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<للبيع منزل باملزة ال�سيخ �سعد نزلة 
الفرن الآيل م�ساحة 100م2 ك�سوة 

�سوبر ديلوك�س �سوكة قبلي �رشقي 

ط3 اخري ت�سليم فوري ب�سعر مغري 

لــلــجــاديــن فــقــط دون و�ــســيــط هــــ : 

 0944757061
<للبيع منزل عربي افرجني ك�سوة 
ديلوك�س م�ساحة 85م2 باملزة ال�سيخ 

�سعد هـ : 0932455306 

املزة  اتو�سرتاد  على  منزل  <للبيع 
بعد دار البعث ط3 م�ساحة 185م2 

3/  غرف نوم و �سالون و مطبخ و 
ــر �ــســوبــر  ــســوب حـــمـــامـــن  كــ�ــســوة �

ديلوك�س  مطلوب 225 مليون �سنويا 

ـــــيـــــم فـــــــــــــــوري هــــــــــ :  ـــــتـــــ�ـــــســـــل ال

 0949599996
<للبيع منزل م�ساحة 1000م2 مع 
�رشكة  او  رو�ــســة  ي�سلح  احلــدائــق 

باملزة جبل هـ : 0932455306 

<للبيع شقة باملزة اتوستراد 
مقابـــل دار البعـــث مســـاحة 
165م2 / 3 غرف و صالون / 
ط7 شـــرقي شـــمالي مصعد 
ملعـــب   + مولـــدة   + جديـــد 
193مليـــون  بســـعر  أطفـــال 
للجاديـــن دون وســـيط هــــ : 

 0933442268
قرب  جبل  املــزة  يف  منزل  <للبيع 
الــهــدى / منطقة راقــيــة /   �ــســاحــة 

 10 ار�ــســي  ط  130م2  مــ�ــســاحــة 

درجــات / 3 غرف نوم + �سالون 

50م / مع حديقة 90م2 ك�سوة جيدة  
 : هـــــــــ  ـــــون  ـــــي ـــــل م  33 ــــ�ــــســــعــــر  ب

 0944590463
�رشقية  فيالت  باملزة  منزل  <للبيع 
م�ساحة 186م2 ط7 ك�سوة ممتازة 

اطــاللــة جيدة بناء خمــدم كــراج + 

مغر  ب�سعر  ـــوري  ف ت�سليم  ــدة  مــول

لــلــجــاديــن فــقــط دون و�ــســيــط هــــ : 

 6127552 – 0944757061
غربية  فيالت  بــاملــزة  منزل  <للبيع 
جانب برج تال 130م2 / غرفتن 

نوم و �سالون و جلو�س و منتفعات 

بناء جميل اطاللة على نادي معال و 

احلديقة ك�سوة عادية مطلوب 125 

 : هـــــــــــ  بـــــــــــــــــــازار  و  مـــــــلـــــــيـــــــون 

 0949599996
ط8  املــزة  اتو�سرتاد  منزل  <للبيع 
ممــتــازة  كــ�ــســوة  115م2  مــ�ــســاحــة 

 + كــراج  بناء خمــدم  اطاللة خالبة 

مغر  ب�سعر  ـــوري  ف ت�سليم  ــدة  مــول

لــلــجــاديــن فــقــط دون و�ــســيــط هــــ : 

 6127552 – 0988060643

مشروع دمر 
<لــلــبــيــع �ــســقــة يف مـــ�ـــرشوع دمــر 
اجلزيرة 10 ج جانب دوار الكني�سة 

جيدة  ك�سوة  160م2  حجر  بــنــاء 

يوجد م�سعد + كراج للبناء الت�سليم 

فــــــــــــــــوري لـــــــلـــــــجـــــــاديـــــــن هـــــــــــ : 

 0945801619
<للبيع �سقة بدمر ج 3  ط4 ك�سوة 

%80 هـ : 0949877158 

ال�سارع  على  جبل  بــاملــزة  <مــنــزل 
العام ي�سلح جممع طبي او جتاري 

4 غرف و �سالون و اه ميزات اخرى 
 –  6 6 1 5 3 6 5  : هـــــــــــــ 

 0944932939
املزة  اتو�سرتاد  على  منزل  <للبيع 
مقابل دار البعث بناء جيد جدا ط5 

ك�سوة  ال�رشقية  املــزة  على  اطــاللــة 

عادية م�ساحة 130م2 غرفتن نوم 

و �سالون و مطبخ و منتفعات مطلوب 

170 مليون هـ : 0949599996 
بــاملــزة  مــنــزل  ال�سفر  بــداعــي  <للبيع 
اتو�سرتاد 3 غرف و �سالونن ك�سوة 

