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◄ مبوب ►
إعالن
صـ ـ ــادر ع ــن دائ ـ ـ ــرة ال ـت ـن ـف ـيــذ ف ــي ص ـيــدا
بــامل ـعــام ـلــة الـتـنـفـيــذيــة رق ــم 2016/519
غرفة الرئيس القاضي اياد بــردان لبيع
العقار رقم /345القرية باملزاد العلني.
املنفذة :هالة جرجي واكيم
املـنـفــذ عليهم :ورث ــة نعيم يــوســف عيد
وهــم :جــورج وفيليب وادمــون وايزابيل
وليندا وجــورجـيــت اوالد نعيم يوسف
عـ ـي ــد .وورث ـ ـ ــة م ــري ــم الـ ـي ــاس ع ـي ــد وه ــم
ج ـ ــورج ول ـي ـن ــدا وج ــورج ـي ــت واي ــزاب ـي ــل
وف ـي ـل ـيــب والـ ـي ــاس وادم ـ ـ ــون امل ــذك ــوري ــن
اعـ ــاه وورث ـ ــة مـنـتـهــى نـعـيــم عـيــد وه ــم:
توفيق يوسف الخوري ورومــي توفيق
الخوري وماري توفيق الخوري ،وورثة
ال ـيــاس نـعـيــم عـيــد وه ــم :نــديـمــة الـيــاس
حليحل وجــانـيــت ال ـيــاس عـيــد وجميل
الياس عيد وجورج الياس عيد ،وورثة
انيسة يوسف جرجس عيد وهم :الياس
الخوري كساب وبطرس كساب ونجمة
ك ـســاب ومــريــم ط ـنــوس ومــرتــا طـنــوس،
وورثة سعدى يوسف عيد :ماري حبيب
واكيم ،وورثــة لطيفة يوسف عيد وهم:
ج ــورج الـيــاس املشنتف ونـقــوال الياس
امل ـش ـن ـتــف وهـ ــاريـ ــات الـ ـي ــاس املـشـنـتــف
واوديـ ـ ــت ال ـي ــاس املـشـنـتــف وج ــورج ــات
الياس املشنتف ونقوال الياس املشنتف
وورثة جميل املشنتف وهما :جورجات
شاهني شاهني وراوية جميل املشنتف،
وورثـ ـ ــة ق ـي ـصــر امل ـش ـن ـتــف وه ـ ــم :ج ــورج
ونـ ـ ـق ـ ــوال واوديـ ـ ـ ـ ـ ــت وج ـ ـ ــورج ـ ـ ــات اوالد
الياس املشنتف وراويه املشنتف وريتا
جوزيف االسمر وزلفى جوزيف األسمر
وبيار جوزيف االسمر وبشارة جوزيف
األس ـم ــر وج ـ ــان دارك ج ــوزي ــف االس ـمــر
ورث ــة مــريــم مــرعــي انـطــون وه ــم :نعمان
ي ــوس ــف ع ـي ــد وورثـ ـ ـ ــة ان ـي ـس ــة ول ـط ـي ـفــة
وسعدى يوسف عيد املذكورين اعاله.
ال ـ ـس ـ ـنـ ــد ال ـ ـت ـ ـن ـ ـف ـ ـيـ ــذي :ح ـ ـكـ ــم امل ـح ـك ـم ــة
االب ـتــدائ ـيــة ف ــي لـبـنــان الـجـنــوبــي لجهة
ازالة الشيوع في العقار رقم /345القرية
وبيعه باملزاد العلني.
ت ـ ــاري ـ ــخ ت ـب ـل ــغ االن ـ ـ ـ ـ ـ ــذار2016/7/29 :
و2016/10/11
تاريخ قرار الحجز 2016/11/15 :تاريخ
تسجيله2016/11/17 :
ت ــاري ــخ مـحـضــر ال ــوص ــف2016/12/1 :
تاريخ تسجيله2016/12/19 :
محتويات العقار رقــم /345الـقــريــة :هو
عبارة عن قطعة ارض بعل تحتوي على
بعض اشجار الزيتون.
مساحته/989 :م2
بدل التخمني 2400 :سهمًا/39560/ :د.أ.
بدل الطرح 2400 :سهمًا/39560/ :د.أ.
