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إعالنات
◄ إعالنات رسمية ►

◄ مبوب ►
للبيع او لإليجار
خانة املنت الجنوبي شقق ـــ للبيع بعبدا
ال ـحــازم ـيــة مــارت ـقــا ف ــي اف ـخــم ال ـش ــوارع
 205م 2ـ ـ  3نوم مع خزائن صالون سفرة
شوفاج غرفة خادمة ـ ـ  4حمام موقفني
$355000 Hot Deal
03/362009
Le simon Real Estate
خانة املنت الجنوبي بعبدا ـــ شقق للبيع
الحازمية مارتقال  255م 2ـ ـ  4نوم شوفاج
ـ ـ  4حمام ـ ـ  2صالون .سفرة Chemineeـ ـ
غرفة خادمة 4 .حمام موقفني$415000 .
Hot Deal
03/362009
Le simon Real Estate
خانة املنت الجنوبي بعبدا ـــ شقق للبيع
الـ ـح ــازمـ ـي ــة م ــارتـ ـق ــا  157م 2ـ ـ ـ ـ ـ  3ن ــوم
حمامني ـ ـ صالون ـ ـ سفرة .شارع هادئ.
مغر$257000 .
موقف .بسعر ٍ
Hot Deal
03/362009
Le simon Real Estate
خانة املنت الجنوبي بعبدا ـــ شقق للبيع
الحازمية مارتقال  389م 2ـ ـ  4صالون3 .
ماستر ـ ـ جلوس .جفصني ـ ـ  A.Cـ ـ شوفاج
ـ ـ باركيه ،تــراس  40م 2ـ ـ  3مواقف كاف.
موتور.
$650000
Hot Deal
03/362009
Le simon Real Estate
خانة املنت الجنوبي بعبدا ـــ شقق للبيع
بعبدا اللويزة .سوبر فخمة  3نوم ـ ـ غرفة
خادمة ـ ـ  4حمام ـ ـ  3مواقف ـ ـ ديكور رائع
ـ ـ طاقة شمسية ـ ـ جاهزة للسكن ـ ـ شوفاج
ـ ـ  A.Cـ ـ Cave
$396000
Hot Deal
03/362009
Le simon Real Estate
خانة املنت الجنوبي بعبدا ـــ شقق للبيع
ب ـع ـبــدا ال ـل ــوي ــزة 4 .ن ــوم ـ ـ ـ  2مــاس ـتــر ـ ـ ـ 3
صــالــون ـ ـ سفرة ـ ـ غرفة خــادمــة ـ ـ مطبخ
اوروبي ـ ـ ديكور جفصني باركيه ـ ـ طاقة
شـمـسـيــة ش ــوف ــاج ـ ـ ـ  A.Cـ ـ ـ  3م ــواق ــف ـ ـ
موتور ـ ـ كاف ـ ـ كاشفة وال تحجب ـ ـ موقع
رائع.
$585000
Hot Deal
03/962009
Le simon Real Estate
خانة املنت الشمالي ــــ شقة للبيع
Super Hot Deal
أول املنصورية ـ ـ شقة  400م 2مع حديقة
ومواقف  300م 2ـ ـ مدخل خاص ـ ـ ديكور
س ــوب ــر ف ـخــم ـ ـ ـ  4مــاس ـتــر ـ ـ ـ  3ص ــال ــون ـ ـ
ج ـل ــوس  Chemineeـ ـ ـ ش ــوف ــاج ـ ـ ـ  A.Cـ ـ
مطبخ كبير.
$630000
Super Hot Deal
03/362009
Le simon Real Estate

