


9336 2020 العــــدد 788  -  15   شباط        2

مزة 
فيالت  باملزة  منزل  <للبيع 
ط6  ال��غ��زاوي  �شارع  غربية 

بناء خمدم م�شