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إعالنات
◄ إعالنات رسمية ►

اعالن المانة السجل العقاري ببعلبك الهرمل
ط ـل ــب ن ـب ـيــل م ـخ ــاي ــل ن ـص ــر مل ــورث ــه مـخــايــل
منصور حنا نصر سند تمليك بدل ضائع
بحصته بالعقار  158مجدلون.
للمعترض املراجعة خالل  ١٥يوم
أمني السجل العقاري املعاون
مايا شريف
اعالن المانة السجل العقاري ببعلبك الهرمل
طلب احمد موسى ابو عيد بصفته املشتري
سندات تمليك بدل ضائع بحصة البائعني
كــامــل وحـســن وعـلــي اوالد محمد شـحــاذي
يزبك بالعقار  121حــوش الرافقة ،وبحصة
حسن قاسم فــارس يزبك بالعقار122حوش
ال ــراف ـق ــة وب ـح ـصــص ح ـســن وح ـس ــن وعـلــي
عباس اوالد سليم يزبك بالعقار 120حوش
الرافقة.
للمعترض املراجعة خالل  ١٥يوم
أمني السجل العقاري املعاون
مايا شريف
اعالن المانة السجل العقاري ببعلبك الهرمل
طلبت نجال نعمان مخلوف ملورثها نعمان
م ـخــايــل م ـخ ـلــوف س ـنــد تـمـلـيــك ب ــدل ضــائــع
بالعقار  1865القاع البنجكية.
للمعترض املراجعة خالل  ١٥يوم
أمني السجل العقاري املعاون
مايا شريف
اعالن المانة السجل العقاري ببعلبك الهرمل
ط ـل ــب ع ـل ــي ح ـس ــن املـ ــوسـ ــوي ل ـن ـف ـســه سـنــد
تمليك ب ــدل ضــائــع بحصته بــالـعـقــار 3034
النبي شيت.
للمعترض املراجعة خالل  ١٥يوم
أمني السجل العقاري املعاون
مايا شريف
اعالن المانة السجل العقاري ببعلبك الهرمل
طلب حمد حسن حميه ملورثه حسن حسني
حسن حميه بحصته بالعقار  431طاريا.
للمعترض املراجعة خالل  ١٥يوم
أمني السجل العقاري املعاون
مايا شريف
اعالن المانة السجل العقاري ببعلبك الهرمل
ط ـلــب ع ـبــد الــرح ـمــن ح ـســن زع ـ ــرور بصفته
املـشـتــري سـنــد تمليك ب ــدل ضــائــع للبائعة
وس ـي ـلــة ح ـســن زعـ ـ ــرور بـحـصـتـهــا بــالـعـقــار
 3406عرسال.
للمعترض املراجعة خالل  ١٥يوم
أمني السجل العقاري املعاون
مايا شريف
اعالن المانة السجل العقاري ببعلبك الهرمل
طـ ـل ــب عـ ـل ــي م ـص ـط ـف ــى ط ـ ــه ملـ ـ ـ ــورث مــوك ـلــه
ن ــاصـ ـي ــف ال ـ ـيـ ــاس غ ـ ـنـ ــدور املـ ـعـ ـل ــوف سـنــد
تمليك بدل ضائع بحصته بالعقارات ،482
 1012 ،221،220الحدث ،و 2870طاريا.
للمعترض املراجعة خالل  ١٥يوم
أمني السجل العقاري املعاون
مايا شريف
اعالن المانة السجل العقاري ببعلبك الهرمل
ط ـلــب ح ـســن م ـه ــدي الـ ـح ــاج ح ـســن ملــورثــة
مــوك ـل ـتــه ف ــاط ـم ــة ع ـل ــي الـ ـح ــاج أح ـم ــد سـنــد
تمليك بدل ضائع بالعقار  2753شمسطار.
وملــورث موكلته حسن علي العزير بحصته
بالعقار  3244شمسطار.
