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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 

للشـــركات حصرًا 
 لإليجار محل بضاحية قدسيا دوار العلم جزيرة 
B2  مطل على مدخل الضاحية الرئيسي مساحة 

40م2 + وجيبة 60 م2  الكسوة على السواد  
لالســـــتعالم  0969333939 

 شــــقة للبيع 
 منزل في مشروع دمر الجزيرة 3 
طابق 3  ، 5 غرف وموزع مساحة 

160م2 مع مصعد  وكراج سيارات 
0944016041 / 0954016677 

 للبيع 
 محل تجاري  ملك وفروغ قيد الديكور 
طابقين 50 م2  األرضي 35م2 ط ثاني 
شعالن مقابل بنك الشرق  وحديقة السبكي 

0954016677

مشروع دمر 
<للبيع �شقة يف م�رشوع دمر ج 2 جانب 
البلدية م�شاحة 165م2 / 3 غرف نوم + 

�شوبر  ك�شوة   / �شالونني   + حمامات   3
ديلوك�س اطاللة رائعة طابو اخ�رش الت�شليم 

فوري للجادين هـ : 0945801619 

<للبيع �شقة مب�رشوع دمر ج 4 م�شاحة 
145م2 / 3 غــرف نــوم و �شالون / 
يوجد  طابو  رائعة  اطاللة  ك�شوة جيدة 

م�شعد الت�شليم فوري ب�شعر 95  مليون 

للجادين هـ : 0945801619 

 <للبيع �شقة مب�رشوع دمر ج 3 / بناء 

 / الوليد  بن  خالد  جامع  جانب  حجر 

و  نـــوم  غـــرف   3  / 140م2  مــ�ــشــاحــة 

�شالون ك�شوة ديلوك�س / الت�شليم فوري 

ــون لــلــجــاديــن  هــــ :  ــي بــ�ــشــعــر 90 مــل

 0945801619

<للبيع منزل مب�رشوع دمر ج 10 خلف 
الأب تاون م�شاحة 145م2 /ط4/ قبلي 

�رشقي 3 غرف نوم  و �شالون بناء حجر 

مزود مب�شعدين + مولدة + طاقة �شم�شية 

من املالك مبا�رشة هـ : 0933927382 

<للبيع �شقة بدمر البلد 5 غرف و منافع 
بوادي ال�شيل م�شم�س مهوي موقع مميز 

هـ : 3136126 – 0931805301 

مزة 
<للبيع �شقة باملزة فيالت غربية ط ار�شي 
داخلية  م�شاحة  م�شبح   + حديقة  مــع 

250م2 + حديقة 300 م2 مدخل م�شتقال 
جتاري  او  �شكني  ي�شلح  جيدة  ك�شوة 

طـــابـــو  اخــ�ــرش الــتــ�ــشــلــيــم فــــوري هــــ : 

 0945801619
<للبيع منزل باملزة �شارع اجلالء مقابل 
الق�رش العديل ط1 م�شاحة 90م2 غرفتني 

و �شالون �شمايل ك�شوة �شوبر مع الفر�س 

90 مليون هـ : 0949599996 
غربية  فيالت  باملزة  عقار  <للبيع 
او  طبي  مركز  يصلح  الرئيسي  الشارع 
شركة او مركز جتميل كما يصلح جتاري 
 : هـ  88م2  مساحة  مفروز  سكني  او 

 0966965777
ال�شارع   على  جبل  باملزة  منزل  <للبيع 
�شمايل  قبلي  75م2  م�شاحة  العام ط1 

 / 40م2  تــرا�ــس  مــع  �شوفا  و  غرفتني 

 : هـ  70 مليون  ال�شعر  ك�شوة قدمية / 

  0949599996
اجلــالء ط7  �شارع  باملزة  منزل  <للبيع 
م�شاحة 145م2 /3 غرف نوم و �شالون 

