الثالثاء  22آب  2017العدد 3256

إعالنات

ش.م.ل.
املحجوز عليه :علي حسني وهبي
التخمني بالدوالر األميركي197،946 :
بـ ــدل الـ ـط ــرح بـ ــالـ ــدوالر األمـ ـي ــرك ــي بـعــد
التخفيض91391،90 :
م ــوع ــد ج ـل ـس ــة ال ـب ـي ــع بـ ــاملـ ــزاد ال ـع ـل ـنــي
ومـكــان إجــرائـهــا :نـهــار االرب ـعــاء الــواقــع
في  2017/10/18الساعة الحادية عشرة
قبل الظهر أمــام القاضي املنفرد املدني
في بعلبك ـ ـ رئيس دائرة التنفيذ.
شروط البيع:
ال ـن ـف ـق ــات امل ـت ــوج ــب دف ـع ـه ــا عـ ـ ــاوة عــن
ال ـث ـمــن ط ــواب ــع االح ــال ــة ورس ـ ــم ال ــدالل ــة
لـ ـلـ ـبـ ـل ــدي ــة  %5وعـ ـ ـل ـ ــى راغ ـ ـ ـ ــب الـ ـ ـش ـ ــراء
ال ـح ـض ــور ب ــامل ــوع ــد املـ ـع ــن .وأن ي ــودع
باسم رئيس دائرة التنفيذ قبل املباشرة
ب ــامل ــزاي ــدة لـ ــدى صـ ـن ــدوق ال ـخ ــزي ـن ــة أو
أح ــد امل ـص ــارف املـقـبــولــة مـبـلـغــا مــوازيــا
لـبــدل ال ـطــرح أو تـقــديــم كـفــالــة مصرفية
تضمن هــذا املبلغ لتخوله هــذه الدائرة
حق الدخول باملزايدة وعليه ان يختار
ً
محال القامته ضمن نطاق الــدائــرة واال
عد قلمها مقامًا مختارًا له وعليه خالل
ثالثة ايام من صدور قرار االحالة ايداع
ً
الثمن تحت طائلة اعتباره ناكال واعادة
املزايدة على عهدته فيضمن النقص وال
يستفيد من الزيادة وعليه خالل عشرين
يومًا من تاريخ صدور قرار االحالة دفع
املبلغ والرسوم والنفقات.
مأمور تنفيذ بعلبك
عباس محمد شبشول

تقديم عروض جديدة افضل للمؤسسة.
تـسـلــم الـ ـع ــروض بــال ـيــد إل ــى أم ــان ــة سر
كـهــربــاء لبنان ـ ـ طــريــق النهر ـ ـ الطابق
" "12ـ ـ املبنى املركزي.
بيروت في 2017/8/18
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باالنابة
املهندس واصف حنيني
التكليف 1598
إعالن تلزيم (للمرة الثانية)
تـعـلــن املــديــريــة الـعــامــة ل ـل ـمــوارد املــائـيــة
وال ـك ـهــربــائ ـيــة ،ع ــن إعـ ــادة إجـ ــراء تلزيم
بطريقة اس ـتــدراج ع ــروض على اســاس
تـنــزيــل مـئــوي عـلــى اس ـعــار االدارة حــده
االق ـ ـصـ ــى  %20ع ـ ـشـ ــرون ب ــاملـ ـئ ــة ،بـعــد
مــواف ـقــة وزيـ ــر ال ـطــاقــة وامل ـي ــاه بموجب
إح ــال ـت ــه ت ــاري ــخ  ،2017/8/16لـتـنـفـيــذ
مشروع اشغال تعزيل وانـشــاء حيطان
حـمــايــة عـلــى م ـج ــاري شـتــويــة ف ــي بـلــدة
كفرفيال ـ ـ قضاء النبطية.
ت ـ ـجـ ــري ع ـم ـل ـي ــة الـ ـتـ ـل ــزي ــم فـ ــي ال ـس ــاع ــة
ال ـتــاس ـعــة م ــن ي ــوم ال ـث ــاث ــاء ال ــواق ــع في
.2017/9/19
فعلى املتعهدين املصنفني وفقًا الحكام
املــرســوم  3688تــاريــخ  1966/1/25في
ال ــدرج ــة الــراب ـعــة فـقــط لــاشـغــال املــائـيــة
والذين ال يوجد بعهدتهم اكثر من اربع
صفقات مائية لم يجر استالمها مؤقتًا،
الراغبني باالشتراك بهذا التلزيم تقديم
عــروض ـهــم قـبــل ال ـســاعــة الـثــانـيــة عـشــرة
مــن أخــر يــوم عمل يسبق الـيــوم املحدد
لجلسة فــض الـعــروض ـ ـ وفــق نصوص
دفـ ـت ــر الـ ـ ـش ـ ــروط ال ـ ـخـ ــاص ال ـ ـ ــذي يـمـكــن
االطـ ــاع وال ـح ـصــول عـلـيــه فــي املــديــريــة
الـعــامــة لـلـمــوارد املــائـيــة والـكـهــربــائـيــة ـ ـ
مصلحة الديوان ـ ـ كورنيش النهر.
بيروت  17آب 2017
املدير العام
للموارد املائية والكهربائية
د .فادي جورج قمير
التكليف 1600