موقفني متالصقني
03/362009
Le simon Real Estate
الحازمية غاردينيا مكتب مساحة  95م2
ـ ـ بناء حديث وفخم $2900
للمتر املربع
03/362009
Le simon Real Estate
الحازمية بناء جديد ـ ـ مساحة  80م 2ـ ـ
مغر $150000
دوبلكس بسعر ٍ
03/362009
Le simon Real Estate
مكاتب لإليجار ـــ املنت الجنوبي بعبدا
الـحــازمـيــة غــارديـنـيــا  89م 2بـنــاء جديد
وفخم  $900شهريًا ستة أشهر سلف.
03/362009
Le simon Real Estate
الحازمية غاردينيا  210م 2بسعر مغري
 $1000ستة أشهر سلف.
03/362009
Le simon Real Estate
ال ـحــازم ـيــة مـكـتــب م ـســاحــة  56م 2بـنــاء
جــديــد بسعر  $525شهريًا .ستة أشهر
سلف.
03/362009
Le simon Real Estate
ســن الفيل ـ ـ الطريق الـعــام ـ ـ مساحة 93
م 2ـ ـ  3غرف  +صالة انتظار بناء جديد
وفـخــم ـ ـ ـ مــوقــف  +مــوتــور بسعر مغري
 $ 1000شهريًا.
03/362009
Le simon Real Estate
شقق لإليجار ـــ املنت الجنوبي بعبدا
الحازمية شقة  175م 2ـ ـ  3نوم  +صالون
س ـف ــرة ـ ـ ـ ش ــوف ــاج  A.C +و  3حـمــامــات
مـجـهــزة ب ـغــاز وطــاقــة شمسيه موقفني
كاشفة وال تحجب  $1000شهريًا ستة
أشهر سلف.
03/362009
Le simon Real Estate
الـحــازمـيــة شـقــة  210م 2تصلح للسكن
ومكتب بسعر مغري  $1100شهريًا ستة
أشهر سلف.
03/362009
Le simon Real Estate
الـحــازمـيــة م ــار تـقــا فــي أفـخــم ال ـشــوارع
شقة  250م 2سوبر دولــوكــس كاشفه 3
نوم ـ ـ جلوس ـ ـ صالونني ـ ـ سفرة ـ ـ غرفة
خادمة ـ ـ شوفاج  + A.C +موقف $16500
سنويًا سته أشهر سلف.
03/362009
Le simon Real Estate
بعبدا اليرزة ـ ـ  181م 2مع حديقة وتراس
فــي أفـخــم ال ـش ــوارع ـ ـ ـ  3ن ــوم ـ ـ ـ صــالــون ـ ـ
سـفــرة ـ ـ غــرفــة خــادمــة ـ ـ  A.Cـ ـ شــوفــاج ـ ـ
موقف بسعر مغري ـ ـ  $1000شهريًا سته
أشهر سلف.
03/362009
Le simon Real Estate

خانة املنت الجنوبي بعبدا ـــ شقق لإليجار
الحازمية مارتقال ـ ـ شقة  195م 2ـ ـ  3نوم
ـ ـ  3حمام ـ ـ مع حديقة وتــراس ـ ـ شوفاج
موقف $950 .شهريًا
ستة أشهر سلف.
03/362009
Le simon Real Estate

شقة مفروشة لإليجار ـــ املنت الجنوبي بعبدا
الـحــازمـيــة  175م 2ـ ـ ـ  3ن ــوم ـ ـ ـ  3ح ـمــام ـ ـ
شوفاج ـ ـ فرش رائع بسعر مغري $ 950
شهريًا سته أشهر سلف.
03/362009
Le simon Real Estate

مكاتب للبيع ـــ املنت الجنوبي بعبدا.
الحازمية غاردينيا مكتب  125م 2ـ ـ مقطع
الى عدة غرف ديكور رائع $280000

شقق للبيع ـــ املنت الجنوبي بعبدا
ال ـحــازم ـيــة م ــار تـقــا ـ ـ ـ  212م 2ـ ـ ـ  3نــوم
مع خزائن فخمة وباركية ـ ـ صالونني ـ ـ