/ �رشقي �شمايل ك�شوة قدمية  ب 150 

مليون منهي هـ : 0949599996 

اجلــالء ط3  �شارع  باملزة  منزل  <للبيع 
م�شاحة 135م2 قبلي �رشقي اطاللة على 

�ــشــارع اجلــالء 3 غــرف نــوم و �شالون 

ك�شوة فوق ممتازة ال�شعر 150 مليون  

هـ : 0949599996 

<للبيع منزل باملزة �شارع اجلالء مقابل 
 3/ ط3  غربي  �رشقي  الطالئع  حديقة 

�شوبر  ك�شوة  130م2  �شالون  و  غرف 

بناء خمدم مع كراج ال�شعر 135 مليون 

هـ : 0949599996 

شقق متفرقة 
ط  حجر  بناء  بــلــودان  يف  �شقة  <للبيع 
ار�ـــشـــي مـــع حــديــقــة مــ�ــشــاحــة داخــلــيــة 

150م2 + حديقة و ترا�س 250م2 يوجد 
بئر ماء + �شوفاج خا�س مدخل م�شتقل 

 50 ب�شعر  اخــ�ــرش  طــابــو  جــيــدة  ك�شوة 

مليون للجادين هـ: 0945801619 

<للبيع منزل باملزة فيالت مت�شلة طابق 
قبلي  135م2  م�شاحة  فلل  نظام  اول 

�شمايل ك�شوة و�شط ال�شعر 70 مليون 

هـ : 0949599996 

ما�شة  املالكي جانب  �شقة يف  <للبيع 
مول م�شاحة 250م2 / 4 غرف نوم + 

3 حمامات + �شالونني / ك�شوة جيدة 
اطاللة رائعة  على حديقة ت�رشين م�شعد 

ت�شليم  طابو  للبناء  مولدة   + مــراآب   +

فوري للجادين هـ : 0945801619 

<للبيع �شقة يف الرو�شة على ال�شارع 
قبلي  �شوكة  250م2   م�شاحة  العام 

�رشقي �شمايل / 5غرف نوم و �شالون 

ــعــة على  / كــ�ــشــوة جــيــدة اإطـــاللـــة رائ

فوري  الت�شليم  اخ�رش  طابو  قا�شيون 

للجادين هـ : 0945801619  

خورشيد  باملهاجرين  شقة  <للبيع 
 / 120م2  مساحة  ارضي  ط  أول 
كبيرة  و حديقة  منافع /  و  3 غرف 
قبلي شرقي هـ : 0988702688 

0999036304 –
<للبيع يف الرو�شة على ال�شارع العام 
/ط3/  اإطاللة  250م2  م�شاحة  منزل 

 : هـــــــــ  مـــــلـــــيـــــون   300 ــــعــــر  ــــش ــــ� ب

 0965006547
خلف  �رشقي  بــاب  منطقة  يف  <للبيع 
امل�شاحة  �شقتني  عن  عبارة  اأمية  بوظة 

الإجمالية 140م2 لال�شتف�شار الت�شال 

هـ : 0947255405 

<للبيع فيال بيعفور سوبر ديلوكس 
3000م2  بناء  م2   5000 ارض 
مالعب   + مسبح  استراتيجي  موقع 
 : هـ  خضر  ا بو  طا بة  خال لة  طال ا

 0966965777
<للبيع �شقة بدوما على الهيكل 3 غرف 
و �شوفا ط ار�شي مع حديقة متخ�ش�س 

بعقد لدى جمعية دوما ال�شكنية ال�شعر 

2 مليون هـ : 0966275265 
الدين  ركــن  يف  ار�شي  منزل  <للبيع 
مواجه جامع ابو النور / مايف طلعة / 

م�شاحة 70م2 طابو اخ�رش غرفتني و 

مطبخ  و  �شماوية  ف�شحة  و  حمامني 

 : هـــــــــ  مــــــلــــــيــــــون   30 ـــــ�ـــــشـــــعـــــر  ال

 0992718443
قد�شيا   ب�شاحية  �شبابي  �شقة  <للبيع 
و  باب خارجي خا�س  اأر�شية   11 ج 

�شجر مثمر 90م2 + حديقة 120م2 + 

مطبخ  و  جيدة  داخلية  ك�شوة  ترا�شني 

اأمريكي ) حماية كاملة حديد (  برئ 

الذمة فراغ مبا�رش من �شاحب العالقة 

دون و�شيط ب�شعر 33 مليون  للجادين 

هـ : 0988266149 

<لالجار منزل باملزة فيالت غربية منطقة 
منتفعات  و  �شالون  و  نــوم   2 احلــر�ــس 

