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اعالنات
◄ إعالنات رسمية ►

إعالن
تعلن كهرباء لبنان عن رغبتها في اجراء
اس ـت ـق ـصــاء اسـ ـع ــار لـ ـش ــراء ق ــواط ــع تــوتــر
متوسط وقطع غيار نوعABB /
 BBCلزوم محطة الجديدة الرئيسية.
يمكن للراغبني في االشـتــراك باستقصاء
األسـ ـع ــار امل ــذك ــور أع ـ ــاه ال ـح ـص ــول عـلــى
ن ـس ـخ ــة م ـج ــان ــا مـ ــن دفـ ـت ــر الـ ـ ـش ـ ــروط مــن
مصلحة الديوان ـ ـ أمانة السر ـ ـ الطابق 12
(غرفة  ،)1223مبنى كهرباء لبنان ـ ـ طريق
النهر.
ت ـس ـلــم ال ـ ـعـ ــروض ب ــال ـي ــد إل ـ ــى أمـ ــانـ ــة ســر
كهرباء لبنان ـ ـ طريق النهر  -الطابق «»12
ـ ـ املبنى املركزي.
علمًا بأن آخر موعد لتقديم العروض هو
نهار الجمعة الواقع فيه  2015/2/27عند
نهاية الدوام الرسمي الساعة .11.00
بيروت في 2015/1/16
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باإلنابة
املهندس ملحم خطار
التكليف 92
إعالن بيع عقاري
صادر عن دائرة تنفيذ بيروت
املعاملة التنفيذية رقم 2013/2036
الرئيس فيصل مكي
طالبة التنفيذ :جمعية مالكي العقار رقم
 /4174/املصيطبة وكيلها املحامي حنا
تابت
املنفذ عليه :غزوان شرف وكيلته املحامية
مهى علم الدين
الـسـنــد الـتـنـفـيــذي :ان ــذار نـفـقــات مشتركة
ب ـق ـي ـمــة  /72802.323/دوالر أم ـي ــرك ــي
واللواحق.
تاريخ التنفيذ2013/7/30 :
تاريخ تبليغ االنذار2013/9/9 :
تاريخ قرار الحجز2013/9/21 :
تاريخ تسجيله2013/9/26 :
تاريخ محضر الوصف2014/3/12 :
تاريخ تسجيله2014/3/20 :
بيان العقار املـطــروح للبيع :القسم /10/
من العقار رقم  /4174/املصيطبة.
ي ـت ــأل ــف مـ ــن م ــدخ ــل وص ـ ــال ـ ــون وج ـل ــوس
وطعام ومطبخ وغرفة رئيسية ومالبس
وأربع غرف وستة حمامات وممر ومالبس
ومخزن وغسيل ومكتب وخمس شرفات
وزه ـ ـ ـ ــور وي ـن ـت ـف ــع ب ـم ــوق ـف ــن ل ـل ـس ـي ــارات
وم ـس ـتــودع ف ــي الـسـفـلــي ال ـثــانــي ومــوقــف
ومستودع ضمنه حمام في السفلي االول
وموقف في االرضي.
وب ـع ــد ال ـك ـشــف ت ـبــن انـ ــه غ ـيــر م ـن ـجــز من
الــداخــل ســوى ال ـجــدران كما توجد بعض
الـ ـتـ ـم ــدي ــدات ال ـك ـه ــرب ــائ ـي ــة وان الـتـقـطـيــع
الداخلي موجود اما التجهيزات الصحية
ف ـهــي غ ـيــر م ــوج ــودة ول ـك ــن الـتـقـطـيــع من
الداخل مطابق لالفادة العقارية.
مساحته /603/ :متر مربع تقريبًا
ً
حــدود العقار :شماال العقار رقــم /4173/
شــرقــا ال ـع ـق ــاران رق ــم  /4162/و/4163/
جنوبًا العقار  /4175/غربًا امالك عامة.
قيمة التخمني/3.813.975/ :د.أ.
وقـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـم ـ ـ ــة الـ ـ ـ ـ ـ ـط ـ ـ ـ ـ ــرح لـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـم ـ ـ ــرة االولـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى:
/2.288.385/د.أ.
