


9336 الــــثــــانــــي      العــــدد 725  -  تـــــشـــــريـــــن    10 2

 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 

للبيع حمل 
 حمل 45 م2 على ال�شارع 

العام  له واجهتان ب�شارع 

خالد بن الوليد - فحامة 

0933225561
0944307790

�شارع  الدين  ركن  يف  �شقة  <للبيع 
�شالح الدين م�شاحة 30م2 قبو مع 

 : هـــــــ  15م2  مــــ�ــــشــــاحــــة  حمــــــل 

 4472374 – 0951418823
املجتهد  م�شفى  خلف  منزل  <للبيع 
دخلة جامع احليواطية ط1 فني / 4 

ك�شوة  150م2   / �شالون  و  غــرف 

ديلوك�ش �شوفاج + تكييف مع عف�ش 

او بدون ط اخ�رض ت�شليم فوري بدون 

و�شيط هـ : 0933563343 

منزل  الباك�شتان  بــ�ــشــارع  <للبيع 
60م2 قبلي �شمايل ط1 ك�شوة حديثة 
ب 70 مــلــيــون طــابــو اخــ�ــرض هــــ : 

 0965006547
<للبيع �شقة م�شاحة 110م2 /90م2 
اأر�شية مع حديقة 300م2 يف م�شاكن 

ــل مــــول قــا�ــشــيــون هــــ :  بـــــرزة مــقــاب

 0988891697
<للبيع �شقة اأر�شية م�شاحة 165م2 
/122م2 مع حديقة يف م�رضوع دمر 

 –  4427714  : هــــ  طــابــو   10 ج 

 0933615677
<منزل عربي يف بيت �شحم م�شاحة 
 : هــــــ  فــــقــــط  لــــلــــجــــاديــــن  170م2 
 –  0 9 4 4 5 0 2 4 0 9

 0933818222
<�شقة يف ح الن�شيم بجرمانا 80م2 
+ حمل 16م2 على �شارعني + حديقة 

80م2 للتوا�شل على الوات�ش ىفقط 
 –  0 9 6 6 0 4 6 3 7 7  : هـــــــــ 

 0988252119
<للبيع رقم اكتتاب يف جمعية الفيحاء 
  - 115م2  املـــ�ـــشـــاحـــة  خمــ�ــشــ�ــش 

150م2 التنازل فوري جمعية �شدى 
الــ�ــشــعــب يف �ــشــاحــيــة قــد�ــشــيــا هـــ : 

 4472374 – 0951418823

<للبيع �شقة باملنطقة ال�شناعية ب�شعر 
منا�شب هـ : 5418334 

<بيت للبيع طابق اول فني ب�شارع بغداد 
و  غــرف   3 الراجع  املعر�ش خط  موقف 

�شوفا 100م2 + ترا�ش 50م2 مف�شول 

عن البيت ب�شعر 80 مليون دون و�شيط هـ 

 6662196 – 0944246054 :

<للبيع �شقة بركن الدين على ال�شارع 
و  غــرف   3 ار�ــشــي  طابق  الرئي�شي 

ــــا + ظــــهــــر كــــــــــراج هـــــــ :  ــــوف �ــــش

 0943596053
و  غــرف   5 البلد  بدمر  �شقة  <للبيع 
ال�شيل م�شم�ش مهوي  بوادي  منافع 

 –  3136126  : هــــ  ممــيــز  مــوقــع 

 0931805301
<للبيع منزل يف قد�شيا �شارع الثورة 
مقابل الناحية م�شاحة 140م2 /ط2/ 

 : هـ  ديلوك�ش  �شوبر  ك�شوة  ار�شي 

 0933615677 – 4427714

<للبيع �شقة يف عني ترما حارة الع�شة 
ار�شي غرفتني و �شالون و منافع و 

م�شاحة  م�شقوفة  �ــشــمــاويــة  ف�شحة 

75م2  طابو هـ : 0947307351
<للبيع منزل عربي اإفرجني م�شاحة 
جانب  ال�شناعة  منطقة  يف  35م2 
جامع الر�شى / عقد / ب�شعر 4،2 

