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مشروع دمر 
<مطلوب لل�رشاء �شقة يف م�رشوع 
قدمي  م�رشوع  او  حجر  بناء  دم��ر 

او  140م2  او  115م2  م�شاحة 

160او 200 م2 من املالك ح�رشا 
ه� : 0945801619 

<للبيع منزل مب�رشوع دمر �شارع 
املغرتبني ن�شق اول  بناء حجر ط 

ار�شي مع حديقة م�شاحة داخلية 

150م2 + حديقة 300م2 مدخل 
م�شتقل على ال�شارع  طابو اخ�رش 

ي�شلح �شكني او جتاري للجادين 

ه� : 0945801619 

 10 <للبيع �شقة يف م�رشوع دمر ج 
بناء حجر جانب دوار الكني�شة م�شاحة 

160م2 ك�شوة ديلوك�س 3 غرف نوم + 
�شالون قبلي �رشقي اطاللة رائعة يوجد 

م�شعد + مولدة للبناء الت�شليم فوري 

ه� :  0945801619 

<للبيع �شقة مب�رشوع دمر ج 
16 �شوكه م�شاحة 181م2 / 
3 ن��وم و �شفرة و �شالونني / 
�شوكة مع كراج عدد 2 و غرفة 

���ش��ائ��ق اإط��الل��ة رائ��ع��ة ب��داع��ي 

ال�شفر ه� : 0966965777 

دمر  م�رشوع  يف  ترا�س  <للبيع 
م�شاحة داخلية 250م2 + ترا�س 

200م2 /4 غرف نوم و �شالونني 
/ مدخل م�شتقل + كراج لل�شيارة 

اإط���الل���ة رائ���ع���ة ال��ت�����ش��ل��ي��م ف���وري 

للجادين ه� : 0945801619 

دمر  مب�����رشوع  م��ن��زل  <للبيع 
و  ن��وم  غ��رف   3 ج16 /ط7/ 

�شالون ك�شوة �شوبر ديلوك�س 

 160 ب�شعر  145م2  م�شاحة 

 : ه��������  ب�������������ازار  و  م�����ل�����ي�����ون 

 0949599996

مزة 
<للبيع �شقة باملزة فيالت غربية 
ط ار�شي مع حديقة و م�شبح 

 + 250م2  داخ��ل��ي��ة  م�����ش��اح��ة 

حديقة 300م2 مدخل م�شتقل 

ع��ل��ى ال�����ش��ارع ط��اب��و اخ�����رش 

جت���اري  اأو  ���ش��ك��ن��ي  ي�����ش��ل��ح 

 : ه���  للجادين  ف��وري  الت�شليم 

 0945801619
<للبيع منزل باملزة فيالت �رشقية 
بالطة  اجت��اه��ات   4 فيال  ط��اب��ق 

ك�شوة  220م2  م�شاحة  كاملة 

جيدة طابق ثاين فني اخري ت�شليم 

فقط  للجادين  مغر  ب�شعر  فوري 

دون و�شيط ه� : 0933258589 

 6125566 –

اآو  م��ن��زيل  م��رت   50 للبيع    >
مزة  العام   عال�شارع  جت��اري 

86 خزان - جانب �شيدلية رمي 
ون�������������������و��������������������س ه����������ات����������ف  

0938599950
<ل��ل��ب��ي��ع م��ن��زل ب���امل���زة ح���ارة 
عادية  ك�شوة  75م2  امل��دار���س 

ن���وم و ���ش��ال��ون  غ��رف��ت��ني  ط3 

مطلوب 90 مليون و بازار ه� : 