للمعترض املراجعة خالل  ١٥يوم
أمني السجل العقاري املعاون
مايا شريف
اعالن المانة السجل العقاري ببعلبك الهرمل
ط ـل ــب ح ـس ــن م ـه ــدي الـ ـح ــاج ح ـس ــن ملــوكـلــه
عاطف عقيل عقيل سلمان سند تمليك بدل
ضائع بحصته بالعقار  1077شمسطار.
للمعترض املراجعة خالل  ١٥يوم
أمني السجل العقاري املعاون
مايا شريف
اعالن المانة السجل العقاري ببعلبك الهرمل
طلب غانم سعدالله شريف ملورثه سعدالله
حسني علي شريف سند تمليك بدل ضائع
ب ـح ـص ـتــه ب ــالـ ـعـ ـق ــارات  808و 525و1526
اليمونة.
للمعترض املراجعة خالل  ١٥يوم
أمني السجل العقاري املعاون
مايا شريف
إعالن بيع
صادر عن دائرة تنفيذ بعبدا
باملعاملة التنفيذية رقم 2014/747
طالب التنفيذ :محمد محمود ضيا وكيله
املحامي احمد شلهوب

امل ـن ـف ــذ ع ـل ـي ــه :ه ــان ــي س ـم ـي ــر ض ـي ــا وك ـي ـلــه
املحامي بسام غالم
السند التنفيذي :سندات املبلغ /43000/د.أ.
عدا اللواحق.
ق ــرار الـحـجــز الـتـنـفـيــذي 2015/5/2 :تــاريــخ
تسجيله.2015/5/7 :
امل ـطــروح للبيع  2400سـهــم مــن الـعـقــار رقــم
/2802قسم  Aِ 27برج البراجنة:
مدخل وثالث غرف وصالون وطعام ومطبخ
وحـمــامــن وشــرفــات  -حــق مختلف خاضع
لنظام ملكية الـطــوابــق والـخــرائــط والعقد -
يشترك بملكية الحقني املختلفني رقم  1و3
 Aوكــل ما ورد عليهما  -يشترك في ملكية
الطريق الخاص  - 2803قرض سكني تأمني
رضائي مع حق التحويل درجة اولى الدائن
بنك بيروت ش.م.ل .املدين هاني سمير ضيا.
مساحته /135/ :م.2
ال ـ ـت ـ ـخ ـ ـمـ ــن/189000/ :د.أ - .الـ ـ ـط ـ ــرح :
/113400/د.أ.
تاريخ ومكان املــزايــدة :تجرى املــزايــدة نهار
ال ـج ـم ـعــة ال ــواق ــع ف ــي  2018/4/27الـســاعــة
الـعــاشــرة صباحًا ام ــام رئـيــس دائ ــرة تنفيذ
بعبدا في قصر عدل بعبدا املبنى الجديد.
شــروط البيع :فعلى الــراغــب بــالـشــراء وقبل
املـبــاشــرة بــاملــزايــدة اي ــداع مبلغ م ــواز لثمن
الـ ـط ــرح ف ــي صـ ـن ــدوق ال ـخــزي ـنــة او مـصــرف
مقبول باسم رئيس دائ ــرة تنفيذ بعبدا او
تقديم كفالة مصرفية تضمن املبلغ واتخاذ
مـحــل اقــامــة ضـمــن نـطــاق الــدائــرة كـمــا عليه
وخ ــال ثــاثــة اي ــام مــن ص ــدور ق ــرار االحــالــة
ايداع باقي الثمن تحت طائلة اعادة املزايدة
ب ــزي ــادة الـعـشــر عـلــى مـســؤولـيـتــه كـمــا عليه
وخالل عشرين يومًا تلي االحالة دفع الثمن
ورسم الداللة  %5والتسجيل.
