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مكتب األفق للخدمات المنزلية

لدينا خدمات تنظيف شاملة للمنازل
تنظيف يومي بأجور  -مغرية
لدينا كوادر مختصة لتنظيف المكاتب والمنازل
والشركات والمحالت التجارية بأجور مغرية

لدينا كوادر مختصة لرعاية المسنين هـ 0937324958

شقق متفرقة

مزة

>للبيع عقار باملزة فيالت غربية
الشارع الرئيسي يصلح مركز طبي
او شركة او مركز جتميل كما يصلح
جتاري او سكني مفروز مساحة
88م 2هـ 0966965777 :

>للبيع �شقة يف املزة خلف الرازي
م�����س��اح��ة 200م� 2إط�ل�ال���ة ث�لاث
اجتاهات طابق �أول ك�سوة جيدة
ب���������دون و�����س����ي����ط ع�����ق�����اري ه�����ـ :
0964646488

مشروع دمر

>ل��ل��ب��ي��ع م��ن��زل يف م����شروع دم��ر
ار�ضي مع حديقة م�ساحة 122م2
اجل���زي���رة  10ب���ن���اء ب  21ه���ـ :
4427714 – 0933615677
>للبيع منزل مب�رشوع دمر ار�ضي
مع حديقة م�ساحة 165م 2اجلزيرة
العا�رشة بناء ب  21هـ 4427714 :
– 0933615677
>للبيع �شقة يف م�رشوع دمر ج 16
جمعية ال��والء م�ساحة 180م+ 2
ك��راج �سيارة  3/ن��وم و �صالة و
�صالون  /هـ 0966965777 :

>للبيع قبو غرفتني و �صوفا ك�سوة
جديدة مقابل �أفران ابن العميد هـ :
0954901770 – 2315315

>للبي���ع باملهاجري���ن س���كة
قب���ل جام���ع املراب���ط من���زل
ملح���ق  /ط  /3مس���ا حة
120م 4/ 2غ���رف و صوف���ا /
إطاللة رائعة كس���وة قدمية
هـ 0955230798 :

>للبيع قبو طابو جتاري يف جرمانا
ال��������ب��������ل��������دة ال��������ق��������دمي��������ة ه����������ـ :
0993414284
>للبيع غرفة و منافع بركن الدين
ال�شيخ ابراهيم طلعة ال�شياح ك�سوة
ع�����اد ي�����ة ه�����ـ – 2764841 :
0933717082

>للبيع شقة باملهاجرين خورشيد
أول طابق ارضي مساحة 120م/2
 3غرف و منافع و حديقة كبيرة /
قبلي شرقي هـ 0988702688 :
– 0999036304
>للبيع م��ن��زل يف ب�ساتني ال�شاغور
�أبراج �أ�ساتذة اجلامعة ط 10م�ساحة
135م� 2رشقي �شمايل ك�سوة جيدة
جاهز للت�سليم ال�سعر  70مليون هـ :
0932231026 – 0944991094

>للبيع �شقة يف املي�سات �إطاللة
رائعة م�ساحة 95م 2ط 6مع م�صعد
ك�سوة جيدة هـ 0964646488 :
>للبيع �شقة قبو علوي ركن الدين
�شارع نذير �سامل م�ساحة 85م2
على ال�شارع العام ي�صلح �سكني و
ع���ي���ادات ���ش��وف��اج م�ستقل ب��دون
و����س���ي���ط ه����ـ – 2762201 :
0933556504
>للبيع رق��م اك��ت��ت��اب يف جمعية
�صدى ال�شعب ب�ضاحية قد�سيا او
جمعية ا ل��ف��ي��ح��اء خم�ص�ص قيد
الإن�شاء م�ساحة 115م160 – 2م2
ه������ـ – 0951418823 :
3318691
>ل��ل��ب��ي��ع �شقة ���ش��ب��اب��ي ب�ضاحية
قد�سيا ج � 11أر�ضية باب خارجي
خ��ا���ص و �شجر مثمر 90م+ 2
حديقة 120م + 2ترا�سني ك�سوة
داخلية جيدة و مطبخ �أمريكي (
حماية كاملة حديد ) برئ الذمة
ف��راغ مبا�رش من �صاحب العالقة
دون و���س��ي��ط ب�����س��ع��ر  33مليون
للجادين هـ 0988266149 :
>للبيع منزل يف عني ترما حارة
الع�سي ار�ضي غرفتني و �صالون
مع منافع و ف�سحة �سماوية م�سقوفة
طابو هـ 0947307351 :