م ــوع ــد امل ـ ــزاي ـ ــدة وم ـ ـكـ ــان اجـ ــرائ ـ ـهـ ــا :ي ــوم
االربـ ـع ــاء ال ــواق ــع ف ــي  2015/2/4الـســاعــة
الـعــاشــرة صباحًا فــي قــاعــة املحكمة لدى
دائرة تنفيذ بيروت.
تـطــرح هــذه الــدائــرة للبيع بــاملــزاد العلني
للمرة االولــى القسم رقــم  /10/من العقار
 /4174/املصيطبة املوصوف اعاله.
فعلى الراغبني في الـشــراء تنفيذًا ألحكام
املواد  /973/و /978/و /983/من األصول
امل ــدنـ ـي ــة ،ان ي ـ ــودع ب ــاس ــم رئـ ـي ــس دائ ـ ــرة
تنفيذ بيروت قبل املباشرة باملزايدة لدى
صندوق الخزينة أو احد املصارف املقبولة
مبلغًا موازيًا لبدل الطرح ،او يقدم كفالة
مصرفية تضمن هذا املبلغ ،وعليه اتخاذ
مقام مختار له في نطاق الدائرة ان لم يكن
له مقام فيه او لم يسبق له ان عني مقامًا
مـخـتــارًا ف ـيــه ،وإال عــد قـلــم ال ــدائ ــرة مقامًا
مـخـتــارًا لــه ،وعـلـيــه ايـضــا فــي خــال ثالثة
ايام من تاريخ صدور قرار االحالة ،ايداع
كــامــل الـثـمــن بــاســم رئـيــس دائ ــرة التنفيذ
ف ــي ص ـن ــدوق الـخــزيـنــة او اح ــد امل ـصــارف
املقبولة تحت طائلة اعادة املزايدة بزيادة
العشر ،وإال فعلى عهدته فيضمن النقص
وال يستفيد من الزيادة وعليه كذلك دفع
الـثـمــن والــرســوم والـنـفـقــات بـمــا فـيــه رســم
داللــة خمسة باملئة من دون حاجة النــذار

او ط ـلــب وذل ـ ــك خـ ــال ع ـشــريــن ي ــوم ــا مــن
تاريخ صدور القرار باالحالة .للراغب في
الشراء االطالع لدى هذه الدائرة.
مأمور تنفيذ بيروت
زكية عيسى
إعالن تلزيم
ت ـع ـلــن امل ــدي ــري ــة ال ـع ــام ــة ل ـل ـم ــوارد املــائ ـيــة
وال ـك ـهــربــائ ـيــة ،ع ــن اجـ ــراء تـلــزيــم بطريقة
استدراج عروض على اساس تقديم اسعار
مع تخفيض مدة االعــان الى خمسة ايام
ً
بناء ملوافقة وزيــر الطاقة واملـيــاه بتاريخ
 2015/1/16لتنفيذ مشروع إكساء أقنية
ري في بلدة شوريت ـ ـ قضاء الشوف.
تجري عملية التلزيم في الساعة العاشرة
من يوم الخميس الواقع في .2015/2/19
فـعـلــى امل ـت ـع ـهــديــن الـصـنـفــن ف ــي ال ــدرج ــة
الـ ــراب ـ ـعـ ــة عـ ـل ــى االقـ ـ ـ ــل ل ـت ـن ـف ـي ــذ ص ـف ـق ــات
االشغال املائية الراغبني باالشتراك بهذا
ال ـت ـلــزيــم ت ـقــديــم ع ــروض ـه ــم ق ـبــل ال ـســاعــة
الـثــانـيــة ع ـشــرة مــن آخ ــر ي ــوم عـمــل يسبق
اليوم املحدد لجلسة فض العروض ـ ـ وفق
ن ـص ــوص دف ـت ــر الـ ـش ــروط الـ ـخ ــاص ال ــذي
يمكن االطالع والحصول عليه في املديرية
ال ـعــامــة ل ـل ـم ــوارد املــائ ـيــة وال ـك ـهــربــائ ـيــة ـ ـ
مصلحة الديوان ـ ـ كورنيش النهر.