مأمور تنفيذ بعبدا
إعالن رقم 14/1
تعلن وزارة الزراعة ـ ـ املديرية العامة للزراعة
ـ ـ عن إجــراء اسـتــدراج عــروض لتلزيم تقديم
مواد مخبرية لزوم مختبر املبيدات الزراعية
الـتــابـعــة ل ـ ــوزارة ال ــزراع ــة  -مــديــريــة ال ـثــروة
الزراعية بطريقة اسـتــدراج الـعــروض للعام
 ،2018وذل ـ ــك ف ــي م ـب ـنــاهــا ال ـك ــائ ــن ف ــي بئر
حـســن مـقــابــل ثـكـنــة ه ـنــري ش ـهــاب ،بـتــاريــخ
 2018/4/27الساعة العاشرة.
يمكن للراغبني فــي االش ـتــراك فــي اسـتــدراج
الـعــروض ه ــذا ،االط ــاع على دفـتــر الـشــروط
الخاص العائد لهذا التلزيم والحصول على
نسخة عنه مــن مصلحة الــديــوان ـ ـ املديرية
العامة لـلــزراعــة ،الكائنة فــي مبنى ال ــوزارة،
الطابق الثالث،
ت ـقــدم الـ ـع ــروض بــال ـبــريــد امل ـض ـمــون املـغـفــل
او بــالـيــد م ـبــاشــرة ،عـلــى ان تـصــل ال ــى قلم
مصلحة الــديــوان ـ ـ املديرية العامة للزراعة،
قبل الساعة الثانية عشرة ظهرًا من آخر يوم
عمل يسبق التاريخ املحدد الجراء استدراج
العروض.
ـ ـ يخفض االعالن الى خمسة أيام (قرار وزير
الزراعة رقم  1/195تاريخ .)2018/3/19
بيروت في 2018/3/19
وزير الزراعة
غازي زعيتر
التكليف 656
إعالن رقم 11/1
ت ـع ـلــن وزارة ال ـ ــزراع ـ ــة ـ ـ ـ ـ امل ــدي ــري ــة ال ـعــامــة
للزراعة ـ ـ عن إجــراء اسـتــدراج لتلزيم تأمني
س ـي ــارات وآل ـي ــات وزارة ال ــزراع ــة  -املــديــريــة
العامة للزراعة  -لجميع املخاطر لعدد من
الـسـيــارات واملـســؤولـيــة املدنية عــن االض ــرار
املـ ــاديـ ــة وال ـج ـس ــدي ــة لـ ـع ــام  2018بـطــريـقــة
اس ـت ــدراج ال ـعــروض لـلـعــام  ،2018وذل ــك في
مبناها الـكــائــن فــي بـئــر حـســن مـقــابــل ثكنة
هنري شهاب ،بتاريخ  2018/4/25الساعة
العاشرة.
يمكن للراغبني فــي االش ـتــراك فــي اسـتــدراج
الـعــروض ه ــذا ،االط ــاع على دفـتــر الـشــروط
الخاص العائد لهذا التلزيم والحصول على
نسخة عنه مــن مصلحة الــديــوان ـ ـ املديرية
العامة لـلــزراعــة ،الكائنة فــي مبنى ال ــوزارة،
الطابق الثالث،
ت ـقــدم الـ ـع ــروض بــال ـبــريــد امل ـض ـمــون املـغـفــل
او بــالـيــد م ـبــاشــرة ،عـلــى ان تـصــل ال ــى قلم
مصلحة الــديــوان ـ ـ املديرية العامة للزراعة،
قبل الساعة الثانية عشرة ظهرًا من آخر يوم
عمل يسبق التاريخ املحدد الجراء استدراج
العروض.