و�سط اطاللة خالبة بناء خمدم كراج + 

ت�سليم  مغري  ب�سعر  م�سعد   + مولدة 

 : هـ  و�سيط  دون  فقط  للجادين  فــوري 

 6133267 – 0944757061
املزة  اتو�سرتاد  على  منزل  <للبيع 
مولدة  و  باركينغ  ديلوك�س  �سوبر 

كهرباء ت�سليم فوري دون و�سيط هـ 

 6619196 :

شقق متفرقة 
ط  بناء حجر  بلودان  �سقة يف  <للبيع 
ار�ــســي مــع حــديــقــة مــ�ــســاحــة داخلية 

150م+2 حديقة و ترا�س 250م2 يوجد 
لل�سقة طابو  بئر ماء + �سوفاج خا�س 

اخ�رش مدخل م�ستقل ب�سعر 50 مليون  

للجادين هـ : 0945801619 

باب  جتــاريــة  �سكنية  �سقة  <للبيع 
م�سلى �ساحة التربيد ط1 �رشقي و 

غربي / 3 غرف و �سوفا / م�ساحة 

85م2 ت�سلح لكل املهن / دكتور – 
مليون   60 ب   / مكتب   – حمامي 

ـــعـــ�ـــرش هـــــ :  ـــعـــد ال املـــ�ـــســـاهـــدة ب

 0933813996 - 8816963
<للبيع �سقة يف املالكي خلف مكتبة ال�سد 
ط1 فني م�ساحة 130م2 + 30م2 ترا�س 

كــ�ــســوة و�ــســط / 3 غـــرف و �ــســالــون / 

للجادين هـ : 0958775047 

مقابل  ال�سعالن  يف  �سقة  <للبيع 
ك�سوة  اول  طــابــق  ال�سحة  وزارة 

قدمية هـ : 0949877158 

�سورى  باملهاجرين  منزل  <للبيع 
الــ�ــســارع الــعــام ط4 مــع م�سعد + 

�سوفاج و تكييف اإطاللة رائعة على 

منا�سب  قبلي �رشقي غربي  دم�سق 

لعائلة �سغرية ب�سعر 100 مليون هـ 

 0938258259 :

البي�س  اجل�رش  يف  �سقة  <للبيع 
جادة الرئي�س م�ساحة 160م2 ط1 

فني / 4 غرف  و �سالون / ك�سوة 

جيدة الت�سليم فوري ت�سلح �سكني 

او جتاري هـ : 0951418823 – 

 4472374

<للبيع �سقة يف م�رشوع دمر �سارع 
مع  ار�سي  ط  حجر  بناء  املغرتبن 

حديقة امل�ساحة الداخلية 140م2 + 

ديلوك�س  كــ�ــســوة  150م2  حــديــقــة 

ـــــوري لــلــجــاديــن هــــ :  الــتــ�ــســلــيــم ف

 0945801619
<للبيع �سقة يف م�رشوع دمر ج 3 
بــنــاء حجر جــانــب جــامــع خــالــد بن 

الوليد م�ساحة 150م2 / 3 غرف ة 

يوجد  ديلوك�س  ك�سوة   / �سالون 

م�سعد الت�سليم فوري ب�سعر 100 

ــــــن هــــــــــ :  ــــــجــــــادي ــــــل ــــــون ل ــــــي ــــــل م

 0945801619

<للبيع او الجار منزل بال�سهبندر 
 : هــــــ  ـــا  ـــوف �ـــس و  غــــــرف   4 ـــو  ـــب ق

 0969616570
و  5 غرف  منزل  باملي�سات  <للبيع 
�سوفا اطاللة جميلة و يوجد ملحق 

90م2 ك�سوة قدمية غرفتن و �سوفا 
مع م�سعد من دون و�سيط عقاري هـ 

 0969616570 :

وسيط  دون  فقط  <للجادين 
ع  ر شا مكة  ا لبر با ل  منز للبيع 
 3 ط  2 120م مساحة  البختيار 
هـ  بازار   و  مليون   90 فني بسعر 

 0944802927 :
با�س  املهاجرين  يف  ملحق  <للبيع 
اطاللة  70م2  م�ساحة  ط3  كــاتــب 

جنوبية هـ : 0964853902 

<للبيع يف الطلياين طابق ار�سي 4 
مدخل  حديقة  و  �ــســالــون  و  غــرف 

ــقــل يــ�ــســلــح جتـــــــاري هـــــ :  ــت مــ�ــس

 0955378056 – 3313278
<للبيع منزل يف �ساحة ال�سهبندر 
الــكــويــتــي م�ساحة  جــانــب اجلــامــع 