إعالن تلزيم مشروع أشغال
غ ـ ـ ـ ّـب الـ ـطـ ـل ــب لـ ـت ــركـ ـي ــب أجـ ـ ـه ـ ــزة إن ـ ـ ــارة
عـ ّ
ّ
الشمسية على كافة
ـامــة على الطاقة
األراضي اللبنانية
ال ـس ــاع ــة ال ـت ــاس ـع ــة م ــن ي ـ ــوم الـخـمـيــس
الواقع فيه السابع من شهر أيلول ،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
أشغال ّ
غب الطلب لتركيب أجهزة إنارة
عـ ّ
ّ
ـامــة على الطاقة الشمسية على كافة
األراضي اللبنانية.
ـ ـ الـتــأمــن املــؤقــت :فقط تسعون 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
املسجلون وفـقــا الحـكــام املــرســوم 3688
ت ــاري ــخ  1966/1/25وامل ـص ـن ـف ــون فــي
الدرجة االولى لتنفيذ صفقات االشغال
ّ
الكهربائية ال ـجــدول رقــم  1/4وشــروط
ّ
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 1596

إعالن تلزيم للمرة الثانية
الساعة العاشرة من يوم الثالثاء املوافق
في  19من شهر أيلول 2017
تجري وزارة االعالم في مركزها الكائن
في الصنائع ـ ـ بيروت استدراج عروض
اس ـع ــار لـتـلــزيــم تــأمــن مـ ــواد كـهــربــائـيــة
لـ ـ ــزوم ص ـي ــان ــة م ـب ـنــى م ــدي ــري ــة االذاعـ ـ ــة
اللبنانية ـ ـ وزارة االعالم.
التأمني املؤقت :مليون ليرة لبنانية.
طريقة التلزيم :تقديم اسعار
ال ـ ـ ـعـ ـ ــارض الـ ـ ـ ــذي يـ ـح ــق ل ـ ــه االش ـ ـ ـتـ ـ ــراك:
االش ـ ـخـ ــاص ال ـح ـق ـي ـق ـيــون وامل ـع ـن ــوي ــون
ال ـ ــذي ـ ــن يـ ـتـ ـع ــاط ــون تـ ـ ـج ـ ــارة االص ـ ـنـ ــاف
املطلوبة.
تـ ـق ــدم ال ـ ـعـ ــروض وف ـ ــق نـ ـص ــوص دف ـتــر
الشروط الذي يمكن الحصول عليه من
قسم اللوازم في الــوزارة .يجب ان تصل
العروض الى ديوان الوزارة قبل الساعة
الثانية عشرة من يوم االثنني املوافق في
 18من شهر أيلول .2017
بيروت في 18 :آب 2017
وزير االعالم
ملحم انطون الرياشي
التكليف 1603