ـ ـ يخفض االعالن الى خمسة أيام (قرار وزير
الزراعة رقم  1/192تاريخ .)2018/3/19
بيروت في 2018/3/19
وزير الزراعة
غازي زعيتر
التكليف 653

مناقصة عامة
رقم  /815م ع إ /م م3/
الساعة التاسعة من نهار االربعاء الواقع في
 2018/4/18تجري وزارة الــدفــاع الوطني -
املديرية العامة لإلدارة  -مصلحة الجغرافيا
في قاعة املناقصات الكائنة في مبنى عفيف
معيقل  -أول طــريــق الـحــدت مناقصة عامة
ل ـت ـلــزيــم" :م ـ ــادة ال ـح ـبــر ل ـل ـطــاب ـعــات" لـصــالــح
مديرية التأليل لعام .2018
موضوع دفتر الشروط الخاص رقــم /1م ع
إ/م ج 2/تاريخ 2018/2/26
ي ـم ـكــن مل ــن ي ــرغ ــب االش ـ ـتـ ــراك ف ــي املـنــاقـصــة
ال ـع ــام ــة هـ ــذه االطـ ـ ــاع ع ـلــى دف ـت ــر ال ـش ــروط
ال ـ ـخـ ــاص فـ ــي امل ــدي ــري ــة الـ ـع ــام ــة لـ ـ ـ ـ ــإدارة -
مصلحة الجغرافيا في مبنى عفيف معيقل
خالل أوقات الدوام الرسمي.
ترسل العروض بالبريد املضمون املغفل إلى
العنوان التالي:
وزارة ال ــدف ــاع ال ــوط ـن ــي  -امل ــدي ــري ــة الـعــامــة
ل ـ ـ ـ ــإدارة  -م ـص ـل ـحــة امل ــالـ ـي ــة  -م ـك ـتــب عـقــد
النفقات  -اليرزة.
ي ـج ــب ان ت ـص ــل ع ـ ـ ــروض امل ـت ـع ـه ــدي ــن قـبــل
ال ـســاعــة ال ـثــان ـيــة ع ـشــرة م ــن آخ ــر ي ــوم عمل
يسبق اليوم املحدد للتلزيم.
اليرزة في 2018/3/20
العميد الركن مالك شمص
املدير العام لإلدارة بالتكليف
التكليف 659
مناقصة عامة
رقم  /813م ع إ /م م3/
الساعة التاسعة من نهار الثالثاء الواقع في
 2018/4/17تجري وزارة الــدفــاع الوطني -
املديرية العامة لإلدارة  -مصلحة العتاد في
قــاعــة املـنــاقـصــات الـكــائـنــة فــي مبنى عفيف
معيقل  -أول طــريــق الـحــدت مناقصة عامة
ل ـت ـلــزيــم :تـحـقـيــق ك ــف ك ــاوت ـش ــوك ل ـنــاقــات
الجند نوع  M113لصالح الجيش.
موضوع دفتر الشروط الخاص رقــم /7م ع
إ/م ع 1/تاريخ 2018/3/6
ي ـم ـكــن مل ــن ي ــرغ ــب االش ـ ـتـ ــراك ف ــي املـنــاقـصــة
ال ـع ــام ــة هـ ــذه االطـ ـ ــاع ع ـلــى دف ـت ــر ال ـش ــروط
الخاص في املديرية العامة لإلدارة  -مصلحة
العتاد في مبنى عفيف معيقل خالل أوقات
الدوام الرسمي.
ترسل العروض بالبريد املضمون املغفل إلى
العنوان التالي:
وزارة ال ــدف ــاع ال ــوط ـن ــي  -امل ــدي ــري ــة الـعــامــة
ل ـ ـ ـ ــإدارة  -م ـص ـل ـحــة امل ــالـ ـي ــة  -م ـك ـتــب عـقــد
النفقات  -اليرزة.
ي ـج ــب ان ت ـص ــل ع ـ ـ ــروض امل ـت ـع ـه ــدي ــن قـبــل
ال ـســاعــة ال ـثــان ـيــة ع ـشــرة م ــن آخ ــر ي ــوم عمل
يسبق اليوم املحدد للتلزيم.