ح ـ ــدوده :غ ــرب ــا :ال ـع ـقــار رق ــم  346شــرقــا:
العقار رقم 344
ً
ش ـ ـمـ ــاال :م ـن ـط ـقــة ع ــن ال ــدل ــب ال ـع ـقــاريــة
جنوبًا :طريق عام
ت ــاري ــخ وم ـك ــان ال ـب ـيــع :لـقــد ت ـحــدد نـهــار
الثالثاء الواقع في  2017/4/18الساعة
الـعــاشــرة صباحًا مــوعـدًا للبيع بــاملــزاد
العلني امام رئيس دائرة تنفيذ صيدا.
ش ــروط الـبـيــع :عـلــى الــراغــب فــي الـشــراء
ان يـ ــودع بــاســم رئ ـيــس دائ ـ ــرة التنفيذ
ف ــي ص ـيــدا قـبــل امل ـبــاشــرة ب ــامل ــزاي ــدة في
صـنــدوق الخزينة أو فــي احــد املصارف
املقبولة مــن الــدولــة مبلغًا مــوازيــا لبدل
ال ـ ـطـ ــرح أو ان يـ ـق ــدم ك ـف ــال ــة م ـصــرف ـيــة
تضمن هذا املبلغ وعليه ان يتخذ محل
اقامة مختار ضمن نطاق الدائرة اذا لم
يمكن له مقامًا فيها واال اعتبر قلم هذه
الدائرة مقامًا مختارًا له وعلى املشتري
اي ــداع كــامــل الثمن ورس ــم الــداللــة خالل
مهلة ثالثة ايــام من تاريخ صــدور قرار
االحالة واال تعاد املزايدة بالعشر على
مسؤوليته.
رئيس القلم
أحمد عبد الله
إعالن
تلزيم مشروع خطوط توزيع ملياه
الـشــرب فــي بلدتي الدغلة والــدوســة في
قضاء عكار

الساعة التاسعة من يوم الثالثاء الواقع
فـ ـي ــه الـ ـخ ــام ــس 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 مشروع خطوط توزيع
ملياه الشرب في بلدتي الدغلة والدوسة
في قضاء عكار.
ـ ـ التأمني املؤقت :فقط ثمانية وثالثون
مليون ليرة لبنانية ال غير.
ـ ـ طريقة التلزيم :تقديم أسعار.
ـ ـ ـ ـ الـ ـع ــارض ــون امل ـق ـب ــول ــون :امل ـت ـع ـهــدون
املـصـنـفــون ف ــي ال ــدرج ــة االولـ ــى لتنفيذ
ص ـف ـق ــات االش ـ ـغـ ــال امل ــائ ـي ــة امل ـس ـج ـلــون
الذين ال يوجد بعهدتهم اكثر من اربع
صفقات مائية لم يجر استالمها مؤقتًا.
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
التلزيم.
املدير العام الدارة املناقصات
د .جان العلية
التكليف 506
إعالن
تلزيم مشروع إنشاء خزان ملياه الشرب
في بلدة الكفور سعة  1000م 3في قضاء
كسروان
الساعة العاشرة من يوم االربعاء الواقع
فيه التاسع عشر من شهر نيسان ،2017
تـجــري ادارة املـنــاقـصــات ـ ـ ـ فــي مركزها
الكائن في بناية بيضون ـ ـ شارع بوردو ـ ـ
الصنايع ـ ـ بيروت ،لحساب وزارة الطاقة
واملياه ـ ـ املديرية العامة للموارد املائية
والكهربائية ـ ـ مناقصة تلزيم مشروع
إنشاء خزان ملياه الشرب في بلدة الكفور
سعة  1000م 3في قضاء كسروان.
ـ ـ ـ الـتــأمــن امل ــؤق ــت :فـقــط ثـمــانـيــة ماليني
ليرة لبنانية ال غير.
ـ ـ طريقة التلزيم :تقديم أسعار.
ـ ـ ـ ـ الـ ـع ــارض ــون امل ـق ـب ــول ــون :امل ـت ـع ـهــدون
املـصـنـفــون ف ــي ال ــدرج ــة االولـ ــى لتنفيذ
ص ـف ـق ــات االش ـ ـغـ ــال امل ــائ ـي ــة امل ـس ـج ـلــون
والذين ال يوجد بعهدتهم اكثر من اربع
صفقات مائية لم يجر استالمها مؤقتًا
مع شروط 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
التلزيم.
