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إعالنات
◄ إعالنات رسمية ►

إعالن
من امانة السجل العقاري في املنت
طــاب دانـيــال الياس االسمر بوكالته عن
مـ ــاري ج ــان ش ـم ـعــون احـ ــدى ورث ـ ــة جــان
مخايل شمعون مالك القسم  /B 34/من
العقار  /237/الجديدة سند تمليك بدل
عن ضائع باسم املورث.
للمعترض املراجعة خالل  15يوم
أمني السجل العقاري
مايكل حدشيتي
إعالن
من امانة السجل العقاري في املنت
طــاب الكسي هـنــري انـطــون بوكالته عن
رامــي رفعت النمر رئيس مجلس االدارة
املدير العام لفرست ناشونال بنك ش.م.ل.
ش ـ ـهـ ــادة ت ــأم ــن ب ـ ــدل عـ ــن ض ــائ ــع بــاســم
املصرف للعقار  /721/الزلقا.
للمعترض املراجعة خالل  15يوم
أمني السجل العقاري
مايكل حدشيتي
إعالن
من امانة السجل العقاري في املنت
ط ـلــب س ـي ـمــون ط ــون ــي االشـ ـق ــر بــوكــالـتــه
عن انــدره اميل افــرام املالكة في العقارات
 /40/و /86/و /87/بــرمــانــا و /372/
جــورة البلوط و /1072/املسقى والغابة
سندات تمليك بــدل عن ضائع بحصص
املالكة.
للمعترض املراجعة خالل  15يوم
أمني السجل العقاري
مايكل حدشيتي
إعالن
من امانة السجل العقاري في املنت
طلب فهد حيدر نجم بوكالته عن فضول
الياس فضول احــد ورثــة روز حنا عــازار
امل ــالـ ـك ــة فـ ــي الـ ـعـ ـق ــار  /1457/ب ـع ـب ــدات
والـسـفـيـلــة سـنــد تـمـلـيــك ب ــدل ع ــن ضــائــع
بحصة املورثة.
للمعترض املراجعة خالل  15يوم
أمني السجل العقاري
مايكل حدشيتي
إعالن
من امانة السجل العقاري في املنت
طلب عماد ابو موسى بوكالته عن بيرو
ان ـط ــوان عـيـســى اح ــد ورثـ ــة س ـيــده عـبــده
راغب مالكة القسم  /4/من العقار /264/
جــل الــديــب سـنــد تمليك ب ــدل عــن ضائع
باسم املورثة.
للمعترض املراجعة خالل  15يوم
أمني السجل العقاري
مايكل حدشيتي
إعالن
من امانة السجل العقاري في املنت
ط ـلــب سـمـيــر جــرجــس ج ـبــرايــل بــوكــالـتــه
عــن ب ــدر وزل ـفــا رش ـيــد ف ــرج ال ـلــه املــالـكــن
فــي ال ـع ـقــارات  /134/و /273/و/287/
و /251/ال ـش ــاوي ــة وال ـق ـن ـي ـطــرة س ـنــدات
تمليك بدل عن ضائع بحصص املالكني.
للمعترض املراجعة خالل  15يوم
أمني السجل العقاري
مايكل حدشيتي
إعالن
من امانة السجل العقاري في املنت
طــاب جــورج ابراهيم الـقــرى بوكالته عن
ن ـق ــوال م ـن ـصــور ق ــرب ــان اح ــد ورثـ ــة ادي ــب
مـنـصــور ق ــرب ــان مــالــك ال ـع ـق ــارات /730/
و /192/و /740/و /742/عني السنديانة
سـ ـن ــدات ت ـم ـل ـيــك بـ ــدل ع ــن ض ــائ ــع بــاســم
املورث.
للمعترض املراجعة خالل  15يوم
أمني السجل العقاري
مايكل حدشيتي
إعالن
من امانة السجل العقاري في املنت
طلب مايك سامي املعوشي بوكالته عن
امال عبدالله ابو نادر احدى ورثة الياس
يوسف ابي عبدالله مالك القسم  /5/من
العقار  /1460/الدكوانة سند تمليك بدل
عن ضائع باسم املورث.

للمعترض املراجعة خالل  15يوم
أمني السجل العقاري
مايكل حدشيتي
إعالن
من امانة السجل العقاري في املنت
طلب مـيــاد جــرجــس عـبــود بوكالته عن
رستم جبران حبيب مالك العقار /814/
بصاليم سند تمليك بدل عن ضائع باسم
املالك.