اليرزة في 2018/3/20
العميد الركن مالك شمص
املدير العام لإلدارة بالتكليف
التكليف 657
إعالن
تلزيم مشروع اشغال حفر بئر استقصائية
فــي بلدة حــوش تــل صفية ـ ـ قضاء بعلبك ـ ـ
محافظة بعلبك الهرمل
الساعة التاسعة من يوم االثنني الواقع فيه
الـثــالــث والـعـشــرون مــن شهر نيسان ،2018
تجري ادارة املناقصات ـ ـ في مركزها الكائن
في بناية بيضون ـ ـ شارع بوردو ـ ـ الصنايع
ـ ـ بـيــروت ،لحساب املديرية العامة للموارد
املائية والكهربائية مناقصة تلزيم مشروع
اشغال حفر بئر استقصائية في بلدة حوش
تل صفية ـ ـ قضاء بعلبك ـ ـ محافظة بعلبك
الهرمل.
ـ ـ التأمني املــؤقــت /10.000.000/ :ل.ل .فقط
عشرة ماليني ليرة لبنانية ال غير.
ـ ـ طريقة التلزيم :تنزيل مئوي.
ـ ـ ـ ال ـع ــارض ــون امل ـق ـبــولــون :امل ـت ـع ـهــدون وفـقــا
الحكام املرسوم رقم  9206تاريخ 1968/1/18
وتـعــديــاتــه فــي ال ــدرج ــة الـثــانـيــة عـلــى االقــل
م ــن الـ ـج ــدول رقـ ــم  5لـتـنـفـيــذ ص ـف ـقــات حفر
اآلبــار والتحري عن املياه الجوفية بطريقة
الــروتــاري على ان ال يـكــون فــي عهدته اكثر
من خمس صفقات مشاريع حفر آبار أخرى
لــم يجر استالمها استالمًا نهائيًا بتاريخ
اجراء املناقصة.
تقدم العروض ،وفق نصوص دفتر الشروط
الـ ـخ ــاص ،الـ ــذي يـمـكــن االط ـ ــاع وال ـح ـصــول
عـلـيــه م ــن املــديــريــة ال ـعــامــة ل ـل ـمــوارد املــائـيــة
والكهربائية.
يجب ان تصل العروض الى ادارة املناقصات،
قبل الساعة الثانية عشرة من آخر يوم عمل
يسبق تاريخ جلسة التلزيم.
املدير العام الدارة املناقصات
د .جان العلية
التكليف 674

إعالن
ت ـلــزيــم ت ـقــديــم س ـجــات لـحـفــظ الـصـحــائــف
الـعـقــاريــة ل ــزوم أم ــان ــات الـسـجــل ال ـع ـقــاري -
املديرية العامة للشؤون العقارية
الـســاعــة التاسعة مــن يــوم الخميس الــواقــع
ف ـيــه ال ـثــانــي ع ـشــر م ــن ش ـهــر ن ـي ـســان ،2018
تجري ادارة املناقصات ـ ـ في مركزها الكائن
في بناية بيضون ـ ـ شارع بوردو ـ ـ الصنايع
ـ ـ ـ ب ـيــروت ،لـحـســاب وزارة املــالـيــة ـ ـ ـ املــديــريــة
العامة للشؤون العقارية ـ ـ مناقصة تلزيم
تقديم سجالت لحفظ الصحائف العقارية
لزوم أمانات السجل العقاري.
ـ ـ ـ ـ ال ـت ــأم ــن امل ــؤق ــت :خ ـم ـســون م ـل ـيــون لـيــرة
لبنانية ال غير لكل مجموعة على حدة.
ـ ـ طريقة التلزيم :تقديم أسعار.
تقدم العروض ،وفق نصوص دفتر الشروط
الـ ـخ ــاص ،الـ ــذي يـمـكــن االط ـ ــاع وال ـح ـصــول
عـلـيــه م ــن وزارة املــال ـيــة  -امل ــدي ــري ــة الـعــامــة
للشؤون العقارية.