املدير العام الدارة املناقصات
د .جان العلية
التكليف 504
إعالن
ت ـلــزيــم م ـش ــروع أش ـغ ــال إن ـش ــاء خـطــوط
صرف صحي في بلدة بسكنتا ـ ـ قضاء
املنت
الـ ـس ــاع ــة الـ ـت ــاسـ ـع ــة مـ ــن يـ ـ ــوم ال ـج ـم ـعــة
الــواقــع فيه الثامن والعشرون من شهر
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 تـلــزيــم م ـشــروع أش ـغــال إنـشــاء
خطوط صرف صحي في بلدة بسكنتا
ـ ـ قضاء املنت.
ـ ـ الـتــأمــن املــؤقــت :فقط خمسة وستون
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
املـصـنـفــون ف ــي ال ــدرج ــة االولـ ــى لتنفيذ
صـفـقــات االش ـغ ــال املــائـيــة وفـقــا الحـكــام

امل ـ ــرس ـ ــوم  3688تـ ــاريـ ــخ 1966/1/25
وتعديالته 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
التلزيم.
املدير العام الدارة املناقصات
د .جان العلية
التكليف 508
إعالن
ت ـلــزيــم مـ ـش ــروع انـ ـش ــاء خ ـط ــوط صــرف
ص ـحــي غ ــب ال ـط ـلــب ف ــي مـحــافـظــة جبل
لبنان
الساعة التاسعة من يوم االربعاء الواقع
فيه الثاني عشر من شهر نيسان ،2017
تـجــري ادارة املـنــاقـصــات ـ ـ ـ فــي مركزها
الكائن في بناية بيضون ـ ـ شارع بوردو ـ ـ
الصنايع ـ ـ بيروت ،لحساب وزارة الطاقة
واملياه ـ ـ املديرية العامة للموارد املائية
والكهربائية ـ ـ مناقصة تلزيم مشروع
انشاء خطوط صرف صحي غب الطلب
في محافظة جبل لبنان.
ـ ـ الـتــأمــن املــؤقــت/125.000.000/ :ل.ل.
م ـئ ــة وخ ـم ـس ــة وع ـ ـشـ ــرون م ـل ـي ــون ل ـيــرة
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
وال ـح ـص ــول عـلـيــه م ــن امل ــدي ــري ــة الـعــامــة
للموارد املائية 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
التلزيم.
املدير العام الدارة املناقصات
د .جان العلية
التكليف 502
إعالن عن مناقصة عمومية
في تمام الساعة الواحدة بعد الظهر من
يــوم الخميس الواقع فيه 2017/04/20
ت ـج ــري م ــؤس ـس ــة م ـي ــاه بـ ـي ــروت وج ـبــل
لبنان مناقصة عمومية بطريقة الظرف
املختوم عائدة لـ"تنفيذ تمديدات مائية
غ ــب ال ـط ـلــب ل ـل ـعــام  "2017وف ـقــا لــدفـتــر
الشروط الخاص املوضوع لهذه الغاية
وذل ــك فــي املـكـتــب الــرئـيـســي ال ـكــائــن في
شــارع سامي الصلح ـ ـ ملك الـشــدراوي ـ ـ
بيروت.
ي ـم ـك ــن ملـ ــن ي ــرغ ــب االش ـ ـت ـ ــراك فـ ــي ه ــذه
املـ ـن ــاقـ ـص ــة االط ـ ـ ـ ــاع وال ـ ـح ـ ـصـ ــول عـلــى
هــذا الــدفـتــر االت ـصــال بــدائــرة الصفقات
وامل ـش ـت ــري ــات ف ــي ال ـط ــاب ــق االول ـ ـ ـ ـ مــن
مركز املؤسسة الكائن فــي وادي خطار
ـ ـ الحازمية ـ ـ قرب مستشفى قلب يسوع
ل ـق ــاء مـبـلــغ /500.000/ل.ل .ي ــدف ــع في
صندوق املؤسسة لقاء ايصال يضم الى
العرض.
تقدم الـعــروض باليد الــى قلم املؤسسة
الطابق الرابع في مهلة اقصاها الساعة
الثانية عشرة من آخــر يــوم عمل يسبق
م ــوع ــد اجـ ـ ـ ــراء امل ـن ــاق ـص ــة ويـ ــرفـ ــض كــل
عرض يصل بعد هذا املوعد.