ك�شوة ممتازة و فر�س جيد جدا اطاللة 

 : ــــــ  ه ـــا  ـــوي ـــن ـــش � نــــ�ــــس  و   4 ـــــة  ـــــع رائ

 0949599996
عرنو�س  <لالجار �شقة يف الرو�شة – 
– ركن الدين غرفتني و �شالون و منافع 
�شهري / هـ :  ا�شبوعي –  / يومي – 

 4472374 – 0991245244
ـــالجـــار �ــشــقــة مــفــرو�ــشــة ديــلــوكــ�ــس   <ل
مب�شاكن برزة قرب الهاتف اليل 3 غرف 

و �شالون كبري ط ار�شي مع حديقة و 

 : هـ  �شوفاج  و  تربيد  و  تكييف  �شالل 

 0955397330
األســـبوعي  اليومـــي  <لالجـــار 
الشهري  بدمشق غرف مفروشة 
) 2+3 ( ســـرير + حمـــام + بـــراد + 
مكيفـــة ضمن ) البيت الشـــامي ( 
شارع  بغداد دخلة القزازين خلف 
جامـــع اجلـــوزة هــــ : 2320771 – 

 0933554418  0936855455-
الرو�شة خلف  مفرو�شة يف  �شقة  <لالجار 
موؤ�ش�شة ال�شينما �شالون و غرفة نوم و منافع 

مع تدفئة و تكييف و نت 24 �شاعة من املالك 

هـ : 0944362525 بعد 1 ظهرا 

بدون  اتو�شرتاد  باملزة  منزل  <لالجار 
فر�س ط7 / 3 غرف نوم و �شالون / 

ك�شوة ممتازة 3600000 �شنوي ح�رشا 

هـ : 0949599996 

<لالجار غرفة يف الربامكة خلف �شانا 
 : األــف هـ   90 بــدون فر�س ط1 �شهريا 

 0956872379
ــالجــار مــنــزل عــربــي يف بـــاب توما  <ل
ــفــنــي و  حـــ�ـــرشا لــ�ــرشكــات الإنــــتــــاج ال

ــــر الـــــتـــــلـــــفـــــزيـــــوين هــــــــ :  ــــوي ــــ�ــــش ــــت ال

 0943385455
<�شتديو لالجار قريب من ال�شيتي مول 
�شارع املدار�س غرفة و �شوفا و حديقة 

او  بنات  ح�رشا  ممتاز  فر�س  و  ك�شوة 

عر�شان ال�شعر 175 الف بال�شهر ممكن 

6 ا�شهر هـ : 0949599996 

شقق للشراء
<مطلوب اأرقام اكتتاب �شبابي �شاحية 
قد�شيا و دميا�س للبيع و �شقق خم�ش�شة 

و م�شتلمة بال�شاحية و الدميا�س للجادين 

فقط هـ : 0988266149 

<مطلوب �شقة غرفتني و �شالون ط1 او 
مـــــلـــــيـــــون هــــــــ :  بـــــــحـــــــدود 9  ثـــــــــاين 

 0988201977

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

السفر هـ : 0966965777
عني  يف   / فـــروغ   / حمــل  <للت�شليم 
الكر�س اجلادة الرئي�شية جانب جوالت 

عرنو�س م�شاحة 17م2 + �شقيفة 8م2 

ي�شلح جلميع املهن هـ : 0955504353 

 0945239396 –
<للبيع حمل فروج برو�شتد و �شاورما 
م�شاحة 50م2 مع كامل التجهيزات يف 

املزه ال�شعر مغر/ بعد املعاينة /للجادين 

فقط هـ : 0933568282 

<لــلــبــيــع يف الـــرو�ـــشـــة مــنــزل �ــشــوبــر 
ديلوك�س 130م2 / 3غرف و �شالون 

و بلكون / اإطاللة ب�شعر 130 مليون هـ 

 0965006547 :