  0949599996
<للبيع منزل باملزة فيالت غربية 
م�شاحة  �شوكة  امل��ط��ار  ط��ري��ق 

ب�شعر  ق��دمي��ة  ك�شوة  140م2 
مغر للجادين فقط دون و�شيط 

 –  0944757061  : ه����� 

 6127552
خط  على  باملزة  منزل  <للبيع 
اجلبل جانب  موقف الفتح ط1 

غرفتني نوم و �شالون + ترا�س 

م�شاحة  ج��ي��دة  ك�����ش��وة  خلفي 

90م2 مطلوب 80 مليون ه� : 
 0949599996

للبيع منزل باملزة مقابل حديقة 

الطالئع ط2 �شمايل 85م2 / 

3 غروؤف و �شوفا ك�شوة قدمية 
 : ه��������  م�����ل�����ي�����ون   110 ب 

 0949599996

اتو�شرتاد  على  منزل  <للبيع 
�رشقي   5 املحافظة  بناء  امل��زة 

منهي  /85م2/  ط5  �شمايل 

 : ه������������  م�������ل�������ي�������ون   115
 0949599996

املزة  باتو�شرتاد  <للبيع منزل 
�شوكة اطاللة على االتو�شرتاد 

مبا�رشة م�شاحة 140م2 ك�شوة 

للجادين  قدمية �شمايل �رشقي 

 : ه�������  و�����ش����ي����ط  دون  ف����ق����ط 

 –  0 9 4 4 7 5 7 0 6 1
 6127552

<للبيع منزل باملزة طريق اجلبل 
ك�شوة و�شط ط ار�شي م�شاحة 

90م2 + غرفة 25م2 باحلديقة 
ت��را���س ف���وق ال��غ��رف��ة ب�شعر  و 

 : ه������������  م�������ل�������ي�������ون   110
 0949599996

شقق متفرقة 
<للبيع منزل باملالكي م�شاحة 
230م2 /ط1/ 4 غرف نوم و 
���ش��ال��ون ط��اب��و اخ�����رش يوجد 

م�شعد الت�شليم فوري للجادين 

ه� : 0945801619 

<ل��ل��ب��ي��ع م��ن��زل غ���رب امل��ال��ك��ي 
جانب نادي نون �شتوب ار�شي 

م�شاحة 130م2 داخلي + 75 

م2 حديقة ك�شوة عادية مطلوب 

 : ه������������  م�������ل�������ي�������ون   110
 0949599996

ط2  عرنو�س  �شقة يف  <للبيع 
فني م�شاحة 170م2 / 4 غرف 

و �شالون و منافع ك�شوة جيدة 

 : ه���  الرئي�شي  ال�����ش��ارع  على 

 –  0 9 5 1 4 1 8 8 2 3
 4454355

 <للبيع منزل بركن الدين نزلة 

ن��ذي��ر ���ش��امل ط2 / 4 غ���رف و 

قبلي  جيدة  ك�شوة   / �شالون 

�رشقي املطلوب 15 مليون بدون 

و�شيط ه� : 0933331056 

بغداد  �شارع  �شقة يف  <للبيع 
 3  / ط2  االآيل  الهاتف  مقابل 

غربي  ���رشق��ي  �شوفا  و  غ��رف 

�شمايل ه� : 0932249538 

عرنو�س  ب�شاحة  منزل  <للبيع 
خلف نبيل نفي�شة قبو نزول 10 

درجات غرفتني و �شوفا و منافع 

ي�شلح  ديلوك�س  �شوبر  ك�شوة 

عيادة او مكتب جتاري ت�شليم 

فوري ب�شعر مغر للجادين فقط 

دون و�شيط ه� : 0933258589 

 6127552 –
<للبيع �شقة يف جديدة عرطوز 
البلد غرفة و �شالون و منتفعات 

قبو �شاوي ب�شعر مغر لل�رشورة 

ه� : 0933456292 

<للبيع غرفة م�شتقلة اأر�شية مع 
�شيخ  ال�شاحلية  يف  منتفعات 

اإبراهيم  حارة حم�س ب�شعر 7 

مليون ه� : 0934263863 – 

 2746390
<للبيع �شقة يف طريق بريوت 
�شوكة  80م2  م�شاحة  ال��ق��دمي 

على ال�شارع ب�شعر 11 مليون 

) احدى ع�رش مليون ( ي�شلح 

عيادة ه� : 0999558961 

<للبيع منزل عربي يف جرمانا 
�شمايل  كورني�س  البعث  ح��ي 

10امتار عن عني الكر�س ي�شلح 
مكاتب  او  ع��ي��ادات  و  جت���اري 

م��وؤل��ف م��ن ط��اب��ق��ني ك��ل طابق 

70م2 ال�شعر بعد املعاينة ه� : 
 0944903050

<للبيع رقم اكتتاب يف جمعية 
�شدى ال�شعب ب�شاحية قد�شيا 

و جمعية الفيحاء خم�ش�س قيد 

االن�شاء م�شاحة 160-180 م2 

ال�������ت�������ن�������ازل ف�������������وري ه��������� : 

 –  0 9 4 4 3 1 5 6 1 1
 4454355

باب  �شقة يف منطقة  <لالجار 
���رشق��ي م��وؤل��ف��ة م��ن غ��رف��ت��ني و 

منتفعات مفرو�شة و مكيفة ه� : 