للبيع �شقة بركن الدين �آخر نزلة ابن
العميد م�ساحة 170م/ 2ط/3
ك�����س��وة ج��ي��دة  3غ���رف ن���وم 3 +
�صالون هـ 0988149094 :

>للبيع شقة أرضية بالزاهرة مسبق
الصنع بناء األطباء كسوة جيدة ط
ارضي  4 /غرف و منافع مع حديقة /
شرقي شمالي 120م 2سكن و حديقة
100م 2بسعر  120مليون و بازار
هـ 0944712944 :

>للبيع منزل يف قد�سيا �شارع
ال���ث���ورة م�����س��ت��وى ث����اين م�ساحة
140م 2ك�سوة �سوبر ديلوك�س هـ :
4427714 – 0933615677
>للبيع �شقة بدمر البلد  5غرف و منافع
بوادي ال�سيل م�شم�س مهوي موقع مميز
هـ 0931805301 – 3136126 :
>للبيع �شقة يف ركن الدين �شارع
�صالح الدين م�ساحة 30م 2قبو
م���ع حم���ل م�����س��اح��ة 15م 2ه���ـ :
0951418823 – 3318691

> جناح يف و�سط مدينة دم�شق غرفتني
نوم و �صالون مع حمام مفرو�ش  /نظام
فندقي  /لالجار اليومي او الأ�سبوعي
ب�سعر 6000ل �س للليلة الواحدة هـ :
0955560319

>ل�لاج��ار �شقة باملزة نزلة االك��رم
دخلة بيت ال�شباب م�ساحة داخلية
275م 2مع حديقة 275م 2ك�سوة
جيدة باب م�ستقل ي�صلح �سكني او
مكتب ب��دون �آرم��ة  12،5مليون و
بازار هـ 0966184190 :

>لالجار اليومي األسبوعي
الش���هري بدمش���ق غ���رف
مفرو ش���ة (  ) 3+2س���رير
 +حم���ام  +ب���راد  +مكيف���ة
ضم���ن ( البي���ت الش���امي )
شارع بغداد دخلة القزازين
خل���ف جام���ع اجل���وزة ه���ـ :
0936855455- – 2320771
0933554418

>�شقة مفرو�شة لالجار ديلوك�س
مب�ساكن ب��رزة ق��رب الهاتف الآيل
م�ؤلفة من  3غرف و �صالون كبري ط
ار�ضي مع حديقة و �شالل تكييف و
ت���ب���ري�������د و ��������ش�������وف�������اج ه���������ـ :
0955397330
>لالجار �شقة مفرو�شة ديلوك�س يف
الطلياين هـ 0933210672 :
>لالجار اليومي �شقة يف  /الرو�ضة
– عرنو�س – املزرعة – ركن الدين
– �شارع بغداد  /غرفتني و �صالون
او  3و �صالون ديلوك�س  /يومي
– ا�سبوعي  /هـ 0951418823 :
– 3318691
>لالجار �شقة مفرو�شة يف الرو�ضة
خلف املحاربني القدماء �صالون و
غرفة نوم و منافع مع تدفئة و تكييف
و نت و كهرباء � 24ساعة من املالك
هـ  0944362525 :بعد  1ظهرا

>للبيع او املقاي�ضة حمل جتاري بابو
رمانة موقع مميز �ساحة ق�رص ال�ضيافة
جانب بنك االردن 30م يوجد بوفيه و
منتفعات ت�سليم فوري ب  125مليون
هـ 0951553163 :
>للبيع حمل بالو�سط التجاري يف
>لالجار منزل مفرو�ش يف �ضاحية دوما منت�صف �شارع القوتلي م�ساحة
ال���ف���ردو����س ج��م��راي��ا  3/غ���رف و 40م 2ت���ق���ري���ب���ا ل���ل���ج���ادي���ن ه����ـ :
�صالون م�ساحة 135م + 2حديقة – 0 9 5 8 6 0 3 8 9 2
300م 2هـ 099212178 :
0999706462