 –  0954343860  : هــــ  ــيــون  مــل

 0959911598
<للبيع منزل يف منطقة ال�رضيبي�شات 
 : هـ  للجادين  140م2  م�شاحة  ط2 

 0944883283
بر  سو ر  بيعفو فيال  للبيع  >
بناء  م2   5000 ارض  ديلوكس 
3000م2 موقع استراتيجي مسبح 
+ مالعب اطاللة خالبة طابو اخضر هـ 

 0966965777 :

الزاهـــرة  فـــي  للبيـــع  <شـــقة 
مقابل جامع احلســـن 80م2 /
ط4/ مـــع ســـطح بســـعر مغري 

جدا هـ : 0954721768 
<منزل ط3 فني موؤلف من غرفة و �شالون 
مبنطقة   جيدة  ك�شوة  منافع  و  ترا�ش  و 

الطبالة دخلة كازية زغلول جانب خزان 

املي م�شاحة 50م2 عقد فراغ مالية ب�شعر 

7 مليون هـ : 0940800607 
اوىل  جـــادة  املهاجرين  يف  <للبيع 
مرابط منزل 150م2 + �شطح 150م2 

 175 ب  اخ�رض  طابو  قدمية  ك�شوة 

مليون هـ : 0965006547 

شقة  ضمن  ضمن  غرفة  <لالجار 
 / عفش  غير  من  فارغة  سكنية 
او بنتني شارع  لبنت  منافع مشتركة 
خلية  منا سني  لنحا ا ق  سو ة  ر لثو ا
 –  2326854  : هـ  غنم  حارة 

 0944574456
< جــنــاح  يف و�ــشــط مــديــنــة دم�شق 
غــرفــتــني نــــوم  و �ــشــالــون مــع حمام 

مــفــرو�ــش / نــظــام فــنــدقــي / لــالجــار 

اليومي او الأ�شبوعي ب�شعر6000  ل 

�ـــــــش لــــلــــلــــيــــلــــة الــــــــــواحــــــــــدة هــــــــ : 

 0955560319
<لالجار �شقة يف املالكي قبو مفرو�ش 
غرفتني نوم و �شالون و �شوفا + حديقة 

حديقة  بــدون  110م2  م�شاحة  كبرية 

ك�شوة جيدة هـ : 0935375063

<لالجار منزل مفرو�ش يف املزة ال�شيخ 
ت�شطيب حديث  ديلوك�ش  �شوبر  �شعد 

2018 /2 نوم + �شالون / اطاللة + 
طاقة �شم�شية + تكييف �شنويا 3 مليون 

+ عمولة �شهر هـ : 0965006547  

توما  بــاب  منزل عربي يف  <لــالجــار 
ـــتـــاج الــفــنــي و  حــ�ــرضا لــ�ــرضكــات الإن

ــــوين هـــــــ :  ــــزي ــــف ــــل ــــت الــــتــــ�ــــشــــويــــر ال

 0943385455
األســــبوعي  اليومــــي  <لالجــــار 
الشــــهري  بدمشق غرف مفروشة 
) 2+3 ( ســــرير + حمــــام + بــــراد + 
مكيفــــة ضمــــن ) البيت الشــــامي ( 
شارع  بغداد دخلة القزازين خلف 
 –  2320771 جامــــع اجلــــوزة هـــــ : 

 0933554418  - 0936855455
الدين  بركن  مفرو�شة  غرفة  <لالجار 
ج�رض النحا�ش طلعة املتينية �شهريا 20 