للمعترض املراجعة خالل  15يوم
أمني السجل العقاري
مايكل حدشيتي
إعالن مناقصة عمومية
تجري املصلحة الوطنية لنهر الليطاني
مـنــاقـصــة عـمــومـيــة وف ــق دف ـت ــر ال ـش ــروط
الـخــاص لتلزيم "أشـغــال صيانة منشآت
مشروع ري القاسمية ورأس العني 2016
ـ ـ  2017ـ ـ تجديد مـقــاطــع" .يمكن االطــاع
ع ـلــى م ـلــف ال ـت ـلــزيــم وت ـس ـلــم نـسـخــة عنه
ضمن ال ــدوام فــي مكتب دائ ــرة الصفقات
فــي ش .ب ـشــاره ال ـخ ــوري ،بـنــايــة غناجه،
ط 4مقابل دفع مبلغ /300،000/ل.ل .فقط.
تـقـ َّـدم ال ـعــروض باليد إلــى القلم املــركــزي
ح ـت ــى ال ـس ــاع ــة  12.00م ــن ي ـ ــوم االث ـن ــن
 ،2017/01/09وتـفــض فــي جلسة علنية
ال ـس ــاع ــة  10.00م ــن الـ ـي ــوم ال ـت ــال ــي على
العنوان أعاله.
املدير العام باإلنابة
املهندس عادل حوماني
التكليف 2491
إعالن دعوة
صادر عن لجنة االستمالك االبتدائية في
الشمال
الى السيدات والسادة املدونة اسماؤهم
ادناه:
ورثة كل من :ديب قسطنطني الواو ومرتا
وم ــري ــان ــه م ـح ـب ــوب ال ـ ـخـ ــوري وي ــوس ــف
ق ـس ـطــا ي ــون ــس وج ـم ـي ــل س ـج ـيــع وه ـب ــه،
ون ــاه ـي ــه وج ـل ـيــل ق ـي ـصــر ي ــون ــس مــالـكــي
العقار رقم  644حدشيت وشموني سعد
ب ــو س ـعــد وورث ـ ــة ك ــل م ــن :ب ــرب ــاره راج ــي
غ ـل ــوب ال ـ ـخـ ــوري ون ـج ـي ــب غ ـ ــازي غ ـلــوب
وبــربــاره ال ـخــوري انطونيوس الشدياق
مــالـكــي الـعـقــار رق ــم  647و 657حدشيت
وورثة حبيب غازي غلوب الخوري مالكي
العقار رقم  648و 661حدشيت وجوزفني
الشدياق وجوزيف وتــراز ومــاري وليلى
وم ــرغ ــري ــت وآن وايـ ـف ــون وورثـ ـ ــة ك ــل من
ان ـ ـطـ ــون ـ ـيـ ــوس وس ـ ـي ـ ـمـ ــون اوالد م ـن ـيــر
الخوري يوسف غلوب مالكي العقار رقم
 649حدشيت وورثة انطونيوس الخوري
ي ــوس ــف غ ـل ــوب مــال ـكــي ال ـع ـقــار رق ــم 655
حــدشـيــت وورث ــة انـطــونـيــوس وجــوزيــف
وسـيـمــون منير ال ـخ ــوري يــوســف غلوب
وتراز وليلى ومرغريت وآن وايفون منير
الخوري يوسف غلوب وجوزيف بولس
بعيني وجــوزفــن ال ـخــوري انطونيوس
الـشــديــاق وكــولـيــت م ــاري وري ـش ــارد بــول
ون ــات ــال ــي ج ــن وت ــان ـي ــا ف ـي ـفــات جــوزيــف
بعيني مالكي العقار رقــم  658حدشيت
وورث ـ ــة اس ـح ــق ل ـب ـنــان الـ ـخ ــوري مــالـكــي

العقار رقــم  663حدشيت وورث ــة كــل من:
مخائيل وطنسا فـيــاض ال ـكــوره سعاده
مالكي العقار رقم  664و 665حدشيت
ويوسف نبيه الطبجي والياس ومارون
وسابا نبيه مارون مالكي العقار رقم 671
و 730حدشيت وورثة لبيبه غازي غلوب
الخوري مالكي العقار رقم  672حدشيت
وورثـ ـ ــة ي ــوس ــف بـ ـش ــاره س ــاس ــن مــالـكــي