ار�سي  60م2  ترا�س  مع  160م2 
طابو ك�سوة عادية �رشقي قبلي غربي 

هـ : 0945782071 

<للبيع �سقة يف طريق بريوت القدمي 
مفرق جبل الورد �سوكه على ال�سارع 

م�ساحة 80م2 ي�سلح عيادة ب�سعر 

7،5 مليون هـ : 0999558961
<منزل للبيع بســـعر مغري 
في القابون جتمع أبراج وزارة 
نظاميـــة  أبـــراج   / األوقـــاف 
/ كتلـــة ثالثة ط8 مســـاحة 
جنوبيـــة  زاويـــة   2 112م
غربية على العظم للجادين 

هـ : 0937390530 
<للبيع فيال يف قرى الأ�سد منفردة 
م�ساحة الأر�س 1500م2 + بناء 4 

ك�سوة  باركينغ   + م�سبح  طــوابــق 

�سوبر �سوبر ديلوك�س مالعب �ساونا 

دون و�سيط هـ : 0933499991 

البلدية  جــرمــانــا  قــبــو يف  <لــلــبــيــع 
 : هــــ  150م2  مــ�ــســاحــة  الــقــدميــة 

 0933441919
<للبيـــع دور فـــي جمعية بســـتان 
احلمر القابون مدارس الشـــرطة 
رقـــم  و   192 العضويـــة  رقـــم 
االفضلية 20 هـ : 0994333041 

<للبيع منزل يف الزاهرة طابق ثاين 
اطاللة  غربي  قبلي  مب�سعد  خمدم 

رائـــــــعـــــــة عـــــلـــــى حـــــديـــــقـــــة هــــــــ : 

 0944550950
القريات  جرمانا  يف  �سقة  <للبيع 
ب�سعر  فــنــي  ط3  85م2  مــ�ــســاحــة 

منا�سب هـ : 0955588341 

قبو �سكني غرفتن و  <للبيع �سقة 
�ــســالــون + وجــيــبــة كــ�ــســوة جــديــدة 

 / املليحة  اخ�رش يف  طابو  86م2 
ال�ساحة / هـ : 0944335173 – 

 0993188863

<للبيع �سقة يف م�رشوع دمر ج16 
جـــانـــب مـــدر�ـــســـة ايـــــالف مــ�ــســاحــة 

220م2 / 4 غرف نوم + �سالونن 
الك�ساء  قيد  الهيكل  على  الــبــنــاء 

مليون   110 ب�سعر  رائعة  الطاللة 

للجادين هـ : 0945801619 

دمــر ج16  مبــ�ــرشوع  �سقة  <للبيع 
�سوكة اطاللة رائعة 3 نوم + 3 حمام 

+ كراج �سيارة عدد 2 بداعي ال�سفر 

هـ : 0966965777 

<للبيع �سقة بدمر البلد 5 غرف و 
منافع بوادي ال�سيل م�سم�س مهوي 

 –  3136126  : هـــ  ممــيــز  مــوقــع 

 0931805301

<لالجار ال�سنوي �سقة يف م�رشوع 
دمر ج 24 بناء حجر دون فر�س او 

م�ساحة  ديلوك�س  ك�زسو  مفرو�سة 

150م2 / 3 غرف نوم و �سالون / 
اجــار  رائــعــة  اطــاللــة  يوجد م�سعد 

�ـــســـنـــوي حـــ�ـــرشا لـــلـــجـــاديـــن هـــــ : 

 0945801619
<لالجار غرفة يف ال�سعالن حبوبي اول 
مقابل فرن ابو �رشكي�س /4 نوافذ غربي 

جنوبي / �رشير + �سوفاية + براد و مكيف 

و �سخان مياه للحمام و عداد كهرباء الدفع 

�سنوي او 6 ا�سهر هـ : 0933381829 

فيالت  باملزة  فيال  طابق  <لالجار 
و  �ــســالــون  و  ــوم  ن  3 غربية ط1 / 

جلو�س و �سفرة / مفرو�س فر�س جيد 

و ك�سوة جيدة مطلوب 6 و ن�سف 

�سنويا هـ : 0949599996 

<لالجار منزل باملزة فيالت �رشقية م�ساحة 
120م2 /3 نوم و �سالون �سوبر ديلوك�س 
دون  كهرباء  مولدة   + �سيارات  باركينغ 

و�سط هـ : 0933499991 

<لالجار ملحق ط4 غرفتن و �سوفا 
دون  بغداد  �سارع  فر�س يف  بــدون 

و�سيط هـ : 0969393331 

<لالجار �سقة يف ركن الدين ال�سيخ 
ــد جــانــب الــ�ــســيــدلــيــة غــرفــة و  خــال

