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حمليات � /إعالنات

القن�صل ال�سوري و�شخ�صيات و�أحزاب ووفود
يعزون في �سيدني بالأمين الراحل �صبحي ياغي

القنصل دباغ مقدما ً التعازي
أقامت منفذية سيدني في الحزب السوري القومي االجتماعي يوما ً لتقبّل
التعازي بوفاة عميد الداخلية األمين صبحي ،فأ ّم مكتب المنفذية العديد من
الشخصيات الديبلوماسية والحزبية والفاعليات ،وقد تقبّل التعازي إلى جانب
منفذ عام سيدني أحمد األيوبي وأعضاء هيئة المنفذية المندوب السياسي
للحزب في استراليا عادل موسى وعدد من أعضاء المجلس القومي.
وحضر معزيا ً قنصل الجمهورية العربية السورية ماهر دب��اغ ،مسؤول
التيار الوطني الحر في سيدني طوني طوق على رأس وفد من التيار ،مسوؤل
الديمقراطيين الوطنيين األح��رار ريمون ابو عاصي على رأس وفد ،مسؤول
منظمة حزب البعث االشتراكي فوزي األمين على رأس وفد ،مسؤول تيار المرده
جوزيف شدياق على رأس وفد ،مسوؤل حركة أمل الحاج كامل المسلماني على
رأس وفد ،وفد من جمعية المشاريع الخيرية االسالمية ،ممثل المجلس اإلسالمي
العلوي في لبنان الشيخ مكائيل ووفد ،مسوؤل منظمة التحرير عبد القادر قرنوح
على رأس وفد .رئيس النادي الفلسطيني جميل بطشون ووفد ،مسؤولة اتحاد
الطلبة السوريين هنادي اسود ،رئيس الجمعية اآلشورية السورية سنحريب
شمعون ،ممثل جمعية الزهراء حسين بزي  ،ممثل جمعية أهل البيت حسين
الديراني ،رئيس التجمع الوطني في سيدني د .غسان العشي ،د .على جورية،
اإلعالميون :عباس مراد ،أكرم مغوش وجوزيف خوري ،وجمع كبير من أبناء
الجالية وفاعلياتها والقوميين االجتماعيين .وقد د ّون العديد من الشخصيات
كلمات في سجل التعازي.
وكان للمنفذ العام أحمد األيوبي كلمة عدّد فيها مزايا األمين الراحل صبحي
ياغي مضيئا ً على سيرته النضالية والفتا ً إلى أنه منذ مطلع شبابه ك ّرس حياته
مصارعا ً في سبيل انتصار الحزب وقضيته.
وإذ أكد األيوبي أنّ ذكرى األمين الراحل ستظ ّل حية في نفوس القوميين
االجتماعين ،توجه بالشكر إلى ك ّل المعزين.