إعالن
تـعـلــن ك ـهــربــاء لـبـنــان ب ــأن مـهـلــة تقديم
العروض العائد لــزوم تشغيل وصيانة
امل ـن ـش ــآت الـشـمـسـيــة ع ـلــى ن ـهــر ب ـيــروت
ملــدة خمس سـنــوات ،موضوع استدراج
الـ ـ ـ ـع ـ ـ ــروض رقـ ـ ـ ــم ث4د 5280/تـ ــاريـ ــخ
 ،2017/5/18قـ ــد م ـ ـ ــددت لـ ـغ ــاي ــة ي ــوم
الجمعة  2017/9/15عند نهاية الــدوام
الرسمي.
يمكن للراغبني في االشتراك باستدراج
ال ـعــروض املــذكــور اع ــاه الـحـصــول على
نسخة مــن دفـتــر ال ـشــروط مــن مصلحة
الديوان ـ ـ امانة السر ـ ـ الطابق ( 12غرفة
 ،)1223مبنى كهرباء لبنان ـ ـ طريق النهر
وذلك لقاء مبلغ قدره /100 000/ل.ل.
عـلـمــا ب ــأن ال ـع ــروض ال ـتــي سـبــق وتـقــدم
ب ـه ــا ب ـع ــض امل ـ ــوردي ـ ــن ال تـ ـ ــزال س ــاري ــة
املفعول ومــن املمكن في مطلق االحــوال

إعالن
عــن وض ــع جـ ــداول الـتـكـلـيــف األســاسـيــة
قيد التحصيل لعام 2017
ي ـع ـلــن رئ ـي ــس ب ـلــديــة عــال ـيــه ع ــن وضــع
ّ
األساسية لكافة الرسوم
جداول التكليف
الـبـلـ ّ
ـديــة عــن ع ــام  2017قـيــد التحصيل
ً
عمال بنص املادة  104من قانون الرسوم
البلدية رقم  88/60ويلفت النظر الى ما
يلي:
ً
ً
أوال :عـمــا بنص امل ــادة  106مــن قانون
ّ
الرسوم البلدية رقم  ،88/60على املكلفني
املبادرة فورًا الى تسديد الرسوم البلدية
ّ
املتوجبة عليهم خالل مهلة شهرين من
تاريخ اإلعالن في الجريدة الرسمية.
ً
ثانيًا :عمال بنص املــادة  109من قانون
ُ
الــرســوم البلدية  ،88/60تـفــرض غرامة
تأخير وقدرها ( %2اثنان باملئة) عن كل
شهر تأخير عــن املـبــالــغ الـتــي لــم ّ
تسدد

