدان

708679

خالد عبد الغني الغربي

708680

خنا نعمان سليمان

708686

حياة علي حناوي

708690

سهير احمد الصاحب

708694

رائف داود النقوزي

708695

جرجس بطرس ديب

708702

اسماعيل حسن سيد حسن

708705

روز دهيني واكيم

708710

حسن مصطفى اسماعيل

708714

حسن جميل الجبيلي

708722

محمد جميل الجبيلي

708737

زينب ابراهيم علي حسين صالح

708751

لويزا جرجس عساف شاهين

708753

ماجدة محمود سكيني

708758

محمد فريد مشموشي

708761

جوزيف سعيد سليم جحا

708764

رندة خير الدين قدورة

708767

يوسف خليل قرعوني

708773

احمد صالح الزين

708775

درويش الياس جبور

708776

آمنة علي الجبيلي

708783

فايزة رباح عزام

708794

مصطفى حمود الزعتري

708821

بسمه علي اسماعيل

708825

توفيق حسن الزين

708827

رقية عباس اللحام

708828

نقوال جرجس جبور

708833

محمد سليم القبرصلي

708841

فضل ابراهيم الجبيلي

708843

نجاة جرجس جبور

708857

منيره محمد حاوي

708867

هند حسين الجبيلي

708879

فاطمة احمد زنتوت

708907

رئيال كامل البساط

708921

نزار وهيب شمس

708940

علي سليم قلقاس

708958

نهدية منير البساط

708969

سمير محمد قطيش

708973

مريم اسعد الخوري

709011

جريس ابراهيم جريس مخول

709021

جرجس ابراهيم ابراهيم

709022

انغام محمود العاصي

709026

ميالد سليم بطرس صافي

709027

سناء محمد احمد

709035

امين محمود االمين

709058

صبحية محمد سعيد موعد

709089

حافظ جواد االثاث

709092

محمد وفيق عزالدين نسب

709149

جمال علي قلقاس

709161

محمود سلمان كوثراني

709166

احمد رشيد حمود

709176

مصطفى علي عبد الغني اخضر

709177

الياس فريد قسطنطين

709190

سعاد يعقوب الحمزة

709194

وائل خالد محمود

709209

رفاعية رشيد محمود

709214

صبحي رجا فرحات

709229

سعاد شريف جوهر

709234

عربية حسين بلعوس

709241

سلوى عبد الوحيد طة

709244

جمعية النداء االنساني

709249

صالح عبد الغني منصور

709256

وفاء ياسين الشرقاوي

709260

نقوال الياس نقوال الياس

709264

بديعة عبد الله حرب

709269

شمة علي عبد الله

709282

جميلة محمد كوثراني

709291

نهى احمد ناصر

709297

ذيبة حسن موسى الزين

709305

الياس ايوب كرم

709312

ليديا ميشال النحاس

709333

فايزة احمد حجازي

709383

انيسة حنا الياس سعد

709393

حسن ابراهيم الصفدي

709398

سعيد نقوال الياس

709421

علي محمد قشوري

709438

اعتدال محمد الصفدي

709443

دانا محمود النقيب

709455

يوسف زيتاني الزيتاني

709462

ابتسام مصطفى الحالق

709469

سعاد رشيد شعبان

709488

رامز وفيق قاسم قاسم

709489

محمد بدوي النقيب

709508

زيات رامز قاسم

709511

دالل عبد العزيز ابو ظهر

709516

منيرة محي الدين اليماني

709517

احمد صالح الخطاب

709542

عاطف سعيد عباس

709548

عبده الزهراء عبد الرسول يونس

709564

خدر خليل قشوري

709585

عبد الرحمن محمد حسن القطب

709603

خديجة ابراهيم الراعي

709613

محمد ديب االسماعيل

709622

خليل احمد علي حالل

709656

راشد احمد بنجك

709657

حسن عيسى طاهر فضل الله

709672

شبلي ابراهيم شبلي

709687

رقية موسى عطوي

709706

حسن سلمان شور

709720

عمر اسماعيل العصري

709757

محمد حسن عز الدين

709760

خديجة محمود ابو خليل

709769

حسين مصطفى عبد علي

709779

حسن حمد علوية

709789

محمود مصطفى برجي

709817

نقوال حنا قبرصي

709821

ديب االحمد النميري

709829

مريم نعيم دامرجي

709847

محمود يوشع عطوى