ط4  عرطوز  جديدة  يف  للبيع  <منزل 
م�شاحة 90م2 بناء حجر طابو اخ�رش 

ـــوة جــــيــــدة هــــــ :  ـــش مـــــع الــــفــــر�ــــس كـــ�

 0988486566
يف  متخ�ش�س  اكــتــتــاب  رقــم  <للبيع 
جمعية �شدى ال�شعب ب�شاحية قد�شيا 

م�شاحة 160م2 و جمعية الفيحاء يف 

البجاع م�شاحة 125م2 التنازل مبا�رشة 

هـ : 0991245244 – 4472374 

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

 0944574456
<لالجار منزل باملزة فيالت غربية ط4 
فر�س  و  ك�شوة  و �شالون  نوم  غرفتني 

ممتاز ال�شعر 3600000�شنوي ح�رشا 

هـ : 0949599996 

<لالجار يف ال�شيخ حمي الدين على 
ال�شارع العام غرفة م�شاحة 10م2 + 

او  �شغري  مكتب  ت�شلح  6م2  منافع 

لعائلة �شغرية غري مفرو�شة ب 37 األف 

اأ�ـــشـــهـــر هـــــ :  �ــشــهــريــا و الــــدفــــع 6 

 0958435590
<لالجار منزل باملزة فيالت �رشقية عند 
جامع ال�شافعي ط5 / 3 غرف نوم و 

جدا  جيد  فــر�ــس  و  ك�شوة   / �شالون 

ـــهـــي هــــــ :  ـــعـــر 4 مــــلــــيــــون مـــن ـــش ـــ� ال

 0949599996
< جناح  يف و�شط مدينة دم�شق غرفتني 
نوم  و �شالون مع حمام مفرو�س / نظام 

فندقي / لالجار اليومي او الأ�شبوعي 

ب�شعر6000  ل �س للليلة الواحدة هـ : 

0955560319
<لالجار منزل باملزة جبل عند جامع 
الهدى ط3 / 3 غرف نوم و �شالون / 

مليون   3 ال�شعر  جيد  فر�س  و  ك�شوة 

�شنوي هـ : 0949599996  

<لالجار قبو باملالكي 3 غرف و �شالون 
كبرية  حديقة   + نــوم  غرفتني  مفرو�س 

ك�شوة جيدة هـ : 0935375063 

<لالجار يف املهاجرين منزل مفرو�س 
/ 3 غرف و �شالون و بلكون / اإطاللة 

رائعة �شنويا 3 مليون عمولة اجار �شهر 

بدون و�شيط هـ  : 0965006547 

<لالجار �شقة بدون فر�س غرفة و �شوفا 
ابن  الدين  بركن  ار�شي  ط  منافع  مع 

 : هـــ  �شهريا  الــف   90 ب�شعر  العميد 

 0956872379
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املــــديـــــــر امل�صـــــــــوؤول: املهند�س �صـــــمري طــــــ�لـــو
جم�نية  - �صبوعية  اأ  - اإعالنية 

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

2018 العــــدد 726  -  17  تشرين الثاني     

 مطلوب �شاب
ن�شيط و ذو خربة 

برتتيب وتنظيف  

امل�شتودعات واملكاتب   

 0933866775

ملكتب جتــاري يف  �شكرترية  <مطلوب 
الق�شاع جتيد العمل على الكمبيوتر و 

القيام بالأعمال املكتبية العمر دون 32 

�شنة و ذات مظهر لئق هـ : 5427524 

 0945235375 –
اىل  بحاجة  بدم�شق  <�ــرشكــة جتــاريــة 
و  ال�شكرتاريا  مبجال  للعمل  اآن�شات 

املــحــا�ــشــبــة بـــراتـــب مــبــدئــي 50 األـــف 

املوا�شالت موؤمنة هـ : 2135309 – 

 0933606081

مهن
<مطلـــوب معلـــم حالقـــة إلدارة 
صالون حالقة للسيدات براتب 
 : هــــ  فقـــط  للجاديـــن  مغـــري 
 0987353946 – 0987368126
<مطلوب م�شغل اآلة / ماكينة فرز رول 