سجل التعازي

�إعالنات ر�سمية
إعالن
صادرعن المديرية العامة لألمن العام
تعلم ال��م��دي��ري��ة ال��ع��ام��ة ألم��ن العام
الرعايا السوريين حاملي بطاقة اإلقامة
(بموجب تعهد بالمسؤولية) دون بطاقة
تنقالت ،والراغبين بالمغادرة وج��وب
التقدم من مراكز االم��ن العام االقليمية
او المراكز الخاصة بالرعايا السوريين
لالستحصال على البطاقة المذكورة قبل
المغادرة.
عنوان االمن العام على شبكة االنترنت
WWW.general-security.gov.lb
بيروت في 2015/5/28
رئيس دائرة المطبوعات
العقيد رمزي الرامي
إعالن
كهرباء لبنان
تعلن كهرباء لبنان بأن مهلة تقديم
العروض العائد لشراء علب وصل وعلب
طرف توتر متوسط لزوم محطات التحويل
الرئيسية ،موضوع استدراج العروض
رقم ث4د 3610/تاريخ  ،2015/4/2قد
مددت لغاية يوم الجمعة 2015/6/26
ع��ن��د ن��ه��اي��ة ال����دوام ال��رس��م��ي الساعة
.11:00
يمكن للراغبين في االشتراك باستدراج
ال��ع��روض المذكور أع�لاه الحصول على
نسخة م��ن دف��ت��ر ال��ش��روط م��ن مصلحة
الديوان -امانة السر -الطابق ( 12غرفة
 ،)1223مبنى كهرباء لبنان -طريق النهر
وذلك لقاء مبلغ قدره/30000 /ل.ل.
علما ً بأن العروض التي سبق وتقدم بها
بعض الموردين ال ت��زال سارية المفعول
وم��ن الممكن ف��ي مطلق األح����وال تقديم
عروض جديدة أفضل للمؤسسة.
تسلم ال��ع��روض باليد إل��ى أم��ان��ة سر
ك��ه��رب��اء ل��ب��ن��ان -ط��ري��ق ال��ن��ه��ر -الطابق
« -»12المبنى المركزي.
بيروت في 2015/5/23
بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة باإلنابة
المهندس جان شكرالله
التكليف
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�إعالنات ر�سمية
إعالم تبليغ
الموضوع :تبليغ بريد مضمون
تدعو وزارة المالية ـ مديرية المالية العامة ـ مديرية الواردات  /المصلحة المالية اإلقليمية في محافظة البقاع ،المكلفين الواردة أسماؤهم في
الجدول أدناه للحضور إلى مركز الدائرة الكائن في زحله -السراي الحكومي مبنى المالية ،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 الخاص بوزارة المالية.
اسم المكلف
فوزي علي عراجي
اسماعيل احمد العجمي
يوسف مخول ابو حمرا
شركة ابو هيكل والميس للصيرفة
طلعت شئيم الميس
احمد محمد ابو هيكل
نجاح احمد جاروش عبدوني
محمد رضوان ابو هيكل
ناديا رشدي صفيه
ناجي ضو المر
روكس اسعد الحاج
جوزيان ليوبولد كرانفيل
رنده احمد دوغان
احمد محمد ابو حمدان
ربيع محمد سعيد الميس
هشام محمد عبد الخالق
محمد فرحان دله
عمر شامل الطلياني
شركة غسان احمد امين واحمد محمد
امين للصيرفة
اندره عبدالله تنوري
ريتا جورج غنطوس
الشركة األردن��ي��ة اللبنانية للتجارة
العامة ش.م.م
طوني جوزيف غنطوس
عبدالله محمد موسى
جهاد سيد احمد سعيد
ش.م.م IGUANA
حسين علي رزاق
انطوان سمير ساسين
خليل نقوال عبد النور
نبيل منير بريدي
داود اخوان ش.م.م
شركة قطر للبترول
خلود محمد عزت الدر
مارون نجيب عطالله
بلدية ناصرية رزق

الرقم
الضريبي
14793
14895
46703
46712
46738
46749
176497
209490
223023
287920
350168
418345
420043
477410
607452
955419
1615612
3043996
46234

LB140269120RR
RR140269252LB
RR140270879LB
RR140271185LB
RR140271168LB
RR140271171LB
RR140271260LB
RR140269297LB
RR140267129LB
RR140270750LB
RR140270304LB
RR140269270LB
RR140270851LB
RR140270794LB
RR140271300LB
RR140269204LB
RR140271225LB
RR140271295LB
RR140272340LB

99154
217657
238514

RR140270984LB
RR140270318LB
RR140269310LB

2015/03/16
2015/03/18
2015/03/16

286450
313166
348159
854848
1040566
205426
1453424
1479688
625291
2132105
3072424
166879
2918730

RR140270281LB
RR140270865LB
RR140270715LB
RR140269249LB
RR140271392LB
RR140272455LB
RR140272441LB
RR140272407LB
RR140273433LB
RR140273331LB
RR140273668LB
RR140273685LB
RR140273795LB

2015/03/16
2015/03/16
2015/03/16
2015/03/16
2015/03/16
2015/03/26
2015/03/26
2015/03/26
2015/04/20
2015/04/17
2015/04/21
2015/04/28
2015/04/27