يجب ان تصل العروض الى ادارة املناقصات،
قبل الساعة الثانية عشرة من آخر يوم عمل
يسبق تاريخ جلسة التلزيم.
املدير العام الدارة املناقصات
د .جان العلية
التكليف 676
إعالن تلزيم
ت ـع ـل ــن امل ــدي ــري ــة الـ ـع ــام ــة لـ ـلـ ـم ــوارد امل ــائ ـي ــة
وال ـك ـه ــرب ــائ ـي ــة ،ع ــن إج ـ ــراء ت ـل ــزي ــم بـطــريـقــة
استدراج عــروض على اســاس تنزيل مئوي
ع ـل ــى أسـ ـع ــار اإلدارة ح ـ ــده االقـ ـص ــى %20
عشرون باملئة فقط ،لتنفيذ مشروع اشغال
ت ـمــديــد شـبـكــة مل ـي ــاه ال ـش ـفــة ف ــي ح ــي جــديــد
ضمن بلدة صفاريه  -قضاء جزين.
تجري عملية التلزيم فــي الساعة التاسعة
من يوم الثالثاء الواقع في .2018/4/24
ف ـع ـلــى امل ـت ـع ـه ــدي ــن امل ـص ـن ـف ــن ف ــي ال ــدرج ــة
ال ــراب ـع ــة ح ـص ـرًا لـتـنـفـيــذ ص ـف ـقــات االش ـغــال
املــائـيــة املسجلني الــذيــن ال يــوجــد بعهدتهم
اك ـ ـثـ ــر مـ ــن اربـ ـ ـ ــع صـ ـفـ ـق ــات م ــائـ ـي ــة لـ ــم يـجــر
استالمها مؤقتًا بعد ،الراغبني باالشتراك
بهذا التلزيم تقديم عروضهم قبل الساعة
ال ـثــان ـيــة ع ـش ــرة م ــن أخـ ــر يـ ــوم ع ـمــل يسبق
الـيــوم املـحــدد لجلسة فــض الـعــروض ـ ـ وفق
نصوص دفتر الشروط الخاص الذي يمكن
االطالع والحصول عليه في املديرية العامة
ل ـل ـم ــوارد امل ــائ ـي ــة وال ـك ـهــربــائ ـيــة ـ ـ ـ ـ مصلحة
الديوان ـ ـ كورنيش النهر.
بيروت في  21آذار 2018
املدير العام
للموارد املائية والكهربائية
د .فادي جورج قمير
التكليف 667
إعالن
تعلن كهرباء لبنان بأن مهلة تقديم العروض
العائد الع ــداد دفتر شــروط النـشــاء كابالت
تــوتــر عــالــي م ـط ـمــورة  220ك.ف .مــن ضمن
املـخـطــط الـتــوجـيـهــي للنقل املــرحـلــة االول ــى
 ،2023 - 2017مــوضــوع اسـتــدراج العروض
رقــم ث4د 11492/تــاريــخ  ،2018/12/12قد
مــددت لغاية يــوم الجمعة  2018/4/27عند
نـهــايــة الـ ــدوام الــرسـمــي الـســاعــة  11.00قبل
الظهر.
يـمـكــن ل ـلــراغ ـبــن ف ــي االشـ ـت ــراك بــاس ـتــدراج
العروض املذكور اعاله الحصول على نسخة
م ــن دف ـتــر ال ـش ــروط م ــن مـصـلـحــة ال ــدي ــوان ـ ـ
امانة السر ـ ـ الطابق ( 12غرفة  ،)1223مبنى
كهرباء لبنان ـ ـ طريق النهر وذلك لقاء مبلغ
قدره  /50 000/ل.ل.
علما بــأن ال ـعــروض الـتــي سـبــق وت ـقــدم بها
بعض املوردين ال تزال سارية املفعول ومن
املـمـكــن ف ــي مـطـلــق االح ـ ــوال تـقــديــم ع ــروض
جديدة افضل للمؤسسة.