/ هـ : 0959866616 – 9598 

<بحاجة اىل عامل /ة/ فني او عادي 
انتاج  خطوط  على  �رشكة  لــدى  للعمل 

تعبئة و تغليف العمل فوري و اخلربة 

 –  5643460  : هــــ  ـــة  �ـــرشوري غـــري 

 0930147448
<يلزمنا �شاب للعمل فورا بور�شة يف 
باب م�شلى الدوام من 4،30 – 8 براتب 

مبدئي 45000 �شهريا العمر دون 25 

�شنة هـ : 0937756448 

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

 9598 –

رعاية وتنظيف
<مطلوب عامالت خدمة منزلية لرعاية 
هـ  ور�ــشــات  تنظيف  عــمــال  املــ�ــشــنــني/ 

 0933439985 – 4455572:

<مطلوب مدبرات منزل لالأعمال املنزلية 
و  الأطفال مقيمات  و  امل�شنني  و رعاية 

غري مقيمات العمر بني 18-45 �شنة هـ 

 –  8113025  –  0993152120  :

 8113020

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

 0993882780
موؤ�ش�شة طباعية بالربامكة بحاجة اىل 

و  متفرغ   / حوي�س   / مرا�شل  �شاب 

منهي خدمة العلم العمر ل يتجاوز 42  

هـ : 0959866616 – 9598 

<جمموعة حديثة يف املزة بحاجة اإىل 
حما�شبة براتب 75 األف العمر دون 30 

املوا�شالت موؤمنة و دوام �شباحي هـ : 

 2150903
م�شتح�رشات  و  اأدويـــــة  <مــ�ــشــتــودع 
جتميل بحاجة اىل اآن�شات للعمل بدوام 

كامل بق�شم ال�شتقبال و خدمة الزبائن 

اخلربة غري �رشورية و الراتب 55 األف 

هـ : 0955553922 – 2144402 

بحاجة  لفحامة  با جتارية  <شركة 
يق  لتسو با للعمل  ت  ظفا مو لى  إ
و  اخلبرة  ألف   75 براتب  املباشر 
دون  العمر  ضرورية  غير  الشهادة 
 –  2225099  : هـ  سنة   30

 0993882780

سكرتاريا
<مطلـــوب ســـكرتيرة للعمل في 
شركة جتارية براتب مغري جدا 
للجادين فقط هـ : 0987368126 

 0987353946 –
<�رشكة ا�شترياد و �شحن خارجي تعلن 
عن حاجتها ملوظفات / مق�شم – حما�شبة 

– �ــشــكــرتــاريــا / بـــــدوام 8 �ــشــاعــات و 
كحد  ثانوية  �شهادة  و  موؤمنة  املوا�شالت 

اأدنى هـ : 095553922 – 2144402 

<موؤ�ش�شة طبية ترغب بتعيني �شكرترية 
تنفيذية بدوام �شباحي و راتب 75 األف 

 30 لغاية   العمر  املوا�شالت موؤمنة و 

�شنة هـ : 2150903 

<�ـــرشكـــة جتـــاريـــة تــطــلــب حمــا�ــشــبــة و 
م�رشفة العمر دون 30 املوا�شالت موؤمنة 

�ـــشـــبـــاحـــي  دوام  و   75 تــــــب  بــــــرا

 2150903
ماركة جتميلية عالية امل�شتوى بالربامكة 

لئق  مظهر  ذوات  اآن�شات  اىل  بحاجة 

الإدارة  و  الإ�ــــــرشاف  بــقــ�ــشــم  لــلــعــمــل 

التنفيذية دوام 8 �شاعات و العمر دون 

 –  0933606019  : هـــــــ   35
 2135309

للعمل  ح�رشا  �شاب  موظف  <مطلوب 
لدى مكتب جتاري ب�رشط اأن يكون من 

�شكان ابو رمانة – املالكي – الرو�شة 

ح�رشا و العمر من 17-21 غري ملتزم 

بـــاخلـــدمـــة و ذو �ــشــكــل حــ�ــشــن هــــ : 

0935876618 وات�س اب ح�رشا 
<مطلوب موظفة ملكتب جتاري بالربامكة 
للقيام بالأعمال الإدارية و ال�شكرتاريا 