رقم البريد المضمون

تبدأ مدة االعتراض المحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ

تاريخ الزيارة
الثانية
2015/02/27
2015/02/27
2015/02/26
2015/02/27
2015/02/27
2015/02/27
2015/02/24
2015/02/27
2015/02/27
2015/02/27
2015/02/27
2015/02/27
2015/02/27
2015/02/27
2015/02/27
2015/02/27
2015/02/27
2015/02/27
2015/03/17

2015/04/23
2015/04/30
2015/04/24
2015/04/23
2015/04/23
2015/04/23
2015/04/23
2015/04/30
2015/04/23
2015/04/23
2015/04/27
2015/04/24
2015/04/23
2015/04/24
2015/04/23
2015/04/30
2015/04/23
2015/04/23
2015/04/09
2015/04/08
2015/04/08
2015/04/15
2015/04/08
2015/04/08
2015/04/14
2015/04/15
2015/04/15
2015/04/08
2015/04/16
2015/04/16
2015/04/29
2015/04/30
2015/04/30
2015/05/07
2015/05/06

تاريخ اللصق

رئيس المصلحة المالية االقليمية
في محافظة البقاع
ألين الجميل
التكليف
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�إعالنات ر�سمية
إعالم تبليغ
الموضوع :تبليغ اإلنذارات لتكاليف صادرة عام 2011
تدعو وزارة المالية ـ مديرية المالية العامة ـ المصلحة المالية اإلقليمية
في محافظة جبل لبنان -دائرة التحصيل -المكلفين الواردة أسماؤهم في
الجدول أدناه المجهولي مركز العمل أو محل اإلقامة حاليا ً للحضور شخصيا ً
أو من ينوب عنهم قانونا ً خالل مهلة ثالثين يوما ً من تاريخ 2015/5/30
إلى مركز الدائرة الكائن في بعبدا -شارع سوق بعبدا -مبنى الحلو -الطابق
األول لتبلغ بريدهم 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.
رقم المكلف

اسم المكلف

937646
2358356
1672182
2360737
1110924
510053
29616
206994
267957
560222
31298
29061
2410475
2351891
2072998
2351941
2346310
1026898
208870
490573
1491160
2435646
387602
1156653
1110929
1013608
2103565
1141846
978479
1221239
2357875
573487
1773385
281274
2348652
1336150
2366003
892693
307723
831174
2355392
2351342
423152
870623
219576
2357887
1305678
1195379
1473003
29017
1024588
976593
792380
1009199
1013381
985455
2308996
80329
1516172
19619
975057
1015559
2574317
2361102
1268228
2568435
1122147
1123777
1853535
1268243
1149401
2495582
2317093
719434
2324627
1019650
192256
95118
977098
1420687
415243
932444
529935
2280410
963244
100006952
2280860
940186
2275892
962623
1383987
2263817
842566
1090259
2278750
1266662
566614
890339
2462290
717714
90735
931693
2279252
2282211
773033
2275962
488121
251831
1439460
595577
597774
415577
2490393
264711
1184599
1530128
972524
2273974
2207367
130081
774236
1499996
2279365
416416
2268678
2420223
100006950
934396
2496246
131536
618122
1609703
967722
2267140
2458584
2528651
1162427
595586
607730
2126816
100007181
70559
2280381
963918