بيروت في  19كانون الثاني 2015
املدير العام
للموارد املائية والكهربائية
د .فادي جورج قمير
التكليف 114
إعالن
ت ـع ـل ــن كـ ـه ــرب ــاء ل ـب ـن ــان أن م ـه ـل ــة ت ـقــديــم
ال ـ ـعـ ــروض ال ـع ــائ ــد الس ـت ـق ـص ــاء األس ـع ــار
ألعمال هندسة مدنية لتركيب محول قدرة
فــي محطة بصاليم الــرئـيـسـيــة ،مــوضــوع
استدراج العروض رقم ث4د 9892/تاريخ
 ،2014/12/11قد مددت لغاية يوم الجمعة
 2015/2/20عـنــد نـهــايــة الـ ــدوام الرسمي
الساعة .11.00
يمكن للراغبني في االشـتــراك باستقصاء
األسـ ـع ــار امل ــذك ــور أع ـ ــاه ال ـح ـص ــول عـلــى
ن ـس ـخ ــة م ـج ــان ــا مـ ــن دفـ ـت ــر الـ ـ ـش ـ ــروط مــن
مصلحة الديوان ـ ـ أمانة السر ـ ـ الطابق 12
(غرفة  ،)1223مبنى كهرباء لبنان ـ ـ طريق
النهر.
علمًا بأن العروض التي سبق وتقدم بها
بـعــض امل ــوردي ــن ال تـ ــزال س ــاري ــة املـفـعــول
ومـ ــن امل ـم ـكــن ف ــي م ـط ـلــق األح ـ ـ ــوال تـقــديــم
عروض جديدة أفضل للمؤسسة.
ت ـس ـلــم ال ـ ـعـ ــروض ب ــال ـي ــد إل ـ ــى أمـ ــانـ ــة ســر
كهرباء لبنان ـ ـ طريق النهر ـ ـ الطابق «»12
ـ ـ املبنى املركزي.
بيروت في 2015/1/20
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باإلنابة
املهندس ملحم خطار
التكليف 112
إعالن
من أمانة السجل العقاري في املنت
طلب حسني محمد خليل ملوكله مصطفى
ح ـســن دي ـ ــاب س ـن ــدي تـمـلـيــك بـ ــدل ضــائــع
بالعقار  /1931/القسمني  /3/ /2/سن
الفيل.
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري
جويس عقل
إعالن
من أمانة السجل العقاري في املنت
طلب هـشــام حليم عجيب ملوكليه وهيب
وسعيد ابراهيم عالء الدين سندي تمليك
بدل ضائع بحصصهما بالعقار /3592/
برج حمود.
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري
جويس عقل
إعالن
من أمانة السجل العقاري في املنت
طـلــب حـســن مـحـمــد خـلـيــل ملــوكـلـيــه انـيــك
هاكوب موشليان وخليل ابراهيم بيضون
بصفتهما املفوضني بالتوقيع عن الدائن
ال ـب ـن ــك الـ ـع ــرب ــي ش.م.ع .ش ـ ـهـ ــادة تــأمــن
بــدل ضــائــع درج ــة اول ــى بالعقار /1931/
القسمني  /3/ /2/سن الفيل.
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا

أمني السجل العقاري
جويس عقل
إعالن
من أمانة السجل العقاري في املنت
طلب طــال مخايل منصور ملوكله دايفد
رامح رامح سند تمليك بدل ضائع بالعقار
 /977/القسم  /12/مزرعة بيت الشعار
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري
جويس عقل
اعالن
من أمانة السجل العقاري في البقاع
طلبت ملا مصطفى اللقيس ملوكلتها فريده
احمد اللقيس سند تمليك بدل عن ضائع
بحصة املــوكـلــة بــالـعـقــار رق ــم  559ب ــوداي
العقارية
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري املعاون في بعلبك
مايا شريف
تبليغ
صـ ـ ـ ــادر ع ـ ــن م ـح ـك ـم ــة ال ـن ـب ـط ـي ــة امل ــدن ـي ــة
ً
العقارية يــدعــو قلم هــذه املحكمة كــا من
املدعى عليهم :كريستان ماري لويس لوكا
ورامــي أمير ونــورا أوريلي وليلى سنتيا
وع ـل ــي وائـ ــل أس ـع ــد غ ـن ــدور م ــن الـنـبـطـيــة
الفوقا واملسافرون الى فرنسا واملجهولو
محل اإلقامة للحضور اليه الستالم اوراق
الدعوى رقم  2015/324املقامة عليهم مع
حـســن عـلــي شـمـيـســانــي م ــن سـمـيــر علي
مــزنــر ب ـمــادة حــق م ــرور لـع ـقــاره رق ــم 982
عبر العقارين  980و /995النبطية الفوقا
وعليكم اتخاذ محل اقامة لكم ضمن نطاق
املحكمة ما لم تكونوا ممثلني بمحام حيث
يعد مكتبه مقامًا مختارًا وإال جاز ابالغكم
األوراق ومــوعــد الجلسة بواسطة رئيس
ال ـق ـلــم وال ـت ـع ـل ـيــق ع ـلــى ل ــوح ــة االع ــان ــات
بمهلة عشرين يومًا من تاريخ النشر.