 –  4 7 3 0 0 1 3
 0933789020

<لالجار منزل على اتو�شرتاد املزة 
م��ف��رو���س دوب��ل��ك�����س 3 غ���رف ن���وم و 

�شالون و �شفرة و حمامني ك�شوة و 

فر�س ممتاز + كراج �شيارة و مولدة 

للبناء و خدمات بناء كاملة ب�شعر 8 

مليون �شنويا الدفع 6 ا�شهر او �شنة 

ه� : 0949599996 

<ل���الج���ار ���ش��ق��ة ب��رك��ن ال��دي��ن 
�شارع اأ�شد الدين جانب جامع 

و  غرفتان  ىط1  با�شا  �شعيد 

منافع ه� : 0994220561 

<لالجار شقة مهاجرين شورى 
مدرســـة  جانـــب  أولـــى  جـــادة 
خولـــة الكنـــدي بنـــاء جديـــد 
ط2 مـــع مصعد غرفتني نوم و 
غرفة ضيوف و جلوس االجار 
الســـنوي 160 ألف شـــهريا هـ : 

 0944288415
<لالجار �شقة غرفتني + منافع 
ك�شوة ديلوك�س يف الدويلعة ه� 

 4728083 :

<ل��الج��ار م��ن��زل ب��امل��زة فيالت 
غربية جانب م�شفى اال�شدي ط5 

يوجد م�شعد للبناء غرفتني نوم 

و �شالون مفرو�س ك�شوة و فر�س 

األف   250 ج��دا  مطلوب  جيد 

�شهريا الدفع �شنوي او كل 6 

�شهور ه�: 0949599996 

<لالجار غرفة مفرو�شة تت�شع 
ال�شيخ  منطقة  يف  ل�شخ�شني 

االت�شال  الدين  ركن  خالد يف 

 : ه�����������  ظ��������ه��������را   1 ب�������ع�������د 

 0933236878
الدين  ركن  �شقة يف  <لالجار 
�شارع برنية ط5 / 4 غرف و 

�شالون بفر�س او بدون فر�س ) 

م�شعد  مع   / ال�رشطة  جمعية 

اأج��ار �شنوي ه� : 4454355 

 0951418823 –
<ل��الج��ار م��ن��زل ب��امل��زة فيالت 
ال�����رشاي��ا   دوار  ج��ان��ب  غ��رب��ي��ة 

غرفتني نوم و �شالونني و جلو�س 

جيدة  ك�شوة  فر�س  ب��دون  ط1 

جدا املطلوب 5 ،4 مليون �شنويا  

ال���������دف���������ع �������ش������ن������وي ه���������� : 

 0949599996
<لالجار ال�شنوي منزل طابق فيال 
طابق ثاين فني 4 اجتاهات ك�شوة 

ن��وم و حمامني +  غ��رف   3 و�شط 

ترا�س   + �شالونني  ما�شتا  حمام 

بالطة كاملة دون فر�س ب�شعر مغر 

ل��ل��ج��ادي��ن ف��ق��ط دون و���ش��ي��ط ه��� : 

 0932334302 – 6125566
<لالجار منزل عربي اإفرجني 
يف ع���ني ال���ك���ر����س غ��رف��ت��ني و 

����ش���ال���ون ب������دون ع��ف�����س ه����� : 

 –  4 4 5 4 3 5 5
 0951418823

مع  مفرو�شة  غ��رف��ة  <ل��الج��ار 
بغداد  ب�شارع  املنزل  �شاحبة 

ط��اب��ق اأول ل���الإن���اث ف��ق��ط ه��� : 

 –  2 3 1 5 7 5 9
 0959866439

<لالجار منزل باملزة على طريق 
اجل���الء ط3 / 3 غ��رف ن��وم و 

�شالون / ك�شوة �شوبر ديلوك�س 

بدون فر�س اطاللة على ال�شارع 

العام  مطلوب 5 مليون �شنوي 

ح�رشا ه� : 0949599996 

<للبيع ار�س يف عي�شم الفوقا 
 6823448  : ه�  طابو اخ�رش 

 0933594898 –
 40 مســـاحة  ارض  <للبيـــع 
قصبـــة فـــي منطقـــة ببيـــال 
طريـــق الســـيدة زينب طابو 

اخضر هـ : 0944453810 
قلعة  يف  ط��اب��و  ار����س  <للبيع 
جندل اإطاللة رائعة جنوب قطنا 