سامي منير سماحه
سعاد ناصيف الخويري
سهام نعمة سمعان
سيدة منصور طايع
شارل انطوان الجليل
شربل انطون صابر
شربل حنا الخويري
شركة سيمار ش.م.ل
شركة نجار العقارية ش.م.ل
شوقي جرجس شمعون
طانيوس فرنسيس صعب
طانيوس مبدى شالال
طانيوس يوسف جرجس
طالل حمزه عبدالله هاشم
طوني ديب شرفان
عبدالله منصور شمص
عبال كرم الشدياق
فؤاد موسى زيدان
فادي جرجي الهاني
فادي دياب البواري
فهيم لطف الله حداد
فيفيان الياس مهنا
فيفيان حنا الخويري
فيليبه طانيوس متى
قسطنطين انطوان الجليل
قسطنطين انطوان انجليل
كميل نجيب بطيش
كنار جرجورة شماس
كيفورك ابراهام بوياجيان
لطيفه اسعد كرم
لويزه حنا الشاعر
لينا يوسف نعمان
ليوبا واسيل ياسمين
مارسيل اميل سالمة
مارون ديب الهاني
مارون يوسف الحامض
ماري يوسف صفير
مايا نبيه مبارك
مجيد يوسف خليل
مخائيل حنا الغصين
منى عزيز باسيل
موسى حنا زغيب
ميشال عبده صفير
ناصيف الياس صعب
نبيل يوسف نعمان
نجال دياب البواري
نجوى رشيد مراد
نجيب يوسف خليل
نزيه يوسف سمعان
نعمان حنا الخويري
نقوال اسعد فارس كرم
نهاد شكري كحالي
نورما يوسف سمعان
هدى بشاره عازار
هدى قسطنطين نادر
وجيه يوسف طوق
وديعة حنا وكد
ورثة يوسف قيصر خليل
وليد بدري حنا فرنسيس
يعقوب ضومط شهوان
يوسف الياس صابر
يوسف جرجس عقيقي
الذيب محمد نميرة المحرمي العامري
بسام جوزف الصافيتي
جرجس بطرس مهنا
حنه دياب الحاج
رياض عيسى عيسى
ريتا الكسي رحموش
طانيوس حنا نعيم
علي حسن ديب حيدر احمد
كاتيا ريمون الرامي
كوالني مهران كورجيان
ماري امين غالب
نجيب جرجي رزق
يوسف حنا مرزا
يوسف فاضل بردويل
احسان محمد مزهر
احمد خضر يموت
اسعد يعقوب يعقوب
الشيخ عارف محمد الحاج
الياس انيس داغر
الياس سليم القزي
الياس فؤاد عون
امنه عبد الحفيظ المصري
امين سعيد عواد
بهيج الدلفان
بهيج سجيع بو درغم
تامر فضل الله البستاني
تحسين احمد قاسم ذيب فواز
توفيق سليمان ايليا
توفيق يوسف عويدات
جرجي بطرس ابو سرحال
جميله سعيد مزهر
جهاد احمد شريفة
جهاد سليم االسمر
جورج ميشال القزي
جورج نعيم مهنا
حافظ سليم بو عجرم
حسام حسيب االشقر
حسان احمد الريس
حسن علي منصور
حسن محمود عيتاني
حمد احمد ناصر الدين
خالد محمد ضاهر المعلم
خديجة علي عثمان
خيرية داود عواد
درويش اسعد الربيع
ديب احمد الحاج
راوي عصام عواد
رضوان جميل الخطيب
رفيق محمد خشفة
زاهر يوسف عيسى
زهرية مرعي عبد العزيز
سومية يوسف علي
سميح فريد سري الدين
سمير محمد شبلي
سميرة عبد الوهاب الحلبي
شامان محمد ظاهر
شربل يوسف عبود
شفيق سلوم خضر
عبد الناصر محمد الحاج
عدنان مصطفى الماروق
عرب احمد عيسى
علي احمد البراج
علي سعد الدين المعوش
علي سمير حمزة
غازي الدلفان
غازي احمد حسين الحاج
فاديا سعد الدين شومان
فارس عبد الحميد قدورة
فاطمة علي البراج
فوزية حسين نصر الدين
فيصل سعد الدين دمج
فيليب فارس عون
كابي خليل ابي الحسن
كمال محمد علي رخا
ليلى نجيب شلهوب
ماجدة جميل الخطيب
ماهر عبد الرحمان فخران
مجدي نهاد بو تين
محمد النعماني وشريكه
محمد احمد شمس
محمد خير حسني يونس
محمد داوود عواد

رقم المكلف

اسم المكلف

رقم المكلف

اسم المكلف

1172519
1435237
934216
1788105
1148802
967131
2277923
2528653
949585
2267197
100006951
2590524
100701
941479
2559616
998079
1191081
955531
980164
681170
1972446
441189
1231027
80141
951805
2342523
993568
1469393
142822
499709
959983
960119
694741
2300306
1044206
2336171
1385431
2432985
2041688
2330346
2338408
534266
1230313
1682419
2337905
943322
630715
473025
1473049
1923060
1889152
1524943
1042848
2331231
2337108
2348388
802990
2339996