>للبيع بيعفور شارع السفراء مبنى جتاري
و إداري  6/محالت جتارية  +طابق إداري
 8غرف و مضافة للزبائن كسوة سوبر
ديلوكس مصمم بنك و يصلح شركة
استثمارية أو عقارية مساحة 600م2
للجادين هـ 0966965777 :

>م��ط��ل��وب �أرق����ام اك��ت��ت��اب �شبابي
�ضاحية قد�سيا و دميا�س للبيع و
����ش���ق���ق خم�����ص�����ص��ة و م�����س��ت��ل��م��ة
بال�ضاحية و الدميا�س للجادين فقط
هـ 0988266149 :
>ل��ل��ب��ي��ع حم���ل ف����روج ب��رو���س��ت��د و
�شاورما م�ساحة 50م 2مع كامل
التجهيزات يف املزه ال�سعر مغر /بعد
امل���ع���اي���ن���ة /ل���ل���ج���ادي���ن ف���ق���ط ه����ـ :
>لالجار مكتب جتاري م�ؤلف من 0933568282
غرفة و �صالون و منتفعات م�ساحة > للبيع او االستثمار مبنى
40م 2تقريبا مكيف ط��اب��ق ثالث جتاري صناعي خدمي بالبرامكة
ب�شارع الثورة ي�صلح لل�سكن يحتوي
مساحة 600م 2مكاتب و صالة
على طقم كنبايات و طاولة و براد
���ص��غ�ير و خ���زان���ة ���ص��غ�يرة ه���ـ  :و مستودعات كسوة ممتازة و
جا هز للعمل ا لفو ر ي هـ :
0933577667

0966965777
>للبيع قبو يصلح مستودع أو
ورشة مساحة 60م 2طابو اخضر
>للبي���ع مح���ل االر ض���ي في السويقة بسعر مغر  15مليون
10م + 2طابقني كل طابق هـ 0936057680 :

20م  2باحلريق���ة س���وق
االروام بس���عر مغ���ري ه���ـ :
0955230798

>للبيع م�����س��ت��ودع /ق��ب��و  /طابو
اخ�رض 60م 2باب �رشقي ي�صلح
لتخزين ب�ضاعة  /لعيادة  /ملعر�ض
ملطبخ مطعم او ح�سب احلاجة هـ :
0932143992

>لالستثمار محل صغير في سوق
الصاحلية مقابل جامع الشهداء
داخل بناء مفروشات ديباج في
صدر املدخل 5م 2مزود باملنافع
هـ 0966829472 :

>للبيع مزرعة و ارض بيعفور و
الصبورة من دومن –  7دومن فيها
فيال و مسبح جديدة جاهزة كسوة
ممتازة موقع رائع و إطاللة خالبة
هـ 0966965777 :

موظفون

>مطلوب آنسات بكافة الفئات
الدراسية لدى أفرع املجموعة
املختصة في مجال التجميل
إلمتام شواغرها العمر فوق 35
سنة هـ – 0930708010:
3328070

>م�ؤ�س�سة طبية باملزة بحاجة �إىل
موظفة ا�ستقبال ب���دوام �صباحي
براتب � 75ألف العمر دون � 30سنة
امل��وا���ص�لات م���ؤم��ن��ة اخل�ب�رة غري
�رضورية هـ 2150903 :
> ماركة جتميلية عالية امل�ستوى
بالربامكة بحاجة اىل �آن�سات ذوات
مظهر الئق للعمل بق�سم الإ�رشاف
و الإدارة التنفيذية دوام � 8ساعات
و ا ل�����ع�����م�����ر دون  35ه�������ـ :
2135309 – 0933606019
>ي��ل��زم��ن��ا ���ش��اب ذو خ�ب�رة لبيع
احلقائب الن�سائية غري مدخن للعمل
ب����دوام ك��ام��ل يف ج��رم��ان��ا ب��رات��ب
�شهري � 50ألف هـ 5614000 :
>�رشكة جتارية بحاجة اىل موظفة
باالخت�صا�صات التالية مق�سم /
ا�ستقبال � /سكرتاريا براتب �شهري
 60000ل�.س املوا�صالت م�ؤمنة و
اخل����ب���رة غ��ي��ر ����ض��روري������ة ه�����ـ :
2253712 – 0932412883
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>يلزمنا خ��ري��ج معهد او ثانوية
اخت�صا�ص �إل��ك�ترون للعمل ف��ورا
اخلربة غري �رضورية العمر دون 30
�سنة الدوام من � 8صباحا –4،30
م�ساء براتب �شهري مبدئي 50000
ل�.س هـ 0937756448 :