رئيس مجلس االدارة
املدير العام
املهندس جوزف نصير
التكليف 510
إعالن
ُ
ت ـع ـلــن ب ـلــديــة زح ـل ــة ـ ـ ـ مـعـلـقــة وتـعـنــايــل
عـ ـن ــد ال ـ ـسـ ــاعـ ــة الـ ـث ــانـ ـي ــة ع ـ ـشـ ــرة ظ ـه ـرًا
بتاريخ  2017/4/25بطريقة املناقصة
العمومية.
تلزيم تأهيل الطريق العام الداخلي من
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من منطقة أراضي زحلة العقارية.
ُي ـم ـك ــن ملـ ــن ي ــرغ ــب االشـ ـ ـت ـ ــراك فـ ــي ه ــذه
املناقصة ان يطلع على دفـتــر الـشــروط
الـخــاص املــوجــود لــدى الــدائــرة االداري ــة
في البلدية اثناء الــدوام الرسمي وعليه
تقديم عرضه باليد أو بالبريد املضمون
شـ ــرط ان ي ـص ــل الـ ــدائـ ــرة االداري ـ ـ ـ ــة قـبــل
ال ـســاعــة ال ـثــان ـيــة ع ـشــرة ظ ـه ـرًا م ــن آخــر
ي ــوم عـمــل يسبق الـتــاريــخ امل ـحــدد لهذه
املناقصة.
زحلة في 2017/3/22
رئيس بلدية زحلة ـ ـ معلقة وتعنايل
املهندس اسعد زغيب
إعالن قضائي
ص ــادر عــن محكمة االح ــوال الشخصية
في طرابلس
غرفة القاضي فاطمة ماجد
ب ـتــاريــخ  2016/1/23ت ـقــدم املـسـتــدعــي
جورج أدمون شبطيني بواسطة وكيله
املحامي فوزي بشاره أمام هذه املحكمة
باستدعاء تقيد بالرقم  2016/235طلب
م ـنــه إعـ ــان وفـ ــاة امل ــرح ــوم ادم ـ ــون امــن
شبطيني املتوفي بتاريخ 1994/4/27
فـ ــي ط ــرابـ ـل ــس وحـ ـص ــر ارث ـ ـ ــه ب ــزوج ـت ــه
فريدة وهبه رفيع املتوفاة بعده بتاريخ
 2001/10/28وبـ ـ ـ ـ ــأوالده م ـن ـهــا وه ــم:
هيفه وأمني وليلى وجورج وال وارث له
سواهم.
وبتاريخ  2001/10/28توفيت املرحومة
فريده وهبه رفيع أرملة املرحوم ادمون
شبطيني وانحصر ارثها بأوالدها وهم
هيفه وأم ــن ولـيـلــى وج ــورج علمًا بــأن
والديها توفيا قبلها.
َ
ف ـل ـك ــل ذي م ـص ـل ـحــة ي ــري ــد االع ـ ـتـ ــراض
تقديم مالحظاته الخطية خــال املهلة
الـ ـق ــان ــونـ ـي ــة ال ـ ـتـ ــي تـ ـل ــي م ـه ـل ــة ال ـن ـش ــر
واللصق.
رئيس القلم
أحمد عبدالخالق
إعالن تلزيم
تـعـلــن املــديــريــة ال ـعــامــة ل ـل ـمــوارد املــائـيــة
والـكـهــربــائـيــة ،عــن إج ــراء تلزيم بطريقة
اس ـ ـتـ ــدراج ع ـ ــروض ع ـلــى اس ـ ــاس تـنــزيــل
مئوي على أسعار اإلدارة حــده االقصى
 %20ع ـشــرون بــاملـئــة ،مــع تخفيض مــدة
االعـ ـ ــان الـ ــى خـمـســة اي ـ ــام ب ـن ـ ً
ـاء ملــوافـقــة
م ـع ــال ــي وزيـ ـ ــر ال ـط ــاق ــة وامل ـ ـيـ ــاه ب ـتــاريــخ
 ،2017/3/21لـتـنـفـيــذ مـ ـش ــروع اش ـغــال
ت ـع ــزي ــل وان ـ ـشـ ــاء ح ـي ـط ــان ح ـم ــاي ــة عـلــى
م ـ ـجـ ــاري ش ـت ــوي ــة فـ ــي بـ ـل ــدة ال ـق ـب ـي ــات ـ ـ ـ
محافظة عكار.