محمد شحادة ازدحمد
محمد عصام عواد
محمد علي درويش ابو مرعي دمج
محمد فؤاد الحجاوي
محمد منير حسين ابي كنعان
مصطفى عبد ربه قعقور
مهند علي نبعة
مهى محمد نابلسي
نجيب محمد عمار غنام
نزيه نعيم مهنا
نهاد الدلفان
نوال احمد العبد
وليد رؤوف ضو
يوسف اسكندر عون
يوسف الياس مهنا
الياس عبد الله الخوري
ابتسام حنا الحويك عون
ابتهاج توفيق علي عيد
ابتهاج رستم فريد ابو مجاهد
ابراهيم صبحي طبارة
ابراهيم صدقي خربطلي
احمد ابراهيم ديب
احمد سعيد المهتار
احمد عاطف خالد الخطيب
احمد محمد نايف
ادما فهد جابر
اديب فارس االحمدية
اديب هاني القنطار
اديب يوسف شهيب
اديبة فيليب فيليب
ازلفو فيليب ابي انطون
اسعد خليل الفغالي
اسعد علي طعان
اسعد محمد شمص
اسكندر جرمانوس جرمانوس
اسما عارف يونس
اكرم حسين الشامي
الهام السيد ابراهيم الموسوي
الياس يوسف الحويك
اليسار كميل الحويك
اميل شكيب عيد
اميلي سليم البيطار
امين سليمان يحي
امين شفيق الجردي
امين ضاهر عطاالله
امين يوسف عبيد
امينه علي حلبي
اميه عادل زحالن
انطوان الياس ابي انطون
انطوانيت يوسف القارح
انعام محمد درويش
اوسامه فخري شهباز
ايلي عبد النور الحويك
باسم فهيم الحويك
باسمة فرحان نور الدين
بدروس قره بت كوشكريان
بديعة سليمان ابو طرية
بشرى يوسف خاطر يعقوب عبدالله
الماجد
بطرس نعمان شعيا
بهجت جوزيف خلف
بهجة راشد عيران
بهيج جميل المشرفية
بهيج سليم البيطار
بهيج سليمان ابو طرية
تراز كرم نهرا الحويك
توفيق امين كرم
توفيق جميل رضوان
توفيق داود كرم
توفيق مسعود العياش
جرجي يوسف القبرصي
جمانة شاكر ابي حسن
جميل مالكو عسكر
جنان نعيم معضاد
جورج سعيد شعيا
جورج قسطنطين متى
جوزيف عبدالله ابي انطون
جوزيف جرجي ابي حنا ضاهر
حبيب محمد علي الجمال
حسن بخيتان عساف
حسن حميد ناصيف
حسيب ابراهيم سبيتي
حسيب جميل شهيب
حسيبه رفيق رافع عيد
حسين سعيد الحاج
حسين علي طعان
حليم رشيد القارح
حليم محمود كوكاش
حمد صالح عزام
حمد علي االحمدية
حمد فرحات العياص
حمود خالد عوض
حيان محمد النقري
حيدر محمد الفيطروني
خالد عبدالله حسين نعمه
خليفة عبد الله حسين نعمه محمد النعمة
داود سليم البيطار
داود فايز العياش
داود نجيب دقدوق
دالل سعيد المرود
دالل محمد رافع
رؤوف توفيق الجردي
رؤوف توفيق عبيد
راشد سعيد دهيني
ربيع حسين عالمه
رجا يوسف الفرح
رحاب رياض سجاع
رضا توفيق سعد
رفيق اسعد الحويك
رفيق صعب مرعب
رفيق طانيوس سعادة
رفيق نجيب الجردي
رمزي حسين عالمه
رمزي سعيد ابو الحسن
رمزي عباس فخر الدين
رندة حسن حسني اسماعيل
رويدا مرعي الحسن عبدالله
رياض امين بو عرم
رياض علي الشريتي
ريما محمد وفيق سرور يعقوب جاكوب
رينه الياس حداد
رينه رشيد الفغالي
زاهر عفيف ناصر الدين
زياد شفيق الجردي
زينب محمد حلو
ساره عبد القادر باجمال
سالم ضاهر بدر
سالم نعمان طنوس
سامر قاسم سالمه
سامي شاكر دليقان
سامية جميل المشطوب
سعاد حسين محمود
سعاد صبحي طرابلسي
سعدى حسن نوفل
سعيد فهد جابر
سلسبيل توفيق الجردي
سلمان فؤاد حليمة
سلمى اسعد صعب
سلوى رزق الله سلوان
سلوى يوسف عيد
سليم جوزيف خلف
سليم حسن مهتار
سليم زيدان مرعب
سليم مصطفى المهتار
سليمان داود باز
سمر ناجي العويني
سمير صبحي طرابلسي
سمير قسطنطين متى
سمير كامل ستيتيه
سميرة سليم الحلبي
سميرة فرحان دقدوق
سميره طاهر عيتاني
سنية خليل ربح
سنية سعيد المرود
سهام حسن الفيل
سهام صبحي طرابلسي
سهيل فارس غريزي