الف مع �شمان �شهر الت�شال من 2-8 

 –  2753829  : هــــــ  ـــاحـــا  ـــب �ـــش

 0931649790
جــادة  الــرو�ــشــة  �شقة يف  <لـــالجـــار 
مفرو�شة  منافع  و  غرفتني  الــزهــرواي 

طابق ثاين اجار / ا�شبوعي – �شهري 

�شنوي / هـ : 0951418823 –   –
 4472374

�ــشــكــن خم�ش�ش  يف  غـــرفـــة  <لـــالجـــار 
للطالبات منافع م�شرتكة يف منطقة اجل�رض 

البي�ش بفر�ش او بدون فر�ش بدون و�شيط 

عقاري هـ : 0938065133 

منتفعات  و  �شالون  مع  غرفة  <لالجار 
م�شاحة 40م2 تقريبا /ط3/ يف �شارع 

الــثــورة مكيفة حتــوي خــزانــة �شغرية و 

براد  و  كنابايات  طقم  و  كمبيوتر  طاولة 

�شغري و يوجد م�شعد للبناء ت�شلح مكتب 

او لل�شكن هـ : 0933577667 

مطلوب لالجار 
مطلوب �شقة لالجار غرفتني و �شالون 

نهر   – ميدان   – �شناعة   – زاهــرة 

ـــــ :  ــــع �ـــشـــهـــريـــا ه ــــدف عــيــ�ــشــة و ال

 0955455328
<مــطــلــوب لــالجــار �شقة غــرفــتــني و 
باب �رضقي –  �شالون بال�شناعة – 

زاهرة جديدة  - ميدان و ما حولها  

بــــحــــدود 75 الـــــف �ــشــهــريــا هـــــ : 

 0931672332

< للت�شليم فروغ حمل جتاري �شارع امللك 
في�شل مقابل جامع ال�شادات على ال�شارع 

ي�شلح  �شقيفة  11م2 +  الرئي�شي م�شاحة 

 –  2258451  : هــــــ  املــــهــــن  جلـــمـــيـــع 

 0957581751
<للبيع بيعفور شارع السفراء مبنى جتاري 
و إداري /6 محالت جتارية + طابق إداري 
سوبر  كسوة  للزبائن  مضافة  و  غرف   8
شركة  يصلح  و  بنك  مصمم  ديلوكس 
600م2  مساحة  عقارية  أو  استثمارية 

للجادين هـ : 0966965777 
<لــلــبــيــع حمـــل فـــــروج بــرو�ــشــتــد و 
كامل  مــع  50م2  م�شاحة  �ــشــاورمــا 

التجهيزات يف املزه ال�شعر مغر/ بعد 

ـــن فـــقـــط هـــــ :  ـــجـــادي ـــل املـــعـــايـــنـــة /ل

 0933568282
<للبيع مبنى جتاري صناعي خدمي 
بالبرامكة مساحة 600م2 مكاتب و 
مستودعات و مجهز معمل قائم كسوة 
ممتازة و جاهز للعمل الفوري بداعي 

السفر هـ : 0966965777

ت  مبيعـــا يـــر  مد ب  مطلـــو >
مـــع امـــن صنـــدوق فـــي شـــركة 
حواســـب االفضليـــة ملـــن لديه 
خبـــرة جيـــدة فـــي هـــذا املجال 
املســـؤولية  يتحمـــل  و  جـــاد  و 
الواتـــس  علـــى    CV ارســـال 

 2335009 –  0944554999
بالربامكة  حــديــثــة  طبية  <جمــمــوعــة 
 + حما�شبة   / موظفة  بتعيني  ترغب 

اإ�ــرضاف / براتب 75 األــف بــدوام 8 

�شاعات العمر دون 35 �شنة  يف�شل 

مــا حولها و  و  الــربامــكــة  مــن �شكان 

التفرغ للدوام واملوا�شالت موؤمنة هـ : 

 2144403 – 0933606081
ب�رضكة  لــلــعــمــل  مــرا�ــشــل  ــوب  <مــطــل
من  بدوامن  احلريقة  مبنطقة  ت�شدير 