رئيس القلم
أحمد عاصي
إعالن بيع
صادر عن دائرة تنفيذ البترون
الرئيسة مارجي مجدالني
ط ــال ـب ــة ال ـت ـن ـف ـيــذ :ش ــرك ــة ك ـل ــزي وش ــرك ــاه
ش.م.م .املحامي بول عواد.
املطلوب التنفيذ بوجهها :شركة حنوش
كونسبشن كومباني ش.م.م .ـ ـ البترون ـ ـ
طريق كبا.
رقم املعاملة2014/47 :
تـطــرح هــذه الــدائــرة للبيع بــاملــزاد العلني
بستة أعـشــار قيمة التخمني  +املنقوالت
املحجوزة التالي بيانها:
 .1مكنات خياطة مــاركــة سنجر ()singer
ع ــدد  /2/قيمة ال ــواح ــدة  $200قيمتهما
.$400
 .2مكنة خياطة  Toyotaقيمتها .$150
 .3مكنة خياطة ماركة كاتمر قيمتها .$150
 .4مكنة حبكة  singerقيمتها .$200
 .5م ـك ـنــة ح ـب ـكــة ج ــاك ــي ع ـ ــدد  /2/قـيـمــة
الواحدة  $150قيمتهما .$300
 .6خمسة عشر ألف  coverكراسي باللون
البرتقالي واللون األخضر واللون األزرق
قيمة القطعة الواحدة  $2قيمتهم .$30000
 .7طـ ــراحـ ــة كـ ــرسـ ــي عـ ـ ــدد  /1000/ل ــون
برتقالي قيمة القطعة الواحدة  $3قيمتهم
.$3000
 .8مكوانة للكوي عدد  /2/قيمة الواحدة
 $50قيمتهما .$100
 .9مــوتــور ع ــدد  /2/م ـعــدن اب ـيــض باسم
جبيلي اخوان داخل كاتم ماركة stamford
ق ـي ـمــة امل ــول ــد الـ ــواحـ ــد  10000قـيـمـتـهـمــا
.$20000
 .10منشار خشبي ماركة Elsinore super
 ACS 300لون معدن فستقي قيمته .$2500
 .11م ـن ـش ــار واقـ ـ ــف م ــارك ــة Fosa Italna
 Bougiacanniلون اخضر قيمته .$1000
 .12م ـن ـش ــار م ـس ـطــح م ــن املـ ـع ــدن قـيـمـتــه
.$2500
 .13خراقة عدد  /2/قيمة القطعة الواحدة
 $600قيمتهما .$1200
 .14حـ ـف ــارة خـشـبـيــة  Scm F4Lقيمتها
.$800
 .15منشار خشبي مـعـ ّـد ألخــذ القياسات
.$7500 ST4W
 .16حفافة لتنعيم الخشب l'inovinaibile
 spm s50قيمتها .$2000
 .17مقدح خشبي عــدد  /2/قيمة القطعة

الواحدة  $100قيمتهما .$200
 .18سيكتريس مـعــدة لنقل الـخـشــب لــون
ازرق قيمته .$2500
 .19حوالي مئة كرسي مــدرج بالستيكية
قيمة الكرسي  $6قيمتهم  $600مع قواعد
حديدية حوالي عدد  /500/قيمة القاعدة
 $40قيمتهم .$/20000/
 .20كــراسـ َـي بالستيكية م ــدرج لــون ازرق
حــوالــي ألــفــي كــرســي مــع الـشــاســي حديد
ال ـتــابــع لـهــم قـيـمــة ال ـكــرســي  $75قيمتهم
.$/150000/
املكان :شركة حنوش كونسبشن كومباني
ش.م.م .ـ ـ كوبا ـ ـ مركز الشركة.