العقار رقــم  687حدشيت وورث ــة كــل من:
روم ــان ــوس ومـخــائـيــل وطـنـســا وبـطــرس
ف ـيــاض مـخــائـيــل س ـع ــاده مــالـكــي الـعـقــار
رق ــم  688حــدشـيــت وورث ــة حـنــا مخائيل
ال ــزاعــوق يــونــس مــالـكــي الـعـقــار رق ــم 731
ح ــدشـ ـي ــت وورثـ ـ ـ ـ ــة آس ـ ـيـ ــا ب ـ ــن م ـخــائ ـيــل
ال ــزاعــوق يــونــس مــالـكــي الـعـقــار رق ــم 732
حــدشـيــت وورثـ ــة ك ــل م ــن :ام ــن وبـطــرس
يوسف ملحم رزق مالكي العقار رقم 761
حدشيت وورثة كل من :سلطانه جرجس
ح ـن ــا الـ ـق ــدي ــس وجـ ــرجـ ــس ورومـ ــانـ ــوس
وب ــاخ ــوس ونــديـمــه وحـنــه حـنــا الـقــديــس
ووداد جــرجــس نصر مالكي العقار رقم
 763ح ــدشـ ـي ــت وس ــركـ ـي ــس رومـ ــانـ ــوس
ال ـبــزعــونــي مــالــك ال ـع ـقــار رق ــم  765و766
حــدشـيــت وورثـ ــة حـنــا سـمـعــان الــزاعــوق
يــونــس مالكي العقار رقــم  767حدشيت
وســرك ـيــس وورث ـ ــة جـمـيــل قـيـصــر خليل
وورثة ظريفة الفانس مخائيل بو زعيتر
وورثة نزيها غناطيوس الطبجي وورثة
س ـم ـي ــر وج ـ ـ ــون بـ ــاخـ ــوس ق ـي ـص ــر خـلـيــل
وانـطــوانـيــت حـنــا لـيــس وج ــورج وان ــدرو
سمعان قيصر سمعان مالكي العقار رقم
 768حدشيت وورثة جرجس مخائيل بو
زعيتر مالكي الـعـقــار رقــم  776حدشيت
وورثــة طنوس سركيس الطقشي يونس
مالكي العقار رقم  777حدشيت
وورث ـ ـ ــة ك ــل م ـ ــن :ش ـم ــون ــه س ـل ـيــم لــولــش
وس ـل ـيــم وس ـم ـع ــان ورومـ ــانـ ــوس ومــريــم
وبــولــس ويــوســف عـســاف لــولــش مالكي
ال ـع ـقــار رق ــم  797حــدش ـيــت وورث ـ ــة حنا
اسـ ـع ــد حـ ـن ــا م ــالـ ـك ــي الـ ـعـ ـق ــار رقـ ـ ــم 798
حدشيت وورثة انطونيوس حنا سمعان
الغ ــا مــال ـكــي ال ـع ـقــار رق ــم  800حــدشـيــت
وورثة فهيم اسعد حنا مالكي العقار رقم
 802حدشيت وورثة طنا بطرس ساسني
مــالـكــي الـعـقــار رق ــم  803و 804حدشيت
ورومـ ــانـ ــوس وانـجـلـيـنــا وورث ـ ــة فــاملـيـنــا
عساف ساسني ومنكلينا طنسا ساسني
مالكي العقار رقــم  805حدشيت وورثــة
انطوانات جريج مالكي العقار رقم 823
ح ــدش ـي ــت وم ــرغ ــري ــت رشـ ـي ــد الـ ـخ ــوري
ومنصور الياس بو عبود مالكي العقار
رقــم  825حدشيت وورث ــة سركيس حنا
جـ ـب ــور رزق م ــالـ ـك ــي الـ ـعـ ـق ــار رقـ ـ ــم 869
حدشيت وورثــة يوسف حنا جبور رزق
مالكي العقار رقــم  870حدشيت وورثــة
كل من باخوس وميالني حنا جبور رزق
مالكي العقار رقم  871حدشيت والياس
وورثة حنا اسعد حنا مالكي العقار رقم
 872ح ــدش ـي ــت وورثـ ـ ـ ــة سـ ـي ــده ط ـنــوس
غسطني مالكة العقار رقم  875حدشيت
والياس سعد حنا مالك العقار رقم 876