9،30 – 4،30 ب�رضط ان يكون وحيد 
او مــعــفــى مـــن خـــدمـــة الــعــلــم هــــ : 

 0933775194
<معهد لغات يف جرمانا بحاجة اىل 
متخ�ش�شة  انــكــلــيــزيــة  لــغــة  مــدر�ــشــة 

بتدري�ش الطفال تتمتع بلكنة جيدة هـ 

 0988767725 – 0934543589 :
وات�ش 

<مطلوب �رضكاء مببلغ 10000 ل.�ش 
حمل  ل�شتئجار  للم�شاركة  اأكــر  او 

و  مهنة  او  األب�شة  لتجارة  او  بقالية 

العمل  ــدون  ب ممكن   ( باملحل  العمل 

باملحل( لال�شتف�شار تلفون اور�شالة هـ 

 0935466021 :

و  الألــبــان  ل�شناعة  غذائية  <�ــرضكــة 
الجبان تطلب مدير مايل للعمل لديها 

هـ : 3353129 

باملزة  ت�شدير  و  ا�ــشــتــرياد  <�ــرضكــة 
�شهادة  موظفة حمجبة  بتعيني  ترغب 

مطلوبة راتب 75 الف العمر حتت 30 

غري  اخلــربة  موؤمنة  املوا�شالت  �شنة 

�رضورية هـ : 2150903 

<شركة جتارية تطلب شباب للعمل 
في قسم التسويق / املاركينغ/ هـ : 
 0933237472 – 2775055

 0933212176 –
و  �شياحة  وكالة  للعمل يف  <مطلوب 
خريجي  مــوظــفــات  و  مــوظــفــني  �شفر 

�شنتني  خــربة  ذو  او  �شياحية  معاهد 

بقطع التذاكر هـ : 0944000113 

<مطلوب �شاب مرا�شل حوي�ش متفرغ 
للعمل ل يتجاوز 42 �شنة للعمل لدى 

مــوؤ�ــشــ�ــشــة طــبــاعــيــة  بــالــربامــكــة هـــ : 

 9598 – 0959866616
افتتاح  تعلن  جتميلية  طبية  <�رضكة 
اإىل  بحاجة  باحلمرا  اجلديد  فرعها 

موظفة ذات مظهر لئق لل�شواغر التالية 

/حما�شبة – �شكرتارية – ا�شتقبال / 

اخلربة غري �رضورية براتب 75 األف 

الدوام 8 �شاعات املوا�شالت موؤمنة هـ 

 2144402 – 0966226640 :

<لال�شتثمار كافيه يف الرو�شة ك�شوة 
حديثة واجهة مميزة عري�شة �شنويا 

6 مليون خطة الدفع و العقد �شنتني 
ل.�ــش  مليون  مكتب  عمولة  و  �شلف 

للجادين هـ : 0965006547 

<لــالجــار حمــل جتـــاري يف منطقة 
و  25م2  داخــلــيــة  م�شاحة  املــالــكــي 

املهن  30م2 ي�شلح جلميع  خارجي 

 : هـــــــ  ـــــب  املـــــكـــــات و  الـــــتـــــجـــــاريـــــة 

 0933598248

مطلوب محالت لالجار
<مطلوب لال�شتثمار ميني ماركت او 
ك�شك �شمن مدينة دم�شق و يف�شل 

 : هـــــــــــ  املـــــــــــــــــزة  مـــــنـــــطـــــقـــــة  يف 

 0955219492
<مطلوب حمل جتاري ل�رضكة لالجار  
م�شاحة حــوايل 100 م2 عــدوي – 

 : هـــــــ  ـــشـــني  ـــ� ـــش ـــا� عـــب  – جتــــــــــاري 

 0933303036

غرف   4 من  مؤلف  مكتب  <لالجار 
موقع مميز في البحصة فرش و كسوة 
ديلوكس هـ : 0933452191 