ال�سطح  مــع  و�سط  ك�سوة  �سالون 

�سهريا 60الف ) 6 ا�سهر �سلف ( 

هـ : 0938565525 

<لالجار منزل باملزة فيالت غربية على 
ال�سارع العام بدون فر�س ك�سوة جيدة 

3 نوم و �سالون و برندة و كراج �سيارة 
و خدمات بناء كامل مطلوب 3 مليون 

�سنويا هـ : 0949599996 

م�ساحة  لــالجــار  مفرو�سة  <�سقة 
�سالون ط3  و  غــرف  117م2 /3 
ال�سنع  م�سبق  اجلديدة   بالزاهرة 

برج 70 هـ : 0932302718 

<لالجار منزل على اتو�سرتاد املزة 
و  نــوم  البعث ط1 غرفتن  دار  بعد 

�سالون و منتفعات ك�سوة و فر�س  

مليون   6 مطلوب  ديلوك�س  �سوبر 

�سنويا هـ : 0949599996 

<لالجار ال�سنوي �سقة 300م2 /5 
غرف و �سالون و ترا�سات / ك�سوة 

جيدة بدون فر�س ط1 فني يف عن 

فندق  جانب  الــزقــاء  جــادة  الكر�س 

قرطبة هـ : 0945369922 

<لالجار منزل باملالكي جادة البزم 
3 غرف نوم + 3 �سالونات و حمامن 
�سوبر  فر�س  و  ك�سوة  منتفعات  و 

ديلوك�س اطاللة رائعة على ال�سام  + 

خدمات بناء كاملة + كراج+  �سوفاج 

م�ستقل و طاقة �سم�سية مطلوب 17 

مليون �سنويا هـ : 0949599996 

<لالجار غرفة مفرو�سة مع �ساحبة املنزل 
هـ:  فقط  لالناث  ار�سي  ط  بغداد  ب�سارع 

 0959866439 – 2315759
لالجار منزل باملزة فيالت غربية ط 

ار�سي غرفة نوم و �سالون وجلو�س 

و منتفعات و حديقة مفرو�س فر�س 

ديلوك�س مطلوب 3 مليون و ن�سف 

�سنويا هـ : 0949599996 

مزة 
ط  غربية  فيالت  املــزة  �سقة يف  <للبيع 
م�ساحة  م�سبح  و  حديقة  مــع  ار�ــســي 

داخلية 250م2 + حديقة 300م2 ك�سوة 

جيدة طابو اخ�رش يوجد مدخل م�ستقل 

ت�سلح �سكني او جتاري الت�سليم فوري 

للجادين هـ : 0945801619 

غربية  فيالت  بــاملــزة  منزل  <للبيع 
50م2  تــرا�ــس   + 280م2  م�ساحة 

 : هـ  و�سيط  دون  �سوبر ط1  ك�سوة 

 0933499991
غربية  فيالت  بــاملــزة  عقار  <للبيع 
موقع ممتاز جاهز مكتب او عيادات 

مدخل م�ستقل م�ساحة 87 م2 هـ : 

 0966965777
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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 

موظفون
الثورة  ب�سارع  ريا�سية  <موؤ�س�سة 
تطلب للعمل لديها يف ق�سم املحا�سبة 

دوام  و  األـــــف   80 بـــراتـــب  مــوظــفــة 

�سباحي و العمر دون 30 املوا�سالت 

موؤمنة هـ : 2157956 

ــعــمــل يف  ــل <مـــطـــلـــوب مـــوظـــفـــة ل
الزبلطاين خلف جممع 8 اذار هـ : 

 0962170792
<مطلوب مشرف صالة ضمن سوبر 
ماركت خبرة ال تقل عن 3 سنوات 
 30 فوق  العمر  ساعات   9 بدوام 

سنة هـ : 0935942197 
موظفة  منظفات  ل�رشكة  <مطلوب 
لق�سم الرتويج و العالن ذات خربة 

�سمنت دم�سق هـ : 0938154646 

من 10-6 م�ساء 

<ملن لي�س لديها عمل و ل حتمل 
ال�سهادة اأو اخلربة �رشكة تعمل يف 

جمال ال�سترياد تعلن عن حاجتها 

عـــدة  يف  ــعــمــل  ــل ل اآنــــ�ــــســــات  اإىل 

اخت�سا�سات بدوام كامل و راتب 

75 األف العمر دون 35 �سنة هـ : 
2274341 – 0966226640

بحاجة  بالفحامة  جتارية  <�رشكة 
مبجال  لديها  للعمل  موظفات  اىل 

مغرية  بــرواتــب  املبا�رش  الت�سويق 

و  ال�سهادة  �سنة   30 دون  العمر 

اخلــــــــربة غـــــري �ــــــرشوريــــــة هــــــ : 