غ�������رب خ�������ان ال�������ش���ي���ح ه������ : 

 –  6 8 2 3 4 4 8
 0933594898

<للبيع ار�س يف قرية التواين 
جانب مدينة القطيفة م�شاحات 

خمتلفة �شمن املخطط  التنظيمي 

ل��ل��ق��ري��ة ط���اب���و اخ�������رش ه����� : 

 –  0 9 3 6 0 2 4 4 3 8
 0958245774

<للبيع او االجار بيعفور خلف 
مع  ار����س  ال�شوي�رشي  البيت 

�شوبر  مفرو�شة  فيال  و  مزرعة 

ديلوك�س م�شبح �شومينيه مالعب 

اإط����الل����ة رائ���ع���ة اج�����ار ي��وم��ي 

اأ�شبوعي ه� : 0966965777 

ح�ش�س  و  اأ ح�شة  للبيع   >
�شهمية �شغرية يف بناء جتاري 

موؤجر للقطاع العام بدم�شق مع 

للتوا�شل   املقاي�شة  م��ك��ان��ي��ة  اإ

االت�������ش���ال  اآو  اب  وات�����������س 

0966433444
خالد  �شارع  <للبيع حمل يف 
بن الوليد م�شاحة 15م2  فروغ 

و ملكية ي�شلح جلميع املهن ه� 

 0933331056 :

<للبيع او االستثمار محل جتاري 
شارع  برامكة  130م2  مساحة 
الزبداني  كراج  شرق  فلسطني 

سابقا هـ : 0936402599 
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<للبيع حمل بركن الدين ا�شد 
ك�شوة  15م2  م�شاحة  ال��دي��ن 

ديلوك�س املطلوب 20 مليون ه� 

 0933331056 :

<للبيع ) فروغ و اجار ( حمل 
و  ���ش��اورم��ا  و  برو�شتد  ف���روج 

م�شوي م�شاحة 50م2 يف املزة 

جامع  بناء  اجلبل  طريق  اول 

ع���ل���ي ب����ن اب������ي ط����ال����ب ه����� : 

 0933568282
مبنى  اال�شتثمار  او  <للبيع 
جتاري �شناعي خدمي ي�شلح 

طبي  جممع   – ���رشك��ة   – بنك 

او جت���اري  م��ع��م��ل  م��رخ�����س 

600م2  م�����ش��اح��ة  ب��ال��رام��ك��ة 

مكاتب و �شالة و م�شتودعات 

للعمل  ج��اه��زة  مم��ت��ازة  ك�شوة 

ال��ف��وري م��واق��ف م��ت��وف��رة ه��� : 

 0966965777

بقدســـيا  محـــل  <لالجـــار 
مســـاحة 20م2 عنـــد قوس 
قدسيا على الشارع الرئيسي 
عنـــد جامع االصيل ســـاعة 
كهربا و عداد ماء هـ : موبايل 

+ واتس : 0997188353 
<مهاجرين �شكة �شورى على 
ال�����ش��ارع ال��ع��ام ع��ق��ار ي�شلح 

�شالون  -  عيادة –  مكتب – 

ك�شوة �شوبر ديلوك�س 33م2 ه� 

 –  3 3 1 1 0 5 5  :

 0932329580
<مطعم و مق�شف لال�شتثمار 
يت�شع ل 400 �شخ�س م�شاحة 

800م2 جمهز بكافة التجهيزات 
ب���ال���ق���رب م����ن ال�����رب�����وة ه����� : 

 0932001319
<حمل لالجار عدرا ال�شناعية 
هند�شية اوىل م�شاحة 600م2 

 6-5 ال�شاعة  م��ن  اب  وات�����س 

م�شاء ه� : 0944337101 

< لالجار مكتب جتاري موقع 
مميز يف ال�شبع بحرات مدخل 

او  80م2  م�����ش��اح��ة  م�����ش��ت��ق��ل 

املعاينة  بعد  ال�شعر  150م2 
ق�������اب�������ل ل�����ل�����ن�����ق�����ا������س ه��������� : 

 0933577740

في�شتا  ف���ورد  �شيارة  <للبيع 
موديل 2009 عداد 100 الف 

خالية داخ��ال و خارجا بحتاة 

ال�����وك�����ال�����ة ل����ل����ج����ادي����ن ه������ : 