<للبيع مكتب جتاري ب�شارع 29 ايار 
50م2  حديقة   + 145م2  م�شاحة 

ك�شوة �شوبر ديلوك�ش للجادين هـ : 

 0933303036

قلعة  بو  طا ض  ر ا للبيع  >
ن  خا ب  غر قطنا  ب  جنو ل  جند
 –  6823448  : هـ  الشيح 

  0933594898
<للبيع ار�ش بعد املنطقة ال�شناعية 
بعدرا ب 2 كم م�شاحة 80 دومن هـ : 

 0988891697
و  بيعفور  ارض  و  مزرعة  <للبيع 
الصبورة من دومن – 7 دومن فيها 
فيال و مسبح جديدة قيد التشطيب 
إطاللة  و  رائع  موقع  ممتازة  كسوة 

خالبة هـ : 0966965777 

موظفون
<يــلــزمــنــا خــريــج مــعــهــد او ثــانــويــة 
فــورا  للعمل  الـــكـــرتون  اخــتــ�ــشــا�ــش 

اخلربة غري �رضورية العمر دون 30 

بــراتــب   4،30-8 مــن  ــــدوام  ال �شنة 

 : هـ  ل.�ــش   50000 مبدئي  �شهري 

 0937756448
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�صــــــ�حب الرتخي�س: الــــــدكتــــــور املهند�س مــــــ�أمــون احلــــــــالق

رقم الرتخي�س 4545 ت�ريخ 2003/6/10

املــــديـــــــر امل�صـــــــــوؤول: املهند�س �صـــــمري طــــــ�لـــو
جم�نية  - �صبوعية  اأ  - اإعالنية 

�صبت يوم  كل  �صب�ح  اأ�صبوعيً�  ت�صدر 

 مطلوب م�ستخدمات لأعمال التنظيف والبوفيه 
ل�ســــركة يف الربامكة - املنطقة احلرة  

وفق ال�ســـروط التالية :

- العمر من 25 - 35  �سنة 

- املظهر احل�سن واللباقة يف التعامل 

 الدوام من ال�سبت اىل اخلمي�س التوقيت من ال�ساعة 7 ون�سف �سباحًا اإىل ال�ساعة 5 م�ساًء 

  الراتب يحدد عند املقابلة 
 لتحديد موعد املقابلة يرجى التوا�سل على الرقم 0944423007  

ح�سرًا من يوم الأحد اىل اخلمي�س ال�ساعة 9  �سباحًا  - 4  م�ساًء 

يعفور  منطقة  في  مقيمة  <آنسة 
العمر 35 سنة تطلب عمال كمدبرة 
بدوام  محترمة  عائلة  لدى  منزل 
و   (  / ظهرا   6  – صباحا   9 من 
 : هـ   ) مقيمة  تكون  أن  ميكن 

 0935016757

<مدر�شة ذات خربة لتدري�ش مبادئ 
القراءة و الكتابة لل�شغار و الكبار + 

ــة لـــغـــات هــــ :  ــقــوي حمـــو المـــيـــة + ت

0991877316
لتقدمي  م�شتعد  ريا�شيات  <مدر�ش 
درو�ش لطالب ال�شهادتني الإعدادية و 

الــثــانــويــة اجلــلــ�ــشــة �ــشــاعــة و ن�شف 

1500 ل.�ش للثانوية ، 1200 ل.�ش 
لالإعدادية هـ : 0933269408 

و  ال�شفوف  لكل  ابتدائي  <مــدر�ــش 
املـــــواد / مــتــابــعــة و تــقــويــة / هــــ : 

 0996451902
 +  E اإجــازة اأدب  E مدر�ش لغة>
دبلوم تاأهيل تربوي اإعطاء كل املراحل 