سفره ـ ـ خادمة ـ ـ  A.Cـ ـ كاشفة كل بيروت
موقف .نهائي $480000
Hot Deal
03/362009
Le simon Real Estate
الـحــازمـيــة م ــار تـقــا فــي أفـخــم ال ـشــوارع
 400م 2كـ ــل ط ــاب ــق ش ـق ــة م ـ ـفـ ــرزة سـنــد
أخضر بحاجة الى تكمله $600000
03/362009
Le simon Real Estate
بعبدا الـيــرزه  20م 2ـ ـ  3نــوم ـ ـ جلوس ـ ـ
ص ــال ــون ــن ،ك ــاش ـف ــه ،م ــواص ـف ــات ســوبــر
فخمة ،موقفني ،موتور$715000 ،
03/362009
Le simon Real Estate
أبنية مجهزة ومفرزة للسفارات
* Buildings in special locations for
embassies
بعبدا ـ ـ اليرزه شقق م 365 2م 2و 290م2
بمواصفات بناء أوروبية
Le Simon Real Estate 03/362009
* صـ ــاالت ب ـم ـســاحــات مـخـتـلـفــة تصلح
لـ ـ ـلـ ـ ـمـ ـ ـص ـ ــارف والـ ـ ـ ـش ـ ـ ــرك ـ ـ ــات واألن ـ ـ ــدي ـ ـ ــة
الرياضية واملعارض
Le Simon Real Estate 03/362009
* أرض م ـس ــاح ــة  1000م 2فـ ــي أف ـخــم
ش ــوارع الحازمية مــار تقال $ 2800000
عمار 50/165
Le Simon Real Estate 03/362009
* الجمهور الطريق العام أرض مساحة
 2000م 2تصلح ملصرف أو شركة بسعر
مغري
Le Simon Real Estate 03/362009
* مستودع مساحة  4400م 2علو  5.50م
للبيع أو لإليجار
Le Simon Real Estate 03/362009
* مستودع مساحة  2200م 2علو  4.65م
للبيع أو لإليجار
Le Simon Real Estate 03/362009
ـــ للبيع أو لإليجار
* للبيع املنصورية ـ ـ  410م + 2حديقة
 400م 2ـ ـ ـ دي ـكــور رائ ــع وف ـخــم ـ ـ ـ جــاهــزة
للسكن وتصلح  Garderieأو مصرف أو
شركة $ 615000
Le Simon Real Estate 03/362009
* لإليجار في الحازمية  350م 2ـ ـ موقع
مميز يصلح Garderie
Le Simon Real Estate 03/362009
* برازيليا بعبدا بناء مساحة  4000م2
مخصص للسفارات في أفخم مواقع Le
Simon Real Estate 03/362009
* الـحــازمـيــة للبيع مـسـتــودع  450م 2ـ ـ
نزلة بيك أب كبير 430000$
Le Simon Real Estate 03/362009
* ال ـح ــازم ـي ــة ال ـط ــري ــق الـ ـع ــام ـ ـ ـ ـ ص ــاالت
مساحات مختلفة ـ ـ موقع مميز تصلح
للمصارف والشركات مع صاالت ـ ـ طابق
ارضي
Le Simon Real Estate 03/362009
* ســن الفيل الطريق الـعــام ـ ـ صالة 500
م 2ـ ـ تصلح ملـصــرف أو شــركــة أو صالة
عرض ـ ـ مفروشات للبيع ـ ديكور.
مميز جدًا 3500000$
Le Simon Real Estate 03/362009