 2225099 – 0966030877
<مــ�ــســتــودع طــبــي يف الــربامــكــة 
بحاجة اإىل موظفات بالخت�سا�سات 

 – �سكرتاريا   – مق�سم   / التالية 

ا�ستقبال / براتب �سهري 70 األف 

و املوا�سالت موؤمنة هـ : 2253712 

 0996677444 –
الى  بحاجة  سكاكر  <شركة توزيع 
شهادة  يحمل  مبيعات  مندوب 

سواقة هـ : 0933545234 

بتعين  ترغب  جتارية  <جمموعة 
اآن�سة للعمل فورا بدوام 8 �ساعات 

يف جمال / املحا�سبة – ال�سكرتارية 

– خدمة الزبائن / العمر دون 35 
�سنة و ال�سهادة ثانوية كحد اأدنى 

الت�سال  اأ�سبوعيا  األف   2 الراتب 

 0933606019  : هـ   6-11 من 

  2274340 –
للعمل ب�رشكة  <مطلوب �سكرترية 
جرمانا  منطقة  يف  غــذائــيــة  مـــواد 

اجلناين جتيد العمل على الكمبيوتر 

العمر دون 30 �سنة و ذات مظهر 

 –  5427524  : هـــــــ  لئــــــــق 

 0945235375
العاملية  املــاركــات  لأ�سهر  <وكالة 
باحلمرا  اجلــديــدة  �سالتها  تفتتح 

بحاجة اإىل موظفة / ري�سب�سن – 

خدمة زبائن – �سكرتارية / بدوام 

�سنة   35 حتى  العمر  �ساعات   8
اخلـــربة غــري �ـــرشوريـــة الــ�ــســهــادة 

األف  اأو جامعية براتب 75  ثانوية 

 : هــــــ   6-11 مـــــن  التـــــ�ـــــســـــال 

 2274342 – 0955553922

<لالســـتثمار محل جتاري 
فـــي منطقة العفيف 20م2 
تقريبا و مع سقيفة و حمام 
100 الـــف شـــهريا و الدفـــع 

سنوي هـ : 0997921890 

حـــي  فـــي  مكتـــب  <للبيـــع 
الشـــالل  شـــارع  املزرعـــة 
عمـــار   2 160م مســـاحة 
يصلـــح  وجيبـــة  100م2   +
مطعـــم او معـــرض او مركـــز 
طبي او رياضي السعر 250 
مليـــون هــــ : 0935001770 

واتس اب 

 
اخضـــر  طابـــو  ارض  <للبيـــع 
مفـــرزة عقاريـــا قلعـــة جنـــدل 
جنـــوب قطنا 3كـــم مطلة على 
اتوستراد السالم و خان الشيح 
مـــن 10 صباحـــا 9- مســـاء هــــ : 

 0933594898 –  6823448
<للبيع مزرعة يف درو�سا م�ساحة 
4،5 دومن م�سورة + 2 بئر ماء بيت 
 : هـ  ب�سعر مغري  و م�سبح  ريفي 

 0944646867
<ارض للبيع بســـعر مغري 
للجاديـــن / دومـــا الريحان 
/ املنطقـــة الصناعيـــة تـــل 
كـــردي / ما بـــن معمل وتار 
و معمـــل شـــموط مســـاحة 
طابـــو  منظمـــة  25دومن  
اخضـــر لالســـتعالم من 11 
 : هــــ  عصـــرا   3  – صباحـــا 

 2248367
<لــلــبــيــع بـــداعـــي الــ�ــســفــر اأ�ــســهــم 
تنظيمية خلف الرازي مرحلة اوىل 

بــ�ــســعــر مــغــري دون و�ــســيــط هــــ : 

 6133267 – 0944757061

سيارات للبيع
<للبيع �سيارة اوبل اوميكا كاملة 
الو�سف 95 ت�سجيل 2008 بحالة 

 : هـــ  مــلــيــون   11 ال�سعر  ــازة  ممــت

 0935001770

<يلزمنا موظف /ة/ ذو خربة ببيع 
احلـــــقـــــائـــــب الــــنــــ�ــــســــائــــيــــة هـــــــ : 

 0954208066
<�رشكة جتارية بحاجة اإىل موظفة 
 / مق�سم  التالية  بالخت�سا�سات 

ا�ستقبال / �سكرتاريا براتب �سهري 

60000 ل.�س املوا�سالت موؤمنة و 
اخلــــــــربة غـــــري �ــــــرشوريــــــة هــــــ :   