الدرا�شية و اجلامعية و طالب الأدب 

النكليزي هـ : 0954210779 

<مـــدر�ـــش ريــا�ــشــيــات – فــيــزيــاء – 
كيمياء درو�ش خا�شة لكافة املراحل 

و خا�شة ال�شهادتني تاأ�شي�ش – تقوية 

لـــنـــيـــل اأعــــــلــــــى الـــــــدرجـــــــات هـــــــ : 

 0936046825
درو�ــش  لإعــطــاء  م�شتعدة  <مــدر�ــشــة 
الكيمياء  و  الفيزياء  و  بالريا�شيات 

جلميع املراحل باأ�شعار منا�شبة هـ : 

 0944593278
<اأ�شتاذ قدير مهتم بطالب ال�شهادتني 
الإعدادية و الثانوية العلمي و الأدبي 

املــواد و خا�شة طــالب خارج  لكافة 

املــدار�ــش و طــالب كلية القت�شاد و 

ـــــوق �ـــشـــمـــن دمــــ�ــــشــــق هــــــ :  احلـــــق

 0956759028

مهن
اإىل  بحاجة  بــرزة  مب�شاكن  <مطعم 
معلم لف �شندوي�ش غربي ب�شطة هـ : 

 0933335911
فرز  ماكينة   / الة  م�شغل  <مطلوب 
 –  0959866616  : هــــ   / رول 

 9598
<موؤ�ش�شة جتارية تطلب معلم / جنار 
– دهان – حداد .. .. الخ / من كافة 

املهن هـ : 0937846281 

<مطلوب م�شغل الة  / ماكينة طباعة 
اتيكيت حراري / هـ : 0959866616 

 9598 –

رعاية وتنظيف
و  للمنازل  تعزيل  ور�ــشــات  <لدينا 
املكاتب و ال�رضكات / مدبرات منزل 

و  امل�شنني  رعاية  و  املنزلية  لالأعمال 

الأطفال مقيمات و غري مقيمات هـ : 

 –  8113025  –  0993152120
 8113020

<مطلوب عامالت خدمة منزلية لرعاية 
هـ  ور�ــشــات  تنظيف  لأعــمــال  امل�شنني 

 0992337260 – 3325978:

<مطلوب م�شتخدمة لعمال التنظيف 
و البوفيه ل�رضكة باملنطقة احلرة العمر 

من 25 35- �شنة املظهر احل�شن و 

اللباقة بالتعامل الدوام من 7 و ن�شف 

موعد  لتحديد  م�شاء   5 اىل  �شباحا 

املقابلة الت�شال هـ : 0944423007 

من الحد – اخلمي�ش 

ــرات مــنــزل لــالأعــمــال  <مــطــلــوب مــدب
الأطفال  و  امل�شنني  رعاية  و  املنزلية 

بني  العمر  مقيمات  غــري  و  مقيمات 

18-45 �شنة هـ : 0993152120 
 8113020 – 8113025 –

أزياء
<معمل الجنوري بحاجة إلى عاملة / 
درزة + رشة / براتب ممتاز مع بدل 
مواصالت هـ : 0932887747 

سكرتاريا
<�شالة عر�ش منتجات �شورية للعناية 
بــاإحــدى  موظفة  اإىل  بحاجة  بــاملــراأة 

�شالتها / م�شاكن برزة – احلمرا / 

حما�شبة و �شكرتاريا و خدمة زبائن 

براتب 75 األف العمر دون 35 �شنة 

هـ : 2135309 – 2144402   

<جمــمــوعــة ريــا�ــشــيــة بــحــاجــة اإىل 
األــف   75 بــراتــب  اإ�ـــرضاف  �شكرترية 