مــوعــد امل ــزاي ــدة :نـهــار الجمعة الــواقــع في
 2015/2/13الـ ـس ــاع ــة الـ ـح ــادي ــة ع ـشــرة
والنصف من قبل الظهر.
ع ـل ــى الـ ــراغـ ــب ف ــي ال ـ ـشـ ــراء ال ـح ـض ــور فــي
املوعد املحدد اعاله مصحوبًا بالثمن نقدًا
باإلضافة الى  %5رسم داللة.
رئيس القلم
وفاء ضاهر
اعالن بيع عقاري
صادر عن دائرة تنفيذ البترون
الرئيسة مارجي مجدالني
رقم املعاملة2014/29 :
امل ـن ـفــذ :سـمـيــر جـ ــورج اب ــي ك ــرم ـ ـ ـ ـ وكـيـلــه
املحامي معن هوشر
املنفذ عليهما :مرغريت جرجس ابي كرم
وكيلها النقيب ميشال ابي خطار
زكية ابراهيم جرجس شاهني ابــي كــرم ـ ـ
دائرة تنفيذ طرابلس
الـسـنــد الـتـنـفـيــذي :اسـتـنــابــة دائ ــرة تنفيذ
طرابلس
تاريخ الحكم2010/1/28 :
ت ـ ــاري ـ ــخ ت ـس ـج ـي ـل ــه ل ـ ـ ــدى ام ـ ــان ـ ــة ال ـس ـج ــل
العقاري2010/12/10 :
امل ـط ــروح لـلـبـيــع :الـعـقــار رق ــم  150منطقة
وجه الحجر
م ـح ـت ــوي ــات ــه :ارض ب ـع ــل م ـش ـج ــرة ت ــوت
وعريش ولوز وزلزلخت
مساحته 2282 :م2
ً
حدوده :شماال 149 :ـ ـ  157شرقًا 151 :ـ ـ 152
ـ ـ 157
جنوبًا 151 :ـ ـ  152ـ ـ  153ـ ـ  154غربًا 149 :ـ ـ
 151ـ ـ  152ـ ـ 153
التخمني 125000 :د.أ.
بدل الطرح 125000 :د.أ.
امل ـط ــروح لـلـبـيــع :الـعـقــار رق ــم  187منطقة
وجه الحجر
م ـح ـت ــوي ــات ــه :ارض ب ـع ــل م ـش ـج ــرة ت ــوت
وزيتون ولوز وعريش
مساحته 2408 :م2
ً
حـ ــدوده :ش ـمــاال :طــريــق ع ــام و 188شــرقــا:
طريق عام و 184و185
جنوبًا 183 :ـ ـ  184ـ ـ  185غربًا 183 :ـ ـ 188
التخمني 225000 :د.أ.
بدل الطرح 225000 :د.أ.
امل ـط ــروح لـلـبـيــع :الـعـقــار رق ــم  198منطقة
وجه الحجر
محتوياته :ارض بعل مشجرة توت
مساحته 307 :م2
ً
حدوده :شماال 199 :ـ ـ  200شرقًا 197 :ـ ـ 199
جنوبًا 193 :ـ ـ  197غربًا 193 :ـ ـ 200
التخمني 13000 :د.أ.
بدل الطرح 13000 :د.أ.
امل ـط ــروح لـلـبـيــع :الـعـقــار رق ــم  210منطقة
وجه الحجر محتوياته :ارض بعل سليخ
تـ ـ ــزرع حـ ـب ــوب وقـ ـس ــم م ـن ـهــا م ـش ـجــر تــن
وعريش ولوز وشجرة خروب
مساحته 3632 :م2
ً
ح ــدوده ش ـم ــاال 183 :ـ ـ  205ـ ـ  211ـ ـ 212
شرقًا 205 :ـ ـ 209
جنوبًا 209 :ـ ـ  211ـ ـ  208غربًا 211 :ـ ـ 212
ـ ـ 218
التخمني 127000 :د.أ.