>شركة جتارية بالفحامة بحاجة
إلى طاقم موظفات إداريات
براتب  75ألف اخلبرة و الشهادة
غير ضرورية العمر دون 30
سنة هـ – 2 2 2 5 0 9 9 :
0993882780

>شركة طبية جتميلية باحلمرا
بحاجة إلى موظفة محجبة للعمل
 /محاسبة – استقبال – سكرتاريا
 /براتب  65الف العمر دون
 35هـ – 0954798000 :
>م�ؤ�س�سة طبية باملزة تطلب موظفة 3328989

حما�سبة ب��رات��ب ممتاز و دوام 8
�ساعات �صباحي و العمر دون 30
���س��ن��ة و امل��وا���ص�لات م���ؤم��ن��ة ه��ـ :
2150903
>م�����س��ت��ودع ط��ب��ي يف ال�برام��ك��ة
بحاجة اىل موظفني باالخت�صا�صات
التالية  /مق�سم – �سكرتاريا –
ا�ستقبال  /براتب �شهري � 70ألف
و امل�����وا������ص��ل��ات م�����ؤم����ن����ة ه�����ـ :
2253712 – 0932412883
>معمل ادوية جلدية جتميلية طبية
بحاجة اىل م��ن��دوب�ين و مندوبات
دع��اي��ة طبية متفرغني ذوو خ�برة
الراتب مغري هـ 0933217592 :
– 0955435545
>مطلوب �شاب مرا�سل يف �رشكة
بدم�شق �ساحة عرنو�س لال�ستف�سار
وات �ساب هـ 0950055163 :
>�رشكة جتارية بحاجة اىل مندوبي
مبيعات ب�����س��ي��ارة او ب���دون خ�برة
بال�سواق هـ – 0933320945 :
5118393
>م��ط��ل��وب م��وظ��ف��ة مل��ك��ت��ب جت��اري
بالربامكة للقيام بالأعمال الإدارية
و ال�سكرتاريا ب��دوام � 8ساعات و
ب��دل موا�صالت ه��ـ 2144403 :
– 0994488637

>مطلوب موظف �شاب ح�رصا للعمل
لدى مكتب جتاري ب�رشط �أن يكون من
�سكان ابو رمانة – املالكي – الرو�ضة
ح�رصا و العمر من  21-17غري ملتزم
ب��اخل��دم��ة و ذو ���ش��ك��ل ح�����س��ن ه���ـ :
 0935876418وات�س اب ح�رصا
>م�ستودع �أدوي��ة و م�ستح�رضات
جتميل بحاجة اىل �آن�سات للعمل
بدوام كامل بق�سم اال�ستقبال و خدمة
ال��زب��ائ��ن اخل��ب�رة غ�ير ��ض�روري���ة و
الراتب � 55ألف هـ 0955553922 :
– 2144402

>شركة جتارية بالفحامة بحاجة
إلى موظفات للعمل بالتسويق
املباشر براتب  75ألف اخلبرة و
الشهادة غير ضرورية العمر دون
 30سنة هـ – 2225099 :
0993882780

>م��ط��ل��وب م��وظ��ف ي��ح��م��ل ���ش��ه��ادة
�سواقة خا�صة او عامة للعمل لدى
���ش��ر ك�����ة ه������ـ – 5643460 :
0930147448
>مطلوب مندوبة براتب  75000لبيع
و ت���روي���ج امل��ن��ت��ج��ات ل��ل�����ص��ال��ون��ات
لال�ستعالم �ضمن اوقات الدوام من
 5-10للجادين هـ 0930106525 :
– 2237474

>م���ع���ه���د ت��ع��ل��ي��م��ي ب���ح���اج���ة اىل
حم��ا���س��ب��ة خ��ري��ج��ة معهد جت��اري
خربة باملجال الر�سال ال  CVعلى
الوات �ساب هـ 0933545493 :

سكرتاريا..