بدوام 8 �شاعات و بدل موا�شالت هـ : 

 0994488637 – 2144403
<مطلوب للعمل يف حمل موبايالت ب�شارع 
جتيد  جيد  براتب  �شابة  او  �شاب  الــثــورة 

ا�شتخدام الكمبيوتر بدوام كامل ح�رشا ) 

تفا�شيل العمل يف املقابلة ح�رشا ( هـ : 

0960001802 من 10-8 م�شاء 
بــا�ــرشفــيــة �شحنايا  <�ــرشكــة جتــاريــة 
بــحــاجــة اىل مـــوظـــفـــات جتــيــد الــلــغــة 

على  العمل  و  املرا�شالت  و  النكليزية 

من   099593337  : هـــ  الكمبيوتر 

10-2 ظهرا 
<مطلوب �شاب عمره بني -18 23 �شنة 
للعمل كموظف خدمات يف �رشكة الدوام 

من 9�شباحا  حتى 5 م�شاء براتب 50 

 –  4430203  : هـــــــــ  ـــــــــــــف  ل اأ

 0998000123
<يــلــزمــنــا خـــريـــج مــعــهــد او ثــانــويــة 
اخت�شا�س الكرتون للعمل فورا اخلربة 

غري �رشورية العمر دون 30 �شنة الدوام 

مبدئي  �شهري  بــراتــب   4،30  8- مــن 

50000 ل.�س هـ : 0937756448  

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

للجادين هـ : 0966965777 
 : هـ  يقة  حلر با للبيع  <محل 

 2218869
<للبيع او املقاي�شة حمل جتاري بابة رمانة 
موقع مميز �شاحة ق�رش ال�شيافة جانب بنك 

ت�شليم  منتفعات  و  بوفيه  يوجد  30م  الردن 

فوري ب 125 مليون هـ : 0951553163 

14م2  البحصة  في  محل  للبيع    >
هاتف  الفضي   البرج  فندق  مقابل 

2264262

ي�شلح  لــالجــار  <لدينا حمــل جتــاري 
 : هـــ  ال�شناعية  باملنطقة  املــهــن  لكافة 

 0988657482 – 5418334

<للبيع او الجار مكتب يف الطلياين عرنو�س 
اإطاللة  40م2  املهند�شني م�شاحة  بناء  جانب 

مميزة هـ : 3310775 – 0933614340

ال�رشقية  الــغــوطــة  ار�ـــس يف  <لــلــبــيــع 
لـــلـــراغـــبـــني و لـــلـــجـــاديـــن فـــقـــط هـــــ : 

 0935650244
و  بيعفور  ارض  و  مزرعة  <للبيع 
فيها  دومن   7 – دومن  من  الصبورة 
فيال و مسبح جديدة قيد التشطيب 
إطاللة  و  رائع  موقع  ممتازة  كسوة 

خالبة هـ : 0966965777 

موظفون
<مطلوب آنسة جتيد الطباعة 
على الكمبيوتر بشـــكل سريع هـ 

 0937654655 :

<مطلـــوب مدبـــرة منـــزل مقيمة 
لـــدى امـــرأة مســـنة براتـــب مغري 
للجادين فقط هـ : 0987368126 

 0987353946 –
لرعاية  منزلية  خدمة  عامالت  <مطلوب 
املــ�ــشــنــني/ عــمــال تــنــظــيــف ور�ـــشـــات هـ 

 0992337260 – 3325978:

<لدينا ور�شات تعزيل للمنازل و املكاتب 
لالأعمال  منزل  مــدبــرات   / ال�رشكات  و 

املنزلية و رعاية امل�شنني و الأطفال مقيمات 

و غري مقيمات هـ : 0993152120 – 

 8113020 – 8113025

سائقني 
 <مطلوب �شائق ذو خربة ممتازة و لباقة للعمل 

لدى عائلة حمرتمة بدوام من ال�شاعة 7 �شباحا  

حتى 5 م�شاء هـ : 0992005008 

قيـــادة  جتيـــد  مـــدام  <مطلـــوب 
محترمـــة  عائلـــة  لـــدى  الســـيارة 
للعمل كسائق هـ : 0987368126 