إعالن
ألمانة السجل العقاري الثانية بطرابلس
طـ ـل ــب ن ـع ـي ــم ال ـ ـغ ـ ــزال ال ـ ـغ ـ ــزال م ـع ــوض
بــالــوكــالــه عــن محسن مـخــايــل ومحسن
ب ـط ــرس وح ـل ـيــم ون ـع ـيــم ودم ـي ــا ونــزهــا
م ـعــوض وعـفـيـفــه ال ـع ـكــاري س ـنــدي بــدل
ضائع للعقارين  2349و 2 /1203زغرتا.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري
خالصة حكم
صادر عن محكمة الجنايات في بيروت
بالصورة الغيابية.
لـ ـق ــد حـ ـكـ ـم ــت ه ـ ـ ــذه املـ ـحـ ـكـ ـم ــة بـ ـت ــاري ــخ
 2017/2/23عـلــى املـتـهــم خـضــر حسني
الحسن هوية رقم  1643034أو 15720863
جنسيته ســوري محل اقامته بواسطة
م ـفــرزة ب ـيــروت الـقـضــائـيــة محضر عــدد
 302/3680تاريخ  2016/10/21والدته
 /ع ـم ــره  1989اوق ـ ــف غ ـيــاب ـيــا ب ـتــاريــخ
 2014/5/30وهو فار من وجه العدالة.
بالعقوبة التالية خمس سنوات أشغال
شاقة.
وفقًا للمواد  459و 454/459من قانون
العقوبات.
الرتكابه جناية تزوير واستعماله.
وقـ ـ ــررت اس ـق ــاط ــه م ــن ال ـح ـق ــوق املــدن ـيــة
وعينت له قيمًا الدارة أمواله طيلة مدة
فراره.
في 2017/3/3
الرئيس
التكليف 545
خالصة حكم
صادر عن محكمة الجنايات في بيروت
بالصورة الغيابية.
لـ ـق ــد حـ ـكـ ـم ــت ه ـ ـ ــذه املـ ـحـ ـكـ ـم ــة بـ ـت ــاري ــخ
 2017/2/23ع ـلــى امل ـت ـهــم رام ـ ــي أحـمــد
املطلق رقــم القيد /214ان ـخ ــل جنسيته
س ـ ـ ــوري م ـح ــل اق ــامـ ـت ــه م ـ ـفـ ــرزة ب ـي ــروت
ال ـق ـض ــائ ـي ــة م ـح ـض ــر ع ـ ــدد 302/3345
تاريخ  2016/9/24والدته ماجدة عمره
 1989اوقف غيابيًا بتاريخ 2014/5/30
وهو فار من وجه العدالة.
بالعقوبة التالية خمس سنوات أشغال
شاقة.
وفقًا للمواد  459و 454/459من قانون
العقوبات.
الرتكابه جناية تزوير واستعماله.
وقـ ـ ــررت اس ـق ــاط ــه م ــن ال ـح ـق ــوق املــدن ـيــة
وعينت له قيمًا الدارة أمواله طيلة مدة
فراره.
في 2017/3/3
الرئيس
التكليف 545
خالصة حكم
صادر عن محكمة الجنايات في بيروت
بالصورة الغيابية.
لـ ـق ــد حـ ـكـ ـم ــت ه ـ ـ ــذه املـ ـحـ ـكـ ـم ــة بـ ـت ــاري ــخ
 2017/2/23ع ـل ــى امل ـت ـه ــم عـ ـ ـ ـ ّـواد عـبــد
الياسني جــواز سفر رقــم N004935954
هــويــة رق ــم  2254510جنسيته س ــوري
مـحــل اقــامـتــه م ـفــرزة ب ـيــروت القضائية
م ـ ـح ـ ـضـ ــر عـ ـ ـ ـ ــدد  302/3965ت ـ ــاري ـ ــخ
 2016/11/1والدته  /عمره  1989اوقف
غيابيًا بتاريخ  2014/5/30وهو فار من
وجه العدالة.
بالعقوبة التالية خمس سنوات أشغال
شاقة.
وفقًا للمواد  459و 454/459من قانون
العقوبات.
الرتكابه جناية تزوير واستعماله.
وقـ ـ ــررت اس ـق ــاط ــه م ــن ال ـح ـق ــوق املــدن ـيــة
وعينت له قيمًا الدارة أمواله طيلة مدة
فراره.
في 2017/3/3
الرئيس
التكليف 545
خالصة حكم
صادر عن محكمة الجنايات في بيروت
بالصورة الغيابية.
لـ ـق ــد حـ ـكـ ـم ــت ه ـ ـ ــذه املـ ـحـ ـكـ ـم ــة بـ ـت ــاري ــخ
 2017/2/23على املتهم محمد محمود
الجبر هويته رقــم  1959183جــواز سفر
رقم  N004360458جنسيته سوري محل
اقامته مفرزة بيروت القضائية محضر
عـ ــدد  302/3922ت ــاري ــخ 2016/11/8
والـ ــدتـ ــه  /عـ ـم ــره  1988اوقـ ـ ــف غـيــابـيــا