العمر دون 30 �شنة املوا�شالت موؤمنة 

ـــــــ :  ـــــــة ه ــــــري �ـــــــرضوري اخلــــــــــربة غ

 2150903
<ملن لي�ش لديها �شهادة او عمل �رضكة 
بحاجة  جتميلية  طبية  م�شتح�رضات 

اإىل اآن�شة ل�شتكمال  طاقمها الإداري 

�شباحي  دوام  �شنة   35 دون  العمر 

اخلربة غري �رضورية الراتب 50 األف 

 –  0 9 5 5 5 5 3 9 2 2  : هـــــــــ 

 2144403
<مطلوب سكرتيرة للعمل في 
مركز أدوات جتميل و عطورات 
براتـــب  لبنـــان  و  ســـوريا  بـــن 
 –  0987368126  : هــــ  مغـــري 

 0987353946
<م�شتودع طبي يف باب م�شلى يعمل 
بالعناية باملراأة بحاجة اإىل �شكرترية 

حمجبة حتمل ال�شهادة الثانوية كحد 

اأدنى براتب يبداأ من 50 األف العمر 

دون 35 �شنة و املوا�شالت موؤمنة و 

الدوام �شباحي هـ :  0994488637 

 2144402 –

عمال
سوبر ماركت بحاجة الى عمال مستودع 
/ حتميل و تخزين / للعمل بدوام 
صباحي من 7-4 عصرا في منطقة 
 60000 براتب  كفرسوسة  دوار 

ل.س هـ : 0958626822 
مبوؤ�ش�شة  للعمل  عــمــال  مطلوب   >

جتارية هـ : 0937846281 

<مــطــلــوب مــنــدوبــة بــراتــب 75000  
ــع و تــــرويــــج املــنــتــجــات  ــي ــب ل.�ــــــش ل

 ( الـــدوام  اأوقـــات  �شمن  لل�شالونات 

10-5 ( للجادين هـ : 0930106505 
 2237474 –

<موؤ�ش�شة طبية جتميلية تطلب للعمل 
لديها بفرعها اجلديد موظفة حما�شبة 

و  �شنة   30 دون  العمر  ا�ـــرضاف  و 

األف   80 الراتب  موؤمنة  املوا�شالت 

ـــــــ :  ـــــــة ه ــــــري �ـــــــرضوري اخلــــــــــربة غ

 2150903
�شهادة  يحمل  موظف  اىل  <بحاجة 
لدى  للعمل  عامة  او  خا�شة  �شواقة 

�رضكة ك�شائق او موزع براتب ثابت 

 –  5641542  : هـــــ  نــ�ــشــبــة   +

 0930147448
إلى  بحاجة  بالفحامة  جتارية  <شركة 
املباشر  لتسويق  با للعمل  موظفات 
الشهادة  و  اخلبرة  ألف   75 براتب 
30 سنة هـ :  غير ضرورية العمر دون 
 0993882780 –  2225099

<مطلوب للعمل يف وكالة �شياحة و 
�ــشــفــر �ــشــكــرتــرية ذات مــظــهــر لئــق 

اخلربة غري �رضورية براتب مغري هـ 

 0944000113 :

ترغب  باحلريقة   ت�شدير  <�ــرضكــة 
معهد  �شهادة  حتمل  موظفة  بتعيني 

جتاري او اأدب انكليزي و جتيد اللغة 

و الكمبيوتر الدوام من 9،30 – 4،30  

ملن تتوفر لديهم ال�رضوط  الت�شال هـ 

 0933775194 :

<مــطــلــوب مــهــنــد�ــشــات / مـــدين – 
للعمل لدى  اإنــ�ــشــائــي/    – اإ�ـــرضاف 

مـــــوؤ�ـــــشـــــ�ـــــشـــــة جتـــــــــاريـــــــــة هــــــــــ : 

 0937846281
<شركة جتارية بالفحامة بحاجة إلى 
 75 طاقم موظفات إداريات براتب 
ألف اخلبرة و الشهادة غير ضرورية 
العمر دون 30 سنة هـ : 2225099 