 2253712 0996677444-

سكرتاريا
بحاجة  ال�سن  من  <م�ستوردين 
 – �سكرترية   – حما�سبة   / اإىل 

�سالتها  لــدى  للعمل   / ا�ستقبال 

مب�ساكن برزة بدوام 8 �ساعات و 

بكالوريا  ال�سهادة  األف   60 راتب 

كــحــد اأدنـــــى و الــعــمــر حــتــى 30 

ـــــة هـــــــ :  املــــــوا�ــــــســــــالت مـــــوؤمـــــن

2274342 –  0994488637
بــرزة  مب�ساكن  طبية  <جمــمــوعــة 
براتب  تنفيذية  ل�سكرترية  بحاجة 

ال�سهادة  �سباحي  دوام  الــف   75
 : هـــ  موؤمنة  املــوا�ــســالت  و  ثانوية 

 2150903

<مطلوب لل�رشاء من املالك مبا�رشة 
ب�سعر  دمــ�ــســق  يف  �سكنية  �ــســقــق 

دون  بالبيع   فقط  للجادين  منطقي 

 –  0944757061  : هـــ  و�ــســيــط 

 6133267

<  للبيع حمل 50 م جتاري  طريق 
اخلزان 86 بعد �سيدلية رمي ونو�س 

الــعــام  ــ�ــســارع  ال ـــ 100 م2 عــلــى  ب

 0938599950
<حمل يف منطقة املجتهد موازيني 
لــلــبــيــع و الــتــ�ــســلــيــم الــــفــــوري هــــ : 

 0944550950
<للبيع حمل با�سد الدين طلعة جامع 
�سقيفة   + 21م2  م�ساحة  الــكــروان 

بنف�س امل�ساحة طابو اخ�رش املطلوب 

20 مليون هـ : 0933331056 
من  قــريــب  بــاملــزرعــة  <للبيع حمــل 
مطعم ال�سالل و دوار املزرعة  30م2 

ك�سوة مع ديكورات  و منافع �سوبر 

 45 ب�سعر  الرئي�سي  ال�سارع  على 

 : هـــــــــــ  ـــــــــــــــــــازار  ب و  مـــــــلـــــــيـــــــون 

  0988266149
جتاري  بالربامكة  حم�رش  <للبيع 
�سناعي �سكني 600م2 / طابقن / 

مكاتب  و  م�ستودعات  و  مــعــار�ــس 

ادارية و مواقف �سيارات / للبيع او 

العمال  جلميع  ي�سلح  ال�ستثمار 

جــــــاهــــــز الـــــعـــــمـــــل فـــــــــــوري هــــــــ : 

 0966965777
<للبيع او ال�ستثمار اربع حمالت 
�سارع 29 ايار عمارة باب �رشيجة 

�سوق اجلمعة هـ : 0936629095 

<لالستثمار محل صغير في سوق 
لشهدا  ا جامع  مقابل  الصاحلية 
داخل بناء مفروشات ديباج في صدر 
املدخل مساحة 50م2 + منفعات 

هـ : 0966829472 
<لالجار حمل قرب جامع ابو النور 
مفرق الزينية م�ساحة 15م2 دوبلك�س 

املـــطـــلـــوب 60 الــــف �ــســهــريــا هــــ : 

 0933331056
<مطلوب حمل جتاري لالجار غري 
م�ساحة  بناية  خلف  لو  حتى  موجه 

حوايل 30م2 ركن الدين و جوارها 

للجادين هـ : 0933303036 

<�ــرشكــة جتــاريــة تعمل يف جمــال 
لديها  للعمل  تطلب  الــكــهــربــائــيــات 

برنامج  على  العمل  جتيد  حما�سبة 

�سباحا   10 مــن  ــــدوام  ال الداري 

لل�ساعة 5 ع�رشا هـ : 0944370790 

 2264026 –
<�رشكة جتارية تفتح فرعها اجلديد بالربامكة 
بحاجة اإىل موظفة للقيام باأعمال اإدارية بدوام 

�سباحي و راتب 50 األف مبدئيا ال�سهادة و 

اخلربة غري �رشورية يف�سل من �سكان املنطقة 

العمر دون 35 الت�سال من 11-6 م�ساء هـ 

2274342 – 2274340 :

<�رشكة جتارية بالفحامة بحاجة اىل 
مــوظــفــات لــلــعــمــل لــديــهــا مـــن اجــل 

ا�ستكمال طاقمها الداري براتب 75 

�سنة   30 دون  العمر  �سهريا  الــف 

اخلربة و ال�سهادة غري �رشورية هـ 

 0993882780 – 2255099 :

امني   / كاشيير  مساعد  <مطلوب 
صندوق / للعمل بسوبر ماركت العمر 
بني 14-17 سنة بالبرامكة او دوار 