 0932892677

مطلوب سيارات 
لآلجار

<مطلوب �شيارة تك�شي عمومي  
ع�������ق�������د ��������ش�������ن�������وي ه������������ : 

 0945665248

موظفون
للعمل يف  م��وظ��ف��ة  <م��ط��ل��وب 
مكتب يف احلريقة اخلرة غري 

�رشورية ذات مظهر الئق ه� : 

 0962170792
ت��رغ��ب بتعيني  <م��وؤ���ش�����ش��ة جت��اري��ة 
م���وظ���ف���ات ب���ع���دة اخ��ت�����ش��ا���ش��ات / 

حما�شبة و ا�رشاف و مق�شم / الراتب 

75 الف دوام �شباحي العمر دون 30 
�شنة اخلرة غري �رشورية و املوا�شالت 

موؤمنة ه� : 2157956 

<مطلوب موظفات لشركة محاماة 
خارج  الدوام  احلمراء  شارع  في 
املكتب هـ : 0934270112 

 0933631477 –
للعمل يف  م��وظ��ف��ة  <م��ط��ل��وب 
بالزبلطاين خلف جممع  حمل 

8 اآذار اخلرة غري �رشورية و 
 : ه�������  الئ��������ق  م����ظ����ه����ر  ذات 

 0935302675

للعمل  /ة/  موظف  <مطلوب 
لدى �رشكة بعدة اخت�شا�شات 

و اخل���رة غ��ري ���رشوري��ة ه��� : 

 –  5 6 4 3 4 6 0
 0930147448

نهر  في  ن  شقتا للبيع  >
صم  عا ق  سو نب  جا عيشة 
 /  2 90م منهما  كل  مساحة 
زرتعي  طابو  /ط2/  ارضي  ط 
 –  0936024438  : هـ 

 0958245774
و  متفرغة  ���رشي��ك��ة  <م��ط��ل��وب 
تكون مديرة ملعمل معجنات قيد 

االجناز اقرا�س عجوة و معمول 

و ما �شابه للجادين االت�شال ه� 

 0933303036 :

<م��ط��ل��وب ك��ا���ش��ي��رية ب����دوام 
�شباحي ملتزمة بالدوام اخلرة 

غ����������ري ������������رشوري�����������ة ه����������� : 

 0932001319
<م��ك��ت��ب جت����اري ب��احل��ل��ب��وين 
�شابة  او  ���ش��اب  للعمل  يطلب 

خ����رة ب��امل��ب��ي��ع��ات و االع��م��ال 

التجارية ال تقل عن 3 �شنوات 

الدوام من 9 �شباحا 6- م�شاء 

 –  2 2 4 8 7 7 2  : ه��������� 

 0988390690
ع  د مستو ظف  مو ب  مطلو >
ر  بدوا ركت  ما بسوبر  للعمل 
 : هـ   4-7 بدواممن  كفرسوسة 
االتصال   0987540207

من 2-10 

<�رشكة م�شتح�رشات جتميلية 
ب��ح��اج��ة اىل م��وظ��ف��ة اداري�����ة 

لالعمال املكتبية بدوام �شباحي 

و الراتب 75 الف اخلرة غري 

�رشورية و املوا�شالت موؤمنة ه� 

 2150903 :

<����رشك���ة جت���اري���ة ب��ال��ف��ح��ام��ة 
للعمل  م��وظ��ف��ات  اإىل  ب��ح��اج��ة 

لديها مبجال الت�شويق املبا�رش 

برواتب مغرية العمر دون 30 

غري  اخل��رة  و  ال�شهادة  �شنة 

�رشورية ه� : 0966030877 

 2225099 –

سكرتاريا
معمل  �شكرترية يف  <مطلوب 
حي  جرمانا  غذائية يف  م��واد 

اجل��ن��اي��ن جت��ي��د ال��ع��م��ل على 

م��ظ��ه��ر الئ��ق  ال��ك��م��ب��ي��وت��ر ذات 

 : ه����  ���ش��ن��ة   30 دون  ال��ع��م��ر 

 0945235375
ملكتب  ���ش��ك��رت��رية  <م��ط��ل��وب 
جت��اري يف برج الرو�س جتيد 

للقيام  الكمبيوتر  على  العمل 

باالعمال املكتبية العمر دون 30 

���ش��ن��ة ذات م��ظ��ه��ر الئ����ق ه���� : 