بتاريخ  2014/5/30وهــو فــار مــن وجه
العدالة.
بالعقوبة التالية خمس سنوات أشغال
شاقة.
وفقًا للمواد  459و 454/459من قانون
العقوبات.
الرتكابه جناية تزوير واستعماله.
وقـ ـ ــررت اس ـق ــاط ــه م ــن ال ـح ـق ــوق املــدن ـيــة
وعينت له قيمًا الدارة أمواله طيلة مدة
فراره.
في 2017/3/3
الرئيس
التكليف 545
خالصة حكم
صادر عن محكمة الجنايات في بيروت
بالصورة الغيابية.
لـ ـق ــد حـ ـكـ ـم ــت ه ـ ـ ــذه املـ ـحـ ـكـ ـم ــة بـ ـت ــاري ــخ
 2017/2/23ع ـلــى امل ـت ـهــم ف ــاي ــز محمد
ال ـع ـبــد هــويــة رق ــم  3509149جنسيته
س ـ ــوري م ـحــل اق ــام ـت ــه ب ــواس ـط ــة م ـفــرزة
ب ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــروت ال ـ ـق ـ ـضـ ــائ ـ ـيـ ــة م ـ ـح ـ ـضـ ــر ع ـ ــدد
 302/4849تاريخ  2016/10/31والدته
 /ع ـم ــره  1989اوق ـ ــف غ ـيــاب ـيــا ب ـتــاريــخ
 2014/5/30وهو فار من وجه العدالة.
بالعقوبة التالية خمس سنوات أشغال
شاقة.
وفقًا للمواد  459و 454/459من قانون
العقوبات.
الرتكابه جناية تزوير واستعماله.
وقـ ـ ــررت اس ـق ــاط ــه م ــن ال ـح ـق ــوق املــدن ـيــة
وعينت له قيمًا الدارة أمواله طيلة مدة
فراره.
في 2017/3/3
الرئيس
التكليف 545
خالصة حكم
صادر عن محكمة الجنايات في بيروت
بالصورة الغيابية.
لـ ـق ــد حـ ـكـ ـم ــت ه ـ ـ ــذه املـ ـحـ ـكـ ـم ــة بـ ـت ــاري ــخ
 2017/2/21على املتهم علي منذر زعيتر
سجل  124ريحا جنسيته لبناني محل
اقامته الفنار ـ ـ السبتية قرب مستشفى
البيطار والدته اعتدال عمره  1980اوقف
غيابيًا بتاريخ  2016/6/1وهو فار من
وجــه الـعــدالــة .بالعقوبة التالية أشغال
شاقة مؤبدة وماية مليون ليرة غرامة.
وف ـقــا ل ـل ـمــواد  125م ـخ ــدرات م ــن قــانــون
العقوبات.
الرتكابه جنايات مخدرات.
وقـ ـ ــررت اس ـق ــاط ــه م ــن ال ـح ـق ــوق املــدن ـيــة
وعينت له قيمًا الدارة أمواله طيلة مدة
فراره.
في 2017/2/21
الرئيس
التكليف 545
إعالن تلزيم مشروع انشاء خطوط صرف
ص ـ ـحـ ــي ض ـ ـمـ ــن ح ـ ـ ـ ــوض س ـ ـ ــد ب ـق ـع ــات ــا
(كفرتيه ـ ـ بقعاتة كنعان ـ ـ مرج بسكنتا)
قضائي كسروان واملنت
الساعة التاسعة من يوم االربعاء الواقع
فـ ـي ــه الـ ـ ـس ـ ــادس وال ـ ـع ـ ـشـ ــرون مـ ــن شـهــر
نيسان  ،2017تـجــري ادارة املناقصات
ـ ـ في مركزها الكائن في بناية بيضون
ـ ـ ـ شـ ــارع ب ـ ــوردو ـ ـ ـ ال ـص ـنــايــع ـ ـ ـ ب ـيــروت،
لحساب وزارة الطاقة واملياه ـ ـ املديرية
الـعــامــة لـلـمــوارد املــائـيــة والـكـهــربــائـيــة ـ ـ
مناقصة تلزيم مـشــروع انـشــاء خطوط
صرف صحي ضمن حوض سد بقعاتا
(كفرتيه ـ ـ بقعاتة كنعان ـ ـ مرج بسكنتا)
قضائي كسروان واملنت.
ـ ـ ـ الـتــأمــن املــؤقــت :فـقــط ثـمــانــون مليون
ليرة لبنانية ال غير.
ـ ـ طريقة التلزيم :تنزيل مئوي.
ـ ـ ـ ـ الـ ـع ــارض ــون امل ـق ـب ــول ــون :امل ـت ـع ـهــدون
امل ـص ـن ـف ــون فـ ــي ال ـ ــدرج ـ ــة االولـ ـ ـ ــى فـقــط
ل ـت ـن ـف ـي ــذ ص ـ ـف ـ ـقـ ــات االشـ ـ ـ ـغ ـ ـ ــال امل ــائـ ـي ــة
املسجلون وفـقــا الحـكــام املــرســوم 3688
تاريخ  1966/1/25وتعديالته وشروط
ّ
اضافية.
ت ـق ــدم ال ـ ـعـ ــروض ،وفـ ــق ن ـص ــوص دف ـتــر
ال ـشــروط ال ـخــاص ،ال ــذي يمكن االط ــاع
والـحـصــول عليه مــن مصلحة الــديــوان
ف ــي امل ــدي ــري ــة ال ـع ــام ــة لـ ـلـ ـم ــوارد املــائ ـيــة
والكهربائية.
يـ ـج ــب ان تـ ـص ــل الـ ـ ـع ـ ــروض الـ ـ ــى ادارة
املناقصات ،قبل الساعة الثانية عشرة
مــن آخــر يــوم عمل يسبق تــاريــخ جلسة