تسلم العروض باليد الى أمانة سر كهرباء
لبنان ـ ـ طريق النهر ـ ـ الطابق « »12ـ ـ املبنى
املركزي.
بيروت في 2018/3/9
بتفويض من املدير العام

مدير الشؤون املشتركة باإلنابة
املهندس واصف حنيني
التكليف 649
إعالن تلزيم
الساعة العاشرة من يوم الثالثاء املوافق في
 17من شهر نيسان 2018
تجري وزارة االعــام في مركزها الكائن في
الصنائع ـ ـ بيروت استدراج عــروض اسعار
لـتـلــزيــم شـ ــراء م ــول ــد ك ـهــربــاء لـ ــزوم االذاعـ ــة
اللبنانية.
التأمني املؤقت :مليونا ليرة لبنانية.
طريقة التلزيم :تقديم اسعار
العارض الذي يحق له االشتراك :االشخاص
الـحـقـيـقـيــون وامل ـع ـنــويــون الــذيــن يـتـعــاطــون
تجارة االصناف املطلوبة.
تقدم العروض وفق نصوص دفتر الشروط
الــذي يمكن الحصول عليه من قسم اللوازم
ف ــي ال ـ ـ ــوزارة .يـجــب أن تـصــل ال ـع ــروض الــى
ديوان الوزارة قبل الساعة الثانية عشرة من
يوم االثنني املوافق في  16من شهر نيسان
.2018
بيروت في 22 :آذار 2018
ملحم انطون الرياشي
وزير االعالم
التكليف 684
إعالن
صادر عن محكمة جويا الشرعية
إلى مجهولة محل املقام زهيرة احمد زهير
حمزه
منك محكمة جويا الشرعية الجعفرية
تطلب ِ
الحضور اليها لوجود دعــوى إثبات طالق
مقدمة من زوجــك علي عبد الحسن قانصو
ً
بـتــاريــخ  2018/4/18او ارس ــال وكـيــا عنك
وفــي حــال تخلفك عــن الـحـضــور يعتبر قلم
ً
املحكمة محال مختارًا لك حتى صدور الحكم
القطعي.
رئيس القلم
الحاج فريد موسى الغول

◄خرج ولم يعد ►
غادر العمال البنغالدشيون
Murad ali
Md jahid hasan
Salman hossain
Md mehedi hasan
م ــن عـنــد م ـخــدوم ـهــم ,ال ــرج ــاء ممن
ي ـعــرف عـنـهــم شـيـئــا اإلت ـص ــال على
الرقم 01/335959
غادر العامل املصري
السيد عبد اللطيف محمد قاسم
م ــن ع ـن ــد مـ ـخ ــدوم ــه ،الـ ــرجـ ــاء مـمــن
ي ـع ــرف ع ـنــه ش ـي ـئــا االتـ ـص ــال عـلــى
الرقم ٦٥٠٢٤٩/٧٠
غادرت العاملة اإلثيوبية
SHEMSIYA AYANO MENDAYE
م ــن ع ـنــد م ـخــدوم ـهــا ,ال ــرج ــاء ممن
ي ـعــرف عـنـهــا شـيـئــا اإلت ـص ــال على
الرقم 71/687762

للبيـــع
Baabdat, Project Pine View,
delivery 2020, apt. 150sqm
+ garden 80sqm, reception
+ 3 bedrooms + maid room,
275000$, high specs., villas
area, breathtaking view,
2 park., cellar. 03/619609

عرض مغرٍ .شقة للبيع أول طريق بعبدا 300 .م ، 2طابق
 3 ،4غرف نوم 4 ،حاممات 2 ،صالون ،غرفة سفرة وغرفة
خادمة .مطلة من جميع االتجاهات .ضمن مجمع سكني
يتألف من مبنيني ويضم (حدائق ،مسبح ،ملعب كرة
مرضب ،مواقف ،مولد كهرباء ،وحراسة).
السعر 675 :الف دوالر لالتصال03/383187 :