 –  5 4 2 7 5 2 4
 0944210336

<����رشك���ة جت���اري���ة ب��ال��ف��ح��ام��ة 
للعمل  م��وظ��ف��ات  اإىل  ب��ح��اج��ة 

لديها من اجل ا�شتكمال طاقمها 

االإداري براتب 75 األف �شهريا 

العمر دون 30 �شنة اخلرة و 

ال�����ش��ه��ادة غ��ري ���رشوري��ة ه��� : 

 –  2 2 2 5 0 9 9
 0993882780

معمل  يف  �شكرترية  <مطلوب 
حي  جرمانا  يف  غذائية  م��واد 

اجل���ن���اي���ن جت��ي��د ال��ع��م��ل على 

الئق  مظهر  ذات  و  الكمبيوتر 

 : ه����  ���ش��ن��ة   30 دون  ال��ع��م��ر 

 –  5 4 2 7 5 2 4
 0945235375

عمال
<مطلوب عمال للعمل في مطعم 
عمال  و  خبرة  ذو  حمص  و  فول 
تنظيم  منطقة  في  يصة  حو
كفرسوسة بدوام صباحي و مسائي 

هـ : 0933654555 
ل�رشكة  نظافة  عمال  <مطلوب 
 : يف ابو رمانة براتب جيد ه� 

 0950010183

رعاية وتوظيف
مقيمة  منزل  م��دب��رة  <مطلوب 
للعمل لدى عائلة �شغرية العمر 

من 20-40 براتب 110 االف 

 –  0994442324  : ه����� 

 8843845

احلمراء  بشارع  محاماة  <شركة 
للتنظيف  سيدة  او  انسة  تطلب 
 –  0934270112  : هـ 

 0933631477
ل��دى  مقيمة  ���ش��ي��دة  <م��ط��ل��وب 
م�شنة مقعدة راتب 100 الف و 

اج������������ازة ا�����ش����ب����وع����ي����ة ه������� : 

 –  0 9 9 4 4 4 2 3 2 4
 8843845

حالقة وجتميل..
<م���رك���ز جت��م��ي��ل ب��ح��اج��ة اىل 
و  �شي�شوار  �رشيبة  ك��واف��رية 

اخ�شائية بديكور و منيكور ه� : 

 3739212 – 0955402154
 3739211 –

لديه خرة  <حما�شب جت��اري 
مب�شك ح�شابات التجار و اعداد 

امليزانيات و العمل على برامج 

بدوام  للعمل  املحا�شبة م�شتعد 

 : ه������  ج����زئ����ي  او  م�������ش���ائ���ي 

 0952695966
<لديك محل ضمن دمشـــق 
مبنطقة جيدة تريد فتحه 
أجبان و ألبان شـــراكة اتصل 

بي هـ : 0955326999 
<�شطاف دراج يريد التعاقد مع 

البناء ه� : 0994673384 

<�شاب يطلب عمال لدى عائلة 

او  اقامة  مع  ك�شائق  حمرتمة 

ب�����������������دون اق�����������ام�����������ة ه������������ : 

 0934701731

<مدر�س لغة انكليزية ذو خرة 
بالتدري�س م�شتعد الإعطاء درو�س 

لل�شهادتني االإعدادية و الثانوية 

ه� : 0992244504 

فيزياء   – ريا�شيات  <مدر�س 

– كيمياء لكافة ال�شفوف خا�شة 

ال�شهادات و املهني و كافة املواد 

لكل ال�شفوف متابعة يومية ه� : 

 0932669269

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

– طاوالت – كرا�شي – برادات 
– ف���ري���زرات / امل���اين اي��ط��ايل 
ا����ش���ت���ع���م���ال 3 اأ����ش���ه���ر ه����� : 

 0966965777

<�شاب م�شتعد بفك و تركيب و 
جميع  و  امل��ف��رو���ش��ات  تغليف 

اخل���دم���ات امل��ت��ع��ل��ق��ة ب��ال��ن��ق��ل و 

ال�������رشاء و ����رشاء امل��ف��رو���ش��ات 

واالأن��ق��ا���س واخل���ردة و الكتب 

امل�شتعملة / خدمة مميزة / ه� 

 –  8 8 3 9 1 4 1  :

0930074126



9336 2020 العــــدد 783  -  11   كانون الثاني       4



2020 العــــدد 783  - 9336 115   كانون الثاني      



9336 2020 العــــدد 783  -  11   كانون الثاني       6



2020 العــــدد 783  - دم�شــــــــــــــق 9336 117   كانون الثاني      