تجري عملية التلزيم في الساعة التاسعة
من يوم الجمعة الواقع في .2017/4/21
فعلى املتعهدين املصنفني وفقًا الحكام
امل ــرس ــوم رق ــم  3688تــاريــخ 1966/1/25
في الدرجة الرابعة فقط لالشغال املائية
والذين ال يوجد بعهدتهم اكثر من اربع
صفقات مائية لم يجر استالمها مؤقتًا،
الراغبني باالشتراك بهذا التلزيم تقديم
عروضهم قبل الساعة الثانية عشر من
آخر يوم عمل يسبق اليوم املحدد لجلسة
ف ــض ال ـ ـعـ ــروض ـ ـ ـ ـ وفـ ــق ن ـص ــوص دف ـتــر
الـ ـش ــروط ال ـخ ــاص الـ ــذي يـمـكــن االط ــاع
وال ـح ـص ــول ع ـل ـيــه ف ــي امل ــدي ــري ــة ال ـعــامــة
لـلـمــوارد املائية والكهربائية ـ ـ مصلحة
الديوان ـ ـ كورنيش النهر.
بيروت في  24آذار 2017
املدير العام
للموارد املائية والكهربائية
د .فادي جورج قمير
التكليف 501
إعالن
من أمانة السجل العقاري في مرجعيون
وحاصبيا
طـلـبــت ري ـم ــا ع ــاط ــف سـكـيـنــه ملــوكـلـتـهــا
فاطمة محمد كالكش شـهــادة قيد بدل
ضائع للعقار  971بالط.
للمعترض  15يومًا للمراجعه
أمني السجل العقاري في مرجعيون
يوسف شكر

غادر ولم يعد
غادر العمال البنغالدشيون
Afzal miah
Nannu miah
Ekram hossain
Jalu miah
Abul kalam azad
Amran miah
Atiqul bhuiyan
Mahmudul hasan
Md rubel mondol
Md mitu mondol
Golam hakkani
Nasir miah
Jabed khan
Gaffar
Md chan miah
Sohel hossain
Jabed miah
Rasel khan
Fahim
Shalam mia
Md humayon kabir
Ashraful haque
Saiful alam
Md rabin sarkar
Monir
Kamrul hasan
Hasen miah
Nur islam
Mohammad jowel miah
Mohammed shahin miah
Md abdul moman
Shafique
Jowel bhuiyan
Mohammad rezaul islam
م ـ ــن عـ ـن ــد شـ ــركـ ــة اكـ ـسـ ـت ــري ــم ك ـلــن
ب ــروفـ ـشـ ـن ــل ك ـل ـي ـن ـن ــغ س ــرف ـس ـي ــس،
ال ــرج ــاء م ـمــن ي ـع ــرف ع ـن ـهــم شـيـئــا،
االتصال على الرقم 03/327277
غ ـ ــادر ال ـع ــام ــل الـ ـس ــودان ــي منتصر
عبد الـقــادر عبد املحمود أحمد من
عـنــد مـخــدومــه ،الــرجــاء مـمــن يعرف
ع ـن ــه ش ـي ـئ ــا ،االت ـ ـصـ ــال ع ـل ــى ال ــرق ــم
03/379302
غادر العامل البنغالدشي
zahid hasan
م ــن ع ـن ــد مـ ـخ ــدوم ــه ،الـ ــرجـ ــاء مـمــن
ي ـع ــرف ع ـن ــه ش ـي ـئ ــا ،االت ـ ـصـ ــال عـلــى
الرقم 03/684978
غادرت العاملة االثيوبية
genet gezehagn yimer
م ــن ع ـنــد م ـخ ــدوم ـه ــا ،ال ــرج ــاء ممن
ي ـعــرف عـنـهــا شـيـئــا ،اإلت ـص ــال على
الرقم 71/292388

شقة برسم البيع
الطابق الثاني غرفتني
نوم  +صالون وسفرة +
حمامان  +شرفتني،
لالتصال 03/278014
خندق الغميق آخر شارع
الزهراوي بناية فواز