حــدش ـيــت وم ــرت ــا ب ـط ــرس ال ـج ـبــل زه ــره
مالكة العقار رقم  877حدشيت وصبحي
ب ـطــرس ال ـخ ــوري مــالــك ال ـع ـقــار رق ــم 878
ح ــدشـ ـي ــت وورث ـ ـ ـ ــة مـ ـنـ ـص ــوره الـ ـخ ــوري

منصور شحاده مالكي العقار رقــم 881
حدشيت وورثة سيده مخائيل باخوس
ص ـ ـعـ ــب ومـ ـ ــرغـ ـ ــريـ ـ ــت رش ـ ـي ـ ــد ال ـ ـخ ـ ــوري
ومنصوره الياس بو عيون مالكي العقار
رقم  895حدشيت وورثة بطرس جرجس
بو عفيه صعيب مالكي العقار رقــم 911
حدشيت وورثــة سركيس مخائيل زهره
مالكي العقار رقــم  913حدشيت وورثــة
حمامه ساسني زهــره مالكي العقار رقم
 914حــدشـيــت وورث ــة جــرجــس مخائيل
زه ــره مــالـكــي الـعـقــار رق ــم  915حدشيت
وورثة مرعي حنا ضاهر سمعان مالكي
العقار رقم  916حدشيت ومارينا سعاده
يــوســف س ـعــاده الشقطي مــالـكــي العقار
رق ـ ــم  917ح ــدشـ ـي ــت ونـ ـسـ ـي ــم وح ـب ـي ــب
وس ــرك ـي ــس وانـ ـي ــس ون ـس ـي ـمــة ورش ـي ــده
وانيسه انطوان حنا الجبل زهره مالكي
الـ ـعـ ـق ــار رق ـ ــم  918ح ــدشـ ـي ــت وطـ ــاهـ ــره
ســرك ـيــس ال ـجــر مــال ـكــة ال ـع ـقــار رق ــم 919
حدشيت وورثــة ميالنه حنا جبور رزق
وزه ــره وورث ــة م ــرون حنا جـبــور مالكي
الـ ـ ـعـ ـ ـق ـ ــار رقـ ـ ـ ــم  930حـ ــدش ـ ـيـ ــت وورثـ ـ ـ ــة
انـطــونـيــوس يــوســف غـنــوم االغ ــا مالكي
العقار رقــم  931حدشيت وورث ــة كــل من
وهـ ـي ــب ووه ـي ـب ــه ج ــرج ــس وهـ ـب ــه صـقــر
مالكي العقار رقــم  943حدشيت وورثــة
بدوية عرب البيسري مالكي العقار رقم
 944و 977حدشيت وورث ــة انطونيوس
حنا يوسف سمعان االغــا مالكي العقار
رقــم  945حدشيت وورث ــة جــرجــس عرب
البيسري مالكي العقار رقم  975حدشيت
وورثــة نقية حنا عيد مالكي العقار رقم
 976حدشيت ويوسف ابراهيم البيسرس
مــالــك ال ـع ـقــار رق ــم  982حــدشـيــت وورث ــة
ســرك ـيــس يــوســف وه ـبــه يــونــس مــالـكــي
الـ ـعـ ـق ــار رق ـ ــم  1960ح ــدش ـي ــت والـ ـي ــاس
س ـم ـعــان االغ ـ ــا م ــال ــك ال ـع ـق ــار رقـ ــم 1961
و 1963ح ــدش ـي ــت وورث ـ ـ ــة ح ـن ــا يــوســف
سـمـعــان اآلغ ــا مــالـكــي الـعـقــار رق ــم 1962
حــدشـيــت وم ـن ـتــوره يــوســف روم ــان ــوس
صـقــر مــالـكــة الـعـقــار رقــم  1965حدشيت
وورث ــة حنا طـنــوس هــدال مالكي العقار
رقم  1966حدشيت وورثــة ديــاب يوسف
الحاوي مالكي العقار رقم  1967حدشيت
وورثـ ـ ـ ــة س ـل ـي ــم س ـم ـع ــان مـ ـع ــوض صـقــر
مالكي العقار رقم  1987و 1990حدشيت
وورثة ثمينة الياس البكري صقر مالكي
الـ ـعـ ـق ــار رقـ ـ ــم  1988ح ــدشـ ـي ــت ورشـ ـي ــد
وان ـطــون ـيــوس وودي ـ ــع وان ـي ــس وصــالــح