2342477
225855

سهيله فهد جابر
شركة عبر الشرق للمقاوالت والتجارة
ش.م.م
شعبان حسن شعبان
شفيق فهد جابر
شوقي فؤاد ابو خزام
صافيناز سمير استيتية
صفا عبد الحميد ابو عساف
صياح رسالن نوفل
طارق بيتر ريلمن
طانيوس اسعد الحويك
طعان عبد الكريم نصر الدين
طليع اسعد نور الدين
ظريفة علي جابر
عادل جميل دقدوق
عادل شاكر ابي حسن
عارف معروف حسين
عاصم رفيق حلواني
عباس سليمان عز الدين
عبد االله عكاب البياتي
عبد الله رشيد الجردي
عبد الله سلمان يونس
عبد الله علي نوفل
عبد الله محمد بن حمد الناصر
عبدالرحمن خالد المصري
عبدو صعب مرعب
عجاج حسن الصايغ
عرابي رفيق الحلواني
عساف جرجس البجاني
عشير محمد المهتار
عصام كميل ابو شقرا
عفيف ديب يحيى
عفيف محمد شجاع
عفيف نايف حاطوم
عفيفة على اسعد غملوش
علي امين سالمة
علي بيتر ريلمن
علي حسن علي الصراف
علي محمد الحكيم
عماد محمود درويش
عواد سعيد حسن
عيسى موسى الضاهر
غادة عبدالله حسين نعمة محمد نعمة
غازي قسطنطين متى
غالب سعيد العياش
غسان ابراهيم عقل
غسان جميل المشطوب
غسان حسين تويت
غسان محمود الحموي
فؤاد حسن زعيتر
فؤاد حسن فخر
فؤاد رياض بو سليمان
فؤاد يوسف العريضي
فؤاد يوسف شهيب
فادي صعب عبود مرعب
فادي مارون ابي حنا ضاهر
فارس امين حسيكي
فاروق حسين الشحادة خلف
فاروق عبد الله حسين نعمه
فاطمة انيس طبارة
فاطمة عبد القادر باقادر
فايز محمد كمال
فدوى احمد حمدان
فريد بن ملحم المهتار
فريدة حامد ابو حسن
فكتوريا الياس ابي انطون
فهد صافي نصار
فواد جان ماضي
فوزي نجيب دقدوق
قاسم محمد فارس
كامل ابراهيم علي فتوح
ليلى فهد جابر
ليلى قسطنطين متى
ليلى نجيب بركات
لينا توفيق معروف عيد
ماري بشارة حداد
ماري طنوس الفغالي
متيل ناصيف الحداد
محمد انور محمد طاهر حرب
محمد بدوي الحاج ديب بدران
محمد حسن مراد
محمد حمود شمص
محمد سهيل حاسبيني
محمد عارب بياري
محمد عبد العزيز بن رميزان
محمد عبد القادر سعد
محمد علي احمد العمادي
محمد علي الحلبي
محمد علي مستراح
محمد لبيب قوسلي
محمد وفيق مصبياتي
محمود احمد صبرا
محمود عيد شيا
مروان توفيق االعور
مريم عبد الله برو
مريم كامل عبد الله
معروف نايف مسعود
مفيد عجاج المهتار
مقبل نايف زيتوني
ملحم الياس ابي انطون
منير فؤاد طليعة
منير كميل ابو شقرا
مي عبد الله حسين نعمة محمد نعمة
مي قسطنطين متى
ميرنا عادل زحالن فياض
ناجي حليم فغالي
ناصيف جبرايل كرم
نايف اسعد نور الدين
نايف سامي العنترازي
نبيه سليمان ابو طرية
نجاة جميل المشطوب
نجاح احمد وحيد
نجال وديع مبارك
نجوى شكيب عيد
نجوى نايف قائدبيه
ندى توفيق الجردي
نديم جوزف خلف
نسيب سعيد الفقيه
نسيب يوسف شهيب
نضال فارس غصن
نعيم حسين مراد رضوان
هاني سليم منيف
هاني مسعود شميط
هدى انيس طبارة
هدى كميل الحويك
هشام فؤاد خداج
هنادي محمد نعماني
هند حسين حيدر
هيام بشارة الحداد
وائل سعيد المعروف يوسف وهبه
واصف سعيد المعروف يوسف وهبه
وحيدة محمد حمراء
وحيده حسين اسماعيل زحالن
وداد خليل الرسامني
وسام نعيم رحمة
وسيلة سعيد المرود
وطفة حسين صعب
وفاء محمود قليط
وفاء يوسف الفرخ
وفيق سعيد الحاج
وفيق عباس الحلبي
وهيب عارف مسعود
ويلي بيتر ريلمن
ياقوت سليمان ابو طرية
يحي فؤاد ابو خزام
يواكيم بطرس بدر
يوسف امين الحويك
يوسف حسين عالمي
يوسف عبد الله حسين نعمة محمد نعمة
يوسف نجيب االحمدية