>�رشكة جتارية بدم�شق بحاجة �إىل
�آن�سات للعمل مبجال ال�سكرتاريا و
املحا�سبة براتب مبدئي � 50ألف
املوا�صالت م�ؤمنة هـ 2135309 :
– 0933606081

>شركة مختصة في مجال التجميل
بحاجة إلى موظفة للعمل لديها في
مجال السكرتاريا براتب  60ألف
العمر دون  30سنة اخلبرة غير
ضرورية هـ 0930708010 :
– 3328070

>�رشكة ا�سترياد و �شحن خارجي
تعلن عن حاجتها ملوظفات  /مق�سم
– حما�سبة – �سكرتاريا  /بدوام 8
���س��اع��ات و امل��وا���ص�لات م���ؤم��ن��ة و
���ش��ه��ادة ث��ان��وي��ة ك��ح��د �أدن����ى ه��ـ :
2144402 – 095553922
>م���ؤ���س�����س��ة ط��ب��ي��ة ت��رغ��ب بتعيني
�سكرترية تنفيذية �ساعات العمل 8
�صباحي و امل��وا���ص�لات م�ؤمنة و
راتب  75الف العمر دون � 30سنة
لال�ستف�سار هـ 2150903 :
>�رشكة طبية بحاجة اىل �سكرترية
و موظفة �إدارية للعمل لديها براتب
�شهري  65000ل�.س اخلربة غري
�رضورية و املوا�صالت م�ؤمنة هـ :
2253712 – 0932412883

>ملن ليس لديه شهادة او
عمل شركة حديثة املنشأ في
مجال العناية الطبية تطلب
موظفات سكرتارية – محاسبة
– إشراف الداري العمر دون 35
سنة هـ – 0954798000 :
3328989
>مطلوب �سكرترية ملكتب جتاري
يف ب��رج ال��رو���س بالق�صاع جتيد
ال��ع��م��ل ع��ل��ى الكمبيوتر و القيام
بالأعمال املكتبية متفرغة للعمل و
ذات مظهر الئق هـ 5427524 :
– 0945235375

عمال

>مطلوب عاملة تنظيف يف �رشكة
بدم�شق �ساحة عرنو�س لال�ستف�سار
وات �ساب هـ 0950055163 :
>مطلوب عمال نظافة و عامالت
بوفيه مبنطقة ابو رمانة براتب جيد
هـ 0960999803 :
>مطلوب عامل ن�شيط اخلربة غري
�رضورية يف�ضل من �سكان منطقة
الك�سوة و ما حولها ار�سال ال�سرية
ال��ذات��ي��ة ع��ل��ى رق���م ال��وات�����س ه��ـ :
0933199784

مهن
>مطعم مبدينة دم�شق بحاجة اىل
كومي  /كابنت من ذوي اخلربة يف
هذا املجال هـ 0933652728 :
– 0933443806

�صـ ـ ــاحب الرتخي�ص :الـ ـ ــدكتـ ـ ــور املهند�س م ـ ـ ـ�أمــون احلـ ـ ـ ــالق
رقم الرتخي�ص  4545تاريخ 2003/6/10
�إعالنية � -أ�سبوعية  -جمانية
ت�صدر �أ�سبوعي ًا �صباح كل يوم �سبت

املـ ــدي ـ ـ ــر امل�سـ ـ ـ ـ ـ�ؤول :املهند�س �س ـ ــمري طـ ـ ــال ــو

>يلزمنا �شاب للعمل فورا بور�شة
بباب م�صلى الدوام من � 8صباحا
–  4،30م�����س��اء ب��رات��ب 50000
�شهريا العمر دون � 25سنة ه��ـ :
0937756448

رعاية وتنظيف

>�آن�سة م�ستعدة للعمل مربية �أطفال �ضمن
دوام حمدد او العمل كمدبرة منزل ب�شكل
يومي او �أ�سبوعي او �شهري ح�رصا عند
عائالت هـ 0954268983 :
>ل��دي��ن��ا ور���ش��ات ت��ع��زي��ل ل��ل��م��ن��ازل و امل��ك��ات��ب و
ال�رشكات  /مدبرات منزل للأعمال املنزلية و رعاية
امل�سنني و الأط��ف��ال مقيمات و غري مقيمات هـ :
8113020 – 8113025 – 0993152120
>م��ط��ل��وب م���دب���رة م��ن��زل دوام 8
�ساعات ك��ل ي��وم ب��رات��ب جيد ه��ـ :
0933730005 – 5643309
>مطلوب مقيمة لرعاية م�سنة مقعدة
و امل�������س���اع���دة يف امل����ن����زل ه����ـ :
0932480005 – 5653309
>مطلوب عامالت خدمة منزلية لرعاية
امل�سنني /ع��م��ال تنظيف ور���ش��ات هـ
0933439985 – 4455572:
>مطلوب م��دب��رات منزل للأعمال
املنزلية و رعاية امل�سنني و الأطفال
مقيمات و غري مقيمات العمر بني
� 45-18سنة هـ 0993152120 :
– 8113020 – 8113025
>م��ط��ل��وب مقيمة ��� 35س��ن��ة كحد
�أق�صى لأع��م��ال امل��ن��زل و االهتمام
بطفل � 2سنة هـ – 5653309 :
0933730005