 0993882780 –
<مطلوب مندوبني مبيعات للعمل لدى 
و  الألـــبـــان  ل�شناعة  غــذائــيــة  �ــرضكــة 

الجبان هـ: 3222322 

<مطلوب للعمل فورا مديرة تنفيذية 
ل�رضكة جتارية للعمل بالربامكة بدوام 

8 �شاعات براتب 75 األف املوا�شالت 
اأدنى  ثانوية كحد  ال�شهادة  و  موؤمنة 

العمر دون 35 �شنة املوا�شالت موؤمنة 

 –  0 9 3 3 6 0 6 0 1 9  : هـــــــــ 

 2135309

<مـــدر�ـــش مــ�ــشــتــعــد لإعـــطـــاء درو�ـــش 
ريا�شيات فيزياء كيمياء عربي لطالب 

ال�شهادة الإعدادية و التعليم الأ�شا�شي 

هـ : 0933258622 – 5133871 

<للبيع موبايل �شام�شونغ و كامريا و 
نوكيا   / ل.�ــش   13000 ب  انرتنيت 

ـــش و  مــلــون و كــامــريا ب 7000 ل.�

ل.�ـــش   1300 ب  مـــوبـــايـــل  بـــطـــاريـــة 

 : هـــ  ر�ــشــالــة  او  تــلــفــون  لال�شتف�شار 

 0935466021
اليومـــي األســـبوعي  <لالجـــار 
الشهري  بدمشق غرف مفروشة 
) 2+3 ( ســـرير + حمام + براد + 
مكيفة ضمن ) البيت الشامي ( 

شـــارع  بغداد دخلـــة القزازين 
 : هــــ  اجلـــوزة  جامـــع  خلـــف 
 0936855455-  –  2320771

 0933554418
و  م�شي  ب�شاط  ريا�شة  جهاز  للبيع 

رجاج كهربائي و قر�ش �شبه جديد 

ــــــا هــــــــــ :  ــــــجــــــرمــــــان مـــــــــوجـــــــــود ب

 0962734148
<للبيع معدات مطعم و كافيه كاملة 
كابت�شينو  مكنة   – / فرن و خمارة 

– طــاولت – كرا�شي - بـــرادات – 
فريزرات - / اأملاين ايطايل ا�شتعمال 

3 اأ�شهر  هـ:  0966965777 

<�شاب لبناين مقيم يف دم�شق ميلك 
�شيارة خا�شة لبنانية م�شتعد ل�شتقبال 

طلبات خا�شة اإىل لبنان و تاأمني حجز 

فندقي م�شمون هـ : 0955341791 

 0096171226747 –

 
<للبيع بداعي ال�شفر عيادة يف حي 
الأمني �شوق اخل�رضة قبو جتاري طابو 

اخ�رض م�شاحة 40م2 تقريبا ت�شليم 

 –  0944338066  : هــــ  ـــــوري  ف

 5442579 – 0930406109
جديدة   / �شيدلية  �شهادة  <مطلوب 
 –  0960070560  : هـــ   / عــرطــوز 

 0934104659

جميع  اإ�ــشــالح  و  تركيب  و  بيع   >
حمركات  لدينا   / امل�شاعد  اأنـــواع 

م�شتعملة / هـ : 0944749758 

ح  صـــال إل مســـتعد  فنـــي  >
الغـــاز  أفـــران  و  املايكروويـــف 
بجميع أنواعها و البوتوغازات 
الغطـــس احلديثة فـــي املنازل 
خبرة أكثر من 15 عام سرعة و 

إتقان   هـ : 0932210265 
برامج  تنزيل  و  فرمتة  و  ل�شيانة  م�شتعد  <فني 
النت و الت�شميم و الهند�شية و مكافحة الفريو�شات 

ال�شبكات  تو�شيل  و  الكمبيوتر  على  اخلدمية  و 

ن�شل اأينما كنتم هـ : 0945375583 
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