ون ـق ـيــه ووديـ ـع ــة ب ـط ــرس ع ـ ــازار مــالـكــي
العقار رقم  1992حدشيت وورثة الياس
يــوســف ج ـبــور اآلغ ــا مــالـكــي الـعـقــار رقــم
 1993حــدش ـيــت وورثـ ـ ــة ك ــل م ــن رحـيـلــه
وحـ ـن ــه ي ــوس ــف ل ــول ــش ص ـع ـيــب مــال ـكــي
العقار رقــم  1996حدشيت وورثــة ميالد
بن طنوس الدريبي صقر مالكني العقار
رقم  2655حدشيت وسركيس بن يوسف
بـحـيـتــر اآلغـ ــا مــال ـكــي ال ـع ـقــار رق ــم 2666
حــدشـيــت وس ــارة بـنــت جــرجــس سمعان
اآلغا وورثة كل من سليم بن يوسف حمد
ك ـ ـ ـيـ ـ ــروز ويـ ـ ــوسـ ـ ــف وحـ ـ ـن ـ ــا وس ــركـ ـي ــس
ورومـ ـ ــانـ ـ ــوس وشـ ـم ــون ــة وم ــريـ ـن ــا اوالد
مخائيل كيزانا اآلغــا مالكي العقار رقم
 2668حدشيت وعــربـيــه عــرب البيسري
وســركـيــس رومــانــوس رزق ورومــانــوس

سركيس رزق وجليل وطنسا وجرجي
ح ـن ــا س ــرك ـي ــس الـ ـج ــر ون ـخ ـل ــه نــاص ـيــف
س ـ ـمـ ــاحـ ــه وتـ ـ ــريـ ـ ــز وانـ ـ ـط ـ ــون ـ ــي ورودي
وجـنـفـيــاف ل ـحــود ج ـبــور صـقــر وجــريــج
ومخايل وغاليه ومارينا وزيد وشمونه
والـ ـي ــاس اوالد ب ــاخ ــوس زيـ ــد امل ـع ــروف
بيوسف جريج بــاخــوس مالكني العقار
رقـ ــم  2669ح ــدش ـي ــت وحـ ـن ــا وب ــاخ ــوس
وسركيس وزهيره ونزها طنوس صقر
وورثة نعيمه نعوم الخوري وانطوانيت
وريـ ـ ـ ـم ـ ـ ــون ـ ـ ــا وحـ ـ ـ ـي ـ ـ ــات وثـ ـ ـ ـن ـ ـ ــاء وهـ ـ ـن ـ ــاء
وروم ــان ــوس ط ـنــوس حـنــا صـقــر مالكي
ال ـ ـع ـ ـقـ ــار رق ـ ـ ــم  2670ح ــدشـ ـي ــت وورث ـ ـ ــة
روم ــان ــوس ب ــن ط ـنــوس فــرنـسـيــس اآلغ ــا
مالكي العقار رقم  2690حدشيت وورثة
روم ــان ــوس ون ـخ ـلــه جــرجــس ح ـنــا صقر
وب ــول ــس ب ــاخ ــوس ال ـبــزعــونــي وسـلـيـمــه
مـخــايــل خـطــار مــالـكــي الـعـقــار رق ــم 2691
حدشيت وورثة وفاء وفيق صقر مالكي
ال ـع ـق ــار رقـ ــم  2697حــدش ـيــت ودي ـ ــب بن
مـ ــارون جــريــج ي ــون ــان مــالــك ال ـع ـقــار رقــم
 2698حدشيت وورثة نوا بن الياس رزق
مالكني العقار رقم  2699حدشيت ومروان
خليل البزعوني مالك العقار رقــم 2700
حدشيت وانـطــونـيــوس وورث ــة منصور
خليل البزعوني سمعان مالكني العقار
رق ــم  2701حــدشـيــت وورثـ ــة س ـيــدة بنت
سركيس بركات الشقطي مالكي العقار
رق ــم  2717حــدش ـيــت ورومـ ــانـ ــوس ديــب
ب ــرك ــات وطـ ـن ــوس ب ــن س ــرك ـي ــس ي ــرك ــات
الـ ـشـ ـقـ ـط ــي م ــالـ ـك ــي ال ـ ـع ـ ـقـ ــار رق ـ ـ ــم 2718
حــدش ـيــت وريـ ـم ــون ال ـي ــاس قـ ــوزي مــالــك
العقار رقم  2719حدشيت وفهيمة وورثة
كليمه محسن صـقــر مــالـكــي الـعـقــار رقــم
 2720ح ــدش ـي ــت وف ـ ـهـ ــدا املـ ـث ــل بـ ــو رزق