>م��ط��ل��وب ع��ام�لات خ��دم��ة منزلية
ل��رع��اي��ة امل�����س��ن�ين /ع��م��ال تنظيف
ور ������ش�����ات ه����ـ > – 3325978:للبيع معدات مطعم و كافيه كاملة
 /فرن و خمارة – مكنة كابت�شينو
0992337260
– ط��اوالت – كرا�سي  -ب��رادات –
أزياء
فريزرات � / -أملاين ايطايل ا�ستعمال
>معمل الب�سة بحاجة اىل ور�شة خياطة � 3 /أ�شهر هـ0966965777 :
عاملة امبالج  /معلم كوي  /عمال /عرطوز
هـ 0966939953 – 6804822 :

> معمل الجنوري بحاجة الى

> مطلوب دروس خاصة احترافية
عاملة  /درزة  +رشة  /براتب
با للغ���ة ا إل نكليز ي���ة ا لعا م���ة
ممتاز مع بدل مواصالت هـ  :والتجارية هـ 0936002008

0932887747

>ور�شة خياطة بحاجة اىل عاملة امبالج
 /عاملة تنظيف  /حوي�ص بركن الدين هـ
0933367887 – 2772337 :

>�شاب يرغب بالعمل �سائق لدى
عائلة حمرتمة او �رشكة او �سفارة
هـ 0940665495 :
>رج��ل يرغب بالعمل �سائق لدى
عائلة او �رشكة و لديه اخلربة الكاملة
بهذا املجال هـ 0940271938 :

>مدر�س خمت�ص لتدري�س الريا�ضيات
و الفيزياء و الكيمياء جلميع املراحل
الدرا�سية و خا�صة ال�شهادتني ا�سعار
خا�صة ل�سكان املزة هـ 0933309411 :
– 6615883
>م��در���س م�ستعد لإع��ط��اء درو����س
ريا�ضيات و فيزياء و كيمياء و عربي
لطالب ال�شهادة الإعدادية و التعليم
الأ���س��ا���س��ي ب���أ���س��ع��ار منا�سبة ه��ـ :
5133871 – 0933258622
>مدر�س ريا�ضيات لطالب املرحلة
الثانوية م�ستعد للمتابعة الدرا�سية
على مدار العام و لكافة امل�ستويات
با�سعار منا�سبة هـ 0930878751 :
– 3250260

طبي

>مطلوب �شهادة �صيدلية  /جديدة
ع��رط��وز  /ه��ـ 0960070560 :
– 0934104659

>فني مستعد إلصالح املايكروويف
و أف���ران الغ���از بجمي���ع أنواعه���ا و
البوتوغ���ازات الغطس احلديثة في
املنازل خبرة أكثر من  15عام سرعة
و إتقان هـ 0932210265 :

>معلم دهان م�ستعد لتنفيذ كافة
�أع��م��ال ال��ده��ان و ال��ب��خ ب�أ�سعار
منا�سبة و ج���ودة يف العمل ه��ـ :
0947289541

سيارات للبيع

>�سيارة للبيع دايو �سيلو اتوماتيك بحالة
ممتازة موديل  2002/2000بدون فراغ
� /صاحبها م�سافر  /يوجد عقد ه��ـ :
 0935876418وات�س اب ح�رصا

>للبيعسيارةبيجو 404موديل
 75بحال���ة جي���دة ل���ون ابيض
بس���عر نهائ���ي  750أل���ف غي���ر
قابل للتفاوض للجادين بدون
وسيط هـ 0994019061 :
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