بدل الطرح 127000 :د.أ.
املزايدة ومكانها :يوم الخميس الواقع في
 2015/2/12الساعة  12ظهرًا امــام رئيس
دائرة التنفيذ في محكمة البترون.
ش ـ ــروط ال ـب ـي ــع :ع ـلــى ال ــراغ ــب ف ــي ال ـش ــراء
وقبل املباشرة باملزايدة ايداع بدل الطرح
بــالـلـيــرة اللبنانية ام ــا نـقـدًا فــي صـنــدوق
الخزينة أو تقديم شيك او كفالة مصرفيني
باسم رئيس دائــرة تنفيذ البترون وعليه
اتخاذ محل اقامة ضمن نطاق هذه الدائرة
وإال عد قلمها مقامًا مختارًا له وعليه أن
يــدفــع رس ــم  %5دالل ــة اض ــاف ــة ال ــى رس ــوم
التسجيل.
رئيس القلم
وفاء ضاهر
إعالن صادر عن دائرة تنفيذ بيروت
يبلغ الى املطلوب ابالغهم
محمد فضل الله نصار وخليل فضل الله
نصار
وحنان فضل الله نصار وسمر فضل الله
نصار
مجهولي محل االقامة
سندًا ألحكام املادة  409أ.م.م .تنبئكم هذه
الــدائــرة بــأن لديها في املعاملة التنفيذية
رق ــم  2014/1075انـ ــذارًا اجــرائ ـيــا موجهًا
اليكم مــن طــالــب التنفيذ الـقــاضــي محمد
خ ـيــر م ـظ ـلــوم وأمـ ــل ع ـبــد الــرح ـيــم مـظـلــوم
ناتجًا عن طلب تنفيذ الحكم الصادر عن
القاضي املنفرد املدني في بيروت الناظر
ف ــي دع ـ ــاوى اإليـ ـج ــارات قـ ــرار 2012/895
تـ ــاريـ ــخ ال ـح ـك ــم  2012/5/17امل ـت ـض ـمــن
اإلخ ـ ــاء وتـسـلـيــم امل ــأج ــور خــال ـيــا م ــن أي
شاغل.
وع ـل ـيــه تــدعــوكــم ه ــذه ال ــدائ ــرة لـلـحـضــور
اليها شخصيًا او بواسطة وكيل قانوني
الستالم االن ــذار واالوراق املرفقة به علمًا
ب ــأن التبليغ يـتــم قــانــونــا بــانـقـضــاء مهلة
عشرين يومًا على نشر هذا االعالن وعلى
تعليق نـسـخــة عـنــه وع ــن االنـ ــذار املــذكــور
عـلــى لــوحــة االع ــان ــات ل ــدى دائـ ــرة تنفيذ
بيروت ليصار بعد انقضاء املهلة ومهلة
االن ـ ـ ــذار ال ـت ـن ـف ـيــذي ال ـبــال ـغــة خ ـم ـســة اي ــام
ً
الــى متابعة التنفيذ بحقكم أصــوال حتى
الدرجة األخيرة.
مأمور تنفيذ بيروت
جمال الدسوقي

للبيع أو لإليجار
شقة في منطقة بئر حسن
شارع السفارات  350مترًا
مربعًا ط  1مؤلفة من أربع
غرف نوم  2صالون وسفرة
ـ ـ غرفة جلوس مطبخ وغرفة
خادمة و 4حمامات مع 2
موقف سيارة بدون وسيط
للمراجعة03/159934 :

Sales manager.
Minimum experience
3 years in FMCG-Food
products. Knowledge
of African market is a
plus. French& English
is must .
hr@isofood.net

شقة للبيع (بيروت)
قرب السفارة الكويتية ـ ـ صالون ـ ـ طعام ـ ـ غرفة
جلوس ـ ـ  3غرف ماستر ـ ـ
غرفة خادمة مع حمامها ـ ـ بناء جديد ـ ـ كل طابق
مؤلف من شقة واحدة م 220 2ـ ـ
السعر  $675000ـ ـ ت 03/598818