خالل املهلة ّ
املبينة في البند األول أعاله،
ً
ويعتبر كسر الشهر شهرًا كامال.
ث ــال ـث ــا :ك ـمــا وأن ال ـب ـلــديــة ت ــذك ــر وت ـنــذر
املكلفني بالرسوم البلدية عن السنوات
السابقة وجــوب املـبــادرة الــى تسديدها
خــال مهلة ( )15خمسة عشر يومًا من
تاريخ نشر هــذا االعــان (اإلن ــذار العام)
امل ـع ـت ـبــر ب ـم ـثــابــة تـبـلـيــغ ش ـخ ـصــي لكل
منهم وقاطعًا ملرور الزمن.
عاليه في:
رئيس بلدية عاليه
وجدي أمني مراد
التكليف 1593
إعالن
من أمانة السجل العقاري في صيدا
طـلــب ح ـســان نـمــر خـلـيـفــة بــوكــالـتــه عن
م ـح ـمــد اح ـم ــد خـلـيـفــة مل ــورث ـت ــه ســامـيــة
اديـ ــب خـلـيـفــة س ـنــد تـمـلـيــك ب ــدل ضــائــع
العقار  552الغازية.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في صيدا
باسم حسن
إعالن
من أمانة السجل العقاري في صيدا
طـلــب عـبــاس احـمــد هــاشــم ملــوكـلــه ورثــة
س ــام ــي ن ــاص ـي ــف ب ــاش ــا االس ـ ـعـ ــد سـنــد
تمليك بدل ضائع العقار  5جمجيم.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في صيدا
باسم حسن
إعالن
من أمانة السجل العقاري في صيدا
طلب نظير ابراهيم الحايك شهادات قيد
بــدل ضائع العقارات  428و 441و1108
جرنايا.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في صيدا
باسم حسن
إعالن
من أمانة السجل العقاري في صيدا
طـلــب اح ـمــد عـلــي عـيـســى ملــوكـلـيــه ديـنــا
وغـ ــادة وفــاط ـمــة نـسـيــم ضــاهــر سـنــدات
تمليك بدل ضائع العقار  134زيتا.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في صيدا
باسم حسن
إعالن
من أمانة السجل العقاري في صيدا
طـلــب سعيد اسـكـنــدر الـنــاشــف ملوكليه
ورثــة فريد يوسف سمعان قطان سند
تمليك بدل ضائع العقار  1090مغدوشة.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في صيدا
باسم حسن
إعالن
من أمانة السجل العقاري في صور
طلب نسيب حامد مدني ملوكله حسني
علي حــرقــوص سند تمليك بــدل ضائع
 20طورا.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في صور
محمد شوكيني
إعالن
من أمانة السجل العقاري في صور
طلب ابراهيم شريف هاشم ملوكله نبيل
علي حب الله سندي تمليك بدل ضائع
العقارين  31و 58العباسية.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في صور
محمد شوكيني
إعالن
من أمانه السجل العقاري في بيروت
طلب حسن حمزه سليمان بوكالته عن
ع ــادل نــديــم البيسار بصفته احــد ورثــة
عــاهــده نديم البيسار سند تمليك بدل
عن ضائع باسم مورثته /عاهده نديم
ال ـب ـي ـســار بــال ـق ـســم  7م ــن ال ـع ـق ــار 5751
مزرعة.