654312
516348
997146
950258
946141
802968
2331241
948524
2083623
954596
1232859
2330472
949644
2164379
2342680
1135329
2345875
1178986
1526721
630453
1290414
2196856
558131
37404
2330200
886190
220351
1074635
1305721
2365828
2536862
1571803
1955896
778377
839433
1191451
1234999
946128
1580412
2344218
659034
2039912
943372
2089020
1869402
1338466
954067
2347676
1405861
957814
2333363
1079595
949084
2458308
1374366
1849004
2046771
2039217
2368231
2331791
1555550
854573
2329141
616785
1682428
1485080
2486458
2338732
1096632
1435380
942853
949150
1560390
632377
1370425
1362337
391123
688889
1708226
2337789
1514099
954265
669022
959766
1233230
966684
631086
561959
1165662
615782
1323598
2336920
1278631
79183
659037
591034
657409
2533754

1876982
2342501
1714250
2435395
2333914
2334956
1399534
464509
953736
1227820
2339239
1058808
949611
559777
1478453
1042567
1091818
2127241
2336211
1363687
2550073
2047433
2333356
993216
2342911
943960
1231506
943793
314497
79347
235469
906972
952502
1399532
1758047
1592449
952591
1279596
949143
1235008
991477
2346740
59758
949139
997161
2436308
952943
958548
2338245
656766
2339235
2330784
1526693
2090340
2433154
1191453
604020
688519
2333226
1522991
2337307
1716041
2318887
957319
526779
1230391
374282
1230916
2342490
549029
953717
1768985
678603
1017392
946152
1044973
2333087
735497
926434
627386
2432598
538692
177520
2340012
2509173
27539
946372
946364
1751445
2330436
497232
2337866
638281
2332330
1188041
238180
569118
2276679
943806
1235011
1157263
1178942
1461864
991386
1227814
1202703
803002
949145
946484
2329892
2338420
388678
1394559
954260
782957
2339244
2330094
942317
2342028
945495
508999
2330333
1152918
2432441
2437965
1231211
2202530
1932150
2432440
2342587
2336215
1267274
737483
948841
2229035
954072
874064
1359739
719123
1399538
802959
1714285
1773950
957590
913706
1235013
990647
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