ووهيب وجليل ووهيبه وهبه نوح صقر
وورثة منصوره الياس بو عبون مالكي
العقار رقم  2724حدشيت وورثة بولس
وال ـي ــاس ب ــن ط ـنــوس ن ــوح صـقــر مالكي
الـ ـعـ ـق ــار رق ـ ــم  2726ح ــدش ـي ــت وك ـ ـ ــارول
وسيلني وتراني وبارتي سركيس هيكل
مالكني في العقار  2727حدشيت وسميا
سليم ال ـخــوري مــالـكــة الـعـقــار رقــم 2730
ح ــدش ـي ــت وورثـ ـ ـ ــة ان ـط ــون ـي ــوس وورث ـ ــة
رومانوس وورثة شمونه وورثة جانيت
وورث ـ ـ ــة م ـن ـص ــورة وسـ ـي ــده وج ــورج ــات
الخوري منصور الخوري مالكي العقار
رقم  2731حدشيت ومرينا بنت الخوري
حنا شحاده من مالكي العقار رقم 2732
حــدش ـيــت وي ــوس ــف ب ــن مـخــائـيــل خـطــار
صعيب مالك العقار رقم  2733حدشيت
ومريانه ابنة جرجس عازار مالكة العقار
رقم  2794حدشيت وورثة جبور نصرالله
يونس مالكي العقار رقم  2795حدشيت
وحنا بن مخائيل الــزاعــوق يونس مالك
العقار رقم  2796حدشيت وورثة جرجي
منصور ساسني وبكتار وافاله وحبيب
ومـ ـنـ ـص ــوره وح ـل ـي ــم م ـن ـص ــور ســاســن
وم ـ ـيـ ــانـ ــي وج ـ ــرج ـ ــس وطـ ـنـ ـس ــا وت ــري ــز
وعـ ـس ــاف ورب ـي ـح ــا وكـ ـل ــودي ــت سـمـعــان
ل ــول ــش م ــال ـك ــن فـ ــي الـ ـعـ ـق ــار رق ـ ــم 2825
ح ــدشـ ـي ــت وورث ـ ـ ـ ــة مـ ــريـ ــم بـ ـن ــت ي ــوس ــف
الحادي سمعان مالكي العقار رقم 2826
حدشيت وورث ــة طـنــوس ويــوســف اوالد
ســركـيــس خ ـطــار صـعـيــب مــالـكــي الـعـقــار
رق ــم  2827حــدشـيــت وورث ــة نــاهـيــه بنت
جرجس فارس سمعان مالكني في العقار
رق ـ ــم  2828ح ــدشـ ـي ــت وايـ ـ ـ ـ ــان ي ــوس ــف
الحمصي زوجــة يوسف الـخــوري مالكة
فــي العقار رقــم  2829حدشيت وطنوس
بن البرام الشقطي مالك العقار رقم 2879
حــدش ـيــت وم ـخــائ ـيــل ب ــن ي ــوس ــف وهـبــه
يونس مالك العقار رقــم  2884حدشيت
وبــولــس وورث ــة الـيــاس بــن طـنــوس نوح
صقر مالكي العقار رقــم  2885حدشيت
وورثة نوح بن الياس صقر مالكي العقار
رق ــم  2886حــدشـيــت وورثـ ــة يــوســف بن
بشاره ساسني مالكي العقار رقــم 2887
حدشيت ومخائيل بــن طـنــوس ساسني
حـنــن مــالــك الـعـقــار رق ــم  2888حدشيت
وم ـص ـط ـف ــى ابـ ــراه ـ ـيـ ــم امل ـ ـصـ ــري وورثـ ـ ــة
يوسف مخائيل زيدان مالكني العقار رقم
 2889حدشيت وورثة سليمان بن نعمه
خـطــار صعيب مالكي الـعـقــار رقــم 2890
حدشيت وورثة كل من روزه وديبه بنتي
حنا الياس رزق حنني مالكي العقار رقم
 2891ح ــدشـ ـي ــت وورث ـ ـ ـ ــة الـ ــدري ـ ـبـ ــي بــن
سـمـعــان صـقــر مــالـكــي الـعـقــار رق ــم 2896
حدشيت وورثة الياس بن سمعان اآلغا
م ــالـ ـك ــي ال ـ ـع ـ ـقـ ــار رق ـ ـ ــم  2948ح ــدش ـي ــت