للمعترض مراجعه األمانه
خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في بيروت
جويس عقل
إعالن
ألمـ ــانـ ــة ال ـس ـج ــل الـ ـعـ ـق ــاري االولـ ـ ـ ــى فــي
الشمال
ط ـل ــب امل ـح ــام ــي دافـ ـي ــد غ ــادي ــه بـصـفـتــه
مـفــوضــا بعقد بـيــع مـمـســوح عــن حصة
حنا مخائيل غاضيه سند تمليك بدل
ضائع في العقار  132كفر حبو.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري بالتكليف
وسام ولي الدين
إعالن
ت ــدع ــو ش ــرك ــة ج ـيــوف ـل ـنــت ال ـ ــى ح ـضــور
اجتماع مشاركة للعامة ملشروع انشاء
" "Biel Parksف ــي مـنـطـقــة ف ــرن الـشـبــاك
وذل ــك يــوم الـثــاثــاء  2017/9/5الساعة
 11:00ص ـبــاحــا ف ــي م ـب ـنــى ب ـلــديــة فــرن
الشباك.
إعالن بيع باملزاد العلني
صادر عن دائرة تنفيذ بعلبك
املعاملة التنفيذية2016/333 :
امل ـن ـفــذ :امل ـحــامــي رائـ ــد س ـكــريــة بصفته
الشخصية
امل ـن ـف ــذ ع ـل ـي ــه :م ــوس ــى ن ــاي ــف م ــوس ــى ـ ـ ـ
سرعني
السند التنفيذي وقيمة الــديــن :اتفاقية
اتعاب محاماة بمبلغ أربعني ألف دوالر
أميركي عدا امللحقات.
تاريخ التنفيذ2016/10/25 :
تاريخ تبليغ االنذار2016/11/5 :
تاريخ تبليغ الحجز2017/1/24 :
تاريخ قرار الحجز2017/1/17 :
تاريخ تسجيله2017/1/19 :
تاريخ محضر وصف العقار2017/2/1 :
تاريخ تسجيله2017/2/6 :
بيان العقار املحجوز ومشتمالته:
 2400سهم بالعقار رقم  1024ـ ـ سرعني
ـ ـ أميري موقع لــوزة يقع في سهل بلدة
س ــرع ــن ولـ ـل ــوص ــول الـ ـي ــه ع ـب ــر طــريــق
مستحدث ومعبد بــالــزفــت .حيث يبعد
ال ـع ـق ــار ع ــن هـ ــذا ال ـط ــري ــق ح ــوال ــي 200
م ـت ــر م ــن ال ـج ـه ــة ال ـش ــرق ـي ــة ال ـش ـمــال ـيــة:
أرض ال ـع ـقــار مـسـطـحــة وتــرب ـتــه حـمــراء
مفلوح حديثًا .واألرض بعل معدة لزرع
الحبوب وال يوجد ضمنه أية أغراس أو
انشاءات أو آبار أرتوازية.
مساحته 26204 :متر مربع
حـ ــدوده :ي ـحــده غــربــا الـعـقــار رق ــم 1041
ً
وشرقًا العقار رقم  1043وشماال طريق
عام وجنوبًا العقار رقم .1055
ال ـح ـقــوق الـعـيـنـيــة :يــومــي  1298تــاريــخ
 1994/10/18ح ــق اس ـت ـث ـم ــار احـتـفــظ
البائعان نايف جرجس موسى وانيسة
الـيــاس شمعون بحق االسـتـثـمــار لهما
طاملا هما على قيد الحياة بملف .34
ي ــوم ــي  204ت ــاري ــخ  2017/1/19حجز
تنفيذي رقــم اســاس  2016/333مصدر
ال ـح ـجــز دائ ـ ــرة تـنـفـيــذ بـعـلـبــك .الـحــاجــز
املحامي رائد سكرية.
املحجوز عليه :موسى نايف موسى
يــومــي  475تــاريــخ  2017/2/6محضر
وصف العقار اساس  ،2016/333مصدر
الحجز دائرة تنفيذ بعلبك
الحاجز :رائد سكرية
امل ـح ـجــوز ع ـل ـيــه :مــوســى نــايــف مــوســى
عدد االسهم املحجوزة  2400سهم.
التخمني بالدوالر األميركي26204 :
بدل الطرح بالدوالر األميركي157.224 :
مــوعــد جلسة املــزايــدة ومـكــان إجــرائـهــا:
ن ـهــار ال ـثــاثــاء ال ــواق ــع فــي 2017/9/19
الساعة الـحــاديــة عشر قبل الظهر أمــام
حـ ـض ــرة الـ ـق ــاض ــي املـ ـنـ ـف ــرد املـ ــدنـ ــي فــي
بعلبك رئيس دائرة التنفيذ.
شــروط البيع :النفقات املتوجب دفعها
أعــاه عــاوة على الثمن طوابع االحالة