كفرسوسة هـ : 0950002131 

و  مك�سي  ار�ــســي  طابق  <لــالجــار 
مفرو�س و طابق ار�سي بدون فر�س 

الــطــلــيــاين هـــ :  ي�سلح جتـــاري يف 

 0955378056 – 3313278
باملزة فيالت جانب  <لالجار منزل 
برج تال غرفتن نوم  و �سالون ط8 

مــفــرو�ــس كــ�ــســوة و فـــر�ـــس �ــســوبــر 

ديلوك�س مطلوب 3،6 مليون �سنويا 

هـ : 0949599996 

فيالت  بــاملــزة  فيال  <لــالجــار طابق 
غربية جانب جامع الكوثر ط3 / 3 

غرف نو م و �سالون و جلو�س ك�سوة 

و فر�س �سوبر ديلوك�س  مطلوب 13 

مليون �سنويا هـ : 0949599996 

<لالجار �سقة مفرو�سة يف الرو�سة 
خلف املحاربن القدماء / �سالون + 

غرفة نوم + منافع / خمدمة بالكامل 

من املالك هـ : 0944362525 بعد 

1 ظهرا هـ : 0944362525 
<لالجار طابق فيال باملزة غربية ط ار�سي 
3  نوم و 3 �سالونات  و �سفرة و حمامن  
مفرو�س فر�س �سوبر ديلوك�س + حديقة و 

م�سبح و �سالل مطلوب 15 مليون �سنويا 

هـ : 0949599996 

<لــــالجــــار �ــســقــة يف عـــرنـــو�ـــس – 
الطلياين – املزرعة – ركن الدين – 

ال�سعالن غرفتن و �سالون و منافع 

 –  4 4 7 2 3 7 4  : هـــــــــــــ 

 0951418823
<لالجار بدون فر�س منزل ب�سارع بغداد 
مقابل م�سفى الهالل الحمر ط ار�سي 

مع حديقة 60م2 �سعود 3 درجات فقط 

مدخل م�ستقل + 3 مداخل كراج �سيارة 

3 غرف و �سالون ك�سوة جيدة 350 الف 
هـ : 0951553163 

<مطلوب لل�رشاء او الجار منزل باملزة 
اتو�سرتاد   او  �رشقية  او  غربية  فيالت 

مت�سلة من �ساحب  اوطريق اجلبل – 

الــعــالقــة حــ�ــرشا لعائلة مــغــرتبــة هـــ : 

 6619196 – 6619742
و �سقق  اكــتــتــاب   ـــام  اأرق <مطلوب 
بال�سكن  مــ�ــســتــلــمــة  و  خمــ�ــســ�ــســة 

ال�سبابي ب�ساحية قد�سيا  للجادين 

دون و�سيط من اأ�سحاب العالقة فقط 

للجادين فقط هـ : 0988266149 

<للبيع او ال�رشاء دفاتر �سكن �سبابي 
الفيحاء  و  ال�سعب  و جمعية �سدى 

 : هـ  مب�ساحات خمتلفة خم�س�سة 

 4472374 – 0951418823

باملزة  جتارية  ب�رشكة  للعمل  <مطلوب 
موظفة اإ�رشاف براتب اأ�سبوعي 17500 

ل.�س بدوام �سباحي العمر دون 30 �سنة 

ال�سهادة غري مطلوبة هـ : 2157956 

�سمن  �سيارة  مع  مــوزع  <مطلوب 
مدينة دم�سق لور�سة حلويات راتب 

مع ن�سبة هـ : 0991238183 

<مطلوب للعمل فورا لدى �رشكة دعائية 
موظفة ذات مظهر لئق بدوام 8 �ساعات 

يف�سل من حملة ال�سهادة الثانوية و العمر 

ال�ستقبال  مبجال  �سنة   35 يتجاوز  ل 

 : هــــ  مــ�ــســاء   6 مـــن -11  التـــ�ـــســـال 

2274341 – 0993886597
<مطلوب موظفة جتيد العمل على الك�سل 
و الــوورد ب�سكل جيد الــدوام من 3-10 

الراتب حوايل 50 الف العمر يف�سل من 

28 – 40 هـ : 0933303036 
<مطلوب موظف /ة/ صالة و امني 
مستودع  موظفي  و  صندوق  /ة/ 
 / برامكة  ماركت  بسوبر  للعمل 
كفرسوسة هـ : 0950002131 
<�رشكة طبية بحاجة اإىل �سكرترية 
و موظفة اإدارية للعمل لديها براتب 