 0987353946 –

أزياء
<معمل الجنوري بحاجة الى عاملة / 
بدل  مع  ممتاز  براتب   / رشة   + درزة 

مواصالت هـ : 0932887747 

<مطلوب آنســـة للعمل في ورشة 
خياطة بخبرة أو بدون العمر من 
25 – 40 سنة براتب مغري جدا 
للجادين فقط هـ : 0987368126 

 0987353946 –

ا�شتعداد  على  فرن�شية  لغة  <مدر�شة 
لإعـــطـــاء درو�ـــــس يف مـــنـــازل الــطــالب 

لل�شهادتني البتدائية و الإعدادية اأ�شعار 

منا�شبة هـ : 4421472 

<مـــدرس لغـــة عربيـــة لطـــالب 
و  يـــة  د ا عد إل ا ت  ا د لشـــها ا
 : هــــ  فروعهـــا  بكافـــة  الثانويـــة 

 0933635136
<مدر�س لغة انكليزية و فرن�شية باأ�شعار 

معقولة هـ : 0997993706 

<مدر�س ريا�شيات لطالب ال�شهادات 
 : هـــ  املهنية  الــثــانــويــة و  و  الإعـــداديـــة 

 0937654655
كيمياء  و  فيزياء  مادة  <مدرس 
حلة  للمر س  و ر د ء  عطا إل مستعد 
اإلعدادية و الثانوية متخصص منهاج 
الشهادتني اإلعدادية و الثانوية هـ : 

0931601390

<فني مستعد إلصالح املايكروويف و أفران 
الغاز بجميع أنواعها و البوتوغازات الغطس 
احلديثة في املنازل خبرة أكثر من 15 عام 

سرعة و إتقان هـ : 0932210265 
<�شاب م�شتعد لك�شاء املزارع و كافة 

التعهدات هـ : 0993834673 

 
<لال�شتثمار �شيدلية 30م2 ك�شوة جيدة 
عمولة  مليون   3 �شنويا  املهاجرين  يف 

اجار �شهر هـ : 0965006547 

اىل  بحاجة  �شنية  تعوي�شات  <خمــرب 
 – اجلــبــ�ــس  اعــمــال  يجيد  /ة/  �ــشــاب 

ال�شمع – املعدن هـ : 0955825883

<�شيارة للبيع دايو �شيلو اتوماتيك بحالة ممتازة موديل 
2002/2000 بدون فراغ / �شاحبها م�شافر / يوجد 

عقد هـ : 0935876618 وات�س اب ح�رشا 

<مطلوب مكتب لال�شتثمار غرفتني بناء 
برج دم�شق او الفيحاء او البح�شة هـ : 

 0932232233

لتقدمي  م�شتعد  ريــا�ــشــيــات  <مــدر�ــس 
و  الإعدادية  ال�شهادتني  لطالب  درو�س 

الثانوية اجلل�شة �شاعة و ن�شف 1500 

ل.�س للثانوية ، 1200 ل.�س لالإعدادية 

هـ : 0933269408 

<مدر�س لغة E  اإجازة اأدب E  + دبلوم 
ــل تـــربـــوي اإعـــطـــاء كـــل املــراحــل  ــاأهــي ت

الأدب  طالب  و  اجلامعية  و  الدرا�شية 

النكليزي هـ : 0954210779 

<مطلـــوب دروس خاصة باللغة 
االنكليزية احترافية و جتارية 

هـ : 0936002008 
<مدر�س ابتدائي لكل ال�شفوف و املواد 
 : هــــــــ   / تـــــقـــــويـــــة  و  ــــعــــة  ــــاب مــــت  /

 0996451902

رجاج  و  م�شي  ريا�شة  جهاز  <للبيع 
موجود  جديد  �شبه  قر�س  و  كهربائي 

بجرمانا هـ : 0962734148 

<للبيع معدات مطعم و كافيه كاملة / 
 – كابت�شينو  مكنة   – خــمــارة  و  فــرن 

طاولت – كرا�شي - برادات – فريزرات 

- / اأملاين ايطايل ا�شتعمال 3 اأ�شهر  

هـ:  0966965777 
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