ورســم الــداللــة للبلدية  %5وعلى راغــب
ال ـش ــراء ال ـح ـضــور بــاملــوعــد امل ـع ــن .وأن
ي ــودع بــاســم رئـيــس دائ ــرة التنفيذ قبل
املباشرة باملزايدة لدى صندوق الخزينة
أو أحد املصارف املقبولة مبلغًا موازيًا
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لـبــدل ال ـطــرح أو تـقــديــم كـفــالــة مصرفية
تضمن هــذا املبلغ لتخوله هــذه الدائرة
ً
الدخول باملزايدة وعليه ان يختار محال
القــامـتــه ضـمــن نـطــاق ه ــذه ال ــدائ ــرة واال
عد قلمها مقامًا مختارًا له وعليه خالل
ثالثة ايام من صدور قرار االحالة ايداع
ً
الثمن تحت طائلة اعتباره ناكال واعادة
املزايدة على عهدته فيضمن النقص وال
يـسـتـفـيــد م ــن ال ــزي ــادة وعـلـيــه ف ــي خــال
ع ـشــريــن ي ــوم ــا م ــن ت ــاري ــخ صـ ــدور ق ــرار
االحالة دفع املبلغ والرسوم والنفقات.
رئيس قلم دائرة تنفيذ بعلبك
عباس محمد شبشول
إعالن
ألمـ ـ ــانـ ـ ــة ال ـ ـس ـ ـجـ ــل ال ـ ـع ـ ـق ـ ــاري الـ ـث ــانـ ـي ــة
بطرابلس
طلبت نبيهه عقل الشيخاني بالوكاله
عــن اح ــد ورث ــة زاك ــي س ـعــاده سـنــد بــدل
ضائع للعقار  684بطرام.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري
إعالن
ألمـ ـ ــانـ ـ ــة ال ـ ـس ـ ـجـ ــل ال ـ ـع ـ ـق ـ ــاري الـ ـث ــانـ ـي ــة
بطرابلس
ط ـ ـلـ ــب بـ ـ ــاخـ ـ ــوس بـ ـ ــاخـ ـ ــوص بـ ــاخـ ــوص
بالوكاله عن يوسف عنداري سند بدل
ضائع للعقار  511كفور العربي.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري
إعالن
ألمـ ـ ــانـ ـ ــة ال ـ ـس ـ ـجـ ــل ال ـ ـع ـ ـق ـ ــاري الـ ـث ــانـ ـي ــة
بطرابلس
طلب موريس رشيد ابــي حنا بالوكاله
عــن فــايــز حـنــا سـنــد ب ــدل ضــائــع للعقار
 379عربة قزحيا.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري
إعالن
ألمـ ـ ــانـ ـ ــة ال ـ ـس ـ ـجـ ــل ال ـ ـع ـ ـق ـ ــاري الـ ـث ــانـ ـي ــة
بطرابلس
طلب ج ــوزاف الـبــدوي رعيش بالوكاله
ع ـ ــن مـ ــرشـ ــد عـ ـ ــون وج ــولـ ـي ــا الـ ـش ــدي ــاق
وان ـط ــون ـي ــوس وم ــام ــا وجـ ـن ــات ولـيـلــى
وتراز عون سندات بدل ضائع للعقارات
 50و 51و 69و 374و 412الخالديه و119
مزرعة جناد و 38و 696كفرحاتا و282
بسلوقيت.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري
إعالن
ألمـ ــانـ ــة ال ـس ـج ــل الـ ـعـ ـق ــاري االولـ ـ ـ ــى فــي
الشمال
طلب رشاد بارودي بوكالته عن الوريث
الــوح ـيــد لـلـمــرحــومــة ف ــاي ــزة عـصــافـيــري
سندي تمليك بدل ضائع للعقار  4و/ 5
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للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري بالتكليف
إعالن
ألمـ ــانـ ــة ال ـس ـج ــل الـ ـعـ ـق ــاري االولـ ـ ـ ــى فــي
الشمال
طـلــب حـســام م ــواس ملــورثــه عـبــدالـســام
مــواس سند تمليك بدل ضائع 836/41
التل.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري بالتكليف

للبيـــع

شقة فخمة يف قريطم ،بريوت،
شارع املزبودي ،مقابل النادي
الفرنيس ٢٧٠ .مرت عىل السند للبيع
 ٤غرف وغرفة جلوس وصالونات
ومطبخ كبري وغرفة خادمة ٤
حاممات ،طابق ،٣
هاتف - ٦٦١٩٠٩/٠٣
السعر  ٩٠٠,٠٠٠دوالر