65000 ل.�س اخلربة غري  �سهري 

 : هـ  موؤمنة  املوا�سالت  و  �رشورية 

  0996677444 – 2253712
مندوب  اىل  بحاجة  تــوزيــع   �رشكة 

 : هـ  �سواقة  �سهادة  يحمل  مبيعات 

 0933545324
�رشكة ل�سناعة املنظفات بحاجة ملوزع 

لــتــوزيــع   40 ال  يــتــجــاوز  ل  �ــســاب 

 : هـ  ريفها  و  دم�سق  ب�سائعها يف 

0938154646
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2019 العــــدد 764  - دم�شــــــــــــــق 9336 317   أب      

<ارغـــب بالعمـــل ســـائق لـــدى 
محـــل   – شـــركة   – مؤسســـة 
جتـــاري ضمـــن دمشـــق احمـــل 
رخصة قيادة فئة )د2 ( قيادة 
فقـــط براتـــب مناســـب و دوام 

مناسب هـ : 0945468293 

جة  بحا ي  ر جنو ال معمل  >
تب  ا بر ج  مبال ا ملة  عا لى  ا
 : هـ  مواصالت  بدل  و  ز  ممتا

 0949292981
<حمــل خياطة لجنــوري يف حي 
الــتــجــارة يطلب عــامــالت ر�ــســة – 

امـــبـــالج التــ�ــســال من  حــبــكــة – 

 –  4428185  : هــــــ   11 -3
 4466938

رعاية وتنظيف
لدى  منزل  مدبرة  عاملة  <مطلوب 
عائلة حمرتمة للعمل مقيمة او دوام 

 –  0 9 9 2 7 2 2 2 7 5  : هــــــــ 

 2165666
<مطلوب عاملة خدمة منزلية مقيمة 
ـــال و املــ�ــســنــن هــــ :  لــرعــايــة الأطـــف

 0992722275 – 2165666
لدى  للعمل  منزل  مدبرة  <مطلوب 
من  العمر  �ساعات   6 بـــدوام  عائلة 

 : هــــــ  مــــغــــري  بـــــراتـــــب   30-20
 0994442324

بوفيه يف  و  نظافة  عاملة  <مطلوب 
 : هـ  م�سائي  بــدوام  بحرات  ال�سبع 

 0950010183

أزياء
<معمل الب�سة اطفال بناتي بحاجة 
اىل م�سممن ذوو خربة / عامالت 

 : هـ  درزة / يف عرطوز  امبالج / 

 0966939953 – 8685698

<شاب لديه فان سياحي 11 راكب 
مع  بالتعاقد  يرغب  كامل  مكيف 
او طلبات سياحية  او مدرسة  شركة 

هـ : 0991891453 

لعطاء  م�ستعد  مو�سيقى  <مدر�س 
درو�س خا�سة على اآلة الغيتار هـ : 

0933044142

سكرتاريا
<مطلوب �ساب �سغري / للخمات / 
للعمل �سمن حمل يف الق�ساع براتب 

50 الف هـ : 0933303036 

عمال
<يلزمنا عامل ذو خربة  للعمل يف 
حمل �سجاد و موكيت الت�سال هـ : 

 0932243638
للعمل يف معمل  <مطلوب عامالت 
غــذائــيــة يف جــرمــانــا منطقة  مــــواد 

 5  – �سباحا   8 من  دوام  اجلناين 

م�ساء ح�رشا العمر دون 35 �سنة هـ 

 0945235374 :

<مطلوب عامل لور�سة حلويات يف 
او  �سباحي  الـــدوام  بـــرزة  م�ساكن 

 : هـــ  املقابلة  بعد  ــراتــب  ال م�سائي 

 0991238183

مهن
<يلزمنا �ساب للعمل من ال�ساعة 5 
لل�ساعة 7 يف �سوق الكهربا براتب 

13 األف ا�سبوعيا قابل للزيادة عند 
زيادة اخلربة هـ : 0944308507 

 2211915 –
بكافة  موظفن  اىل  بحاجة  <�رشكة 
عمال   – �سائقن   / الخت�سا�سات 

– فنين / بــدوام و راتــب جيد هـ : 
 0930147448 – 5643460

<مــطــلــوب مــــزارع عــنــده خـــربة يف 
الزراعة يف منطقة الزبداين / حاليا 

 : هــــــــ  مـــــــوؤمـــــــن  ــــ�ــــســــكــــن  ال و   /

 –  0 9 4 4 2 4 1 1 9 8
 0999600485

<�سابة العمر 30 �سنة تطلب عمال 
لــدى امـــراة م�سنة غــري مقيمة هـــ : 

 0951903617
عائلة  عــنــد  الــعــمــل  يطلب  <�ــســائــق 

حمرتمة هـ : 0969734430 

<للبيع بحالة اجلديد خزانة بابن و تخت مفرد 
زان و لتيه لون اللكر هـ : 0966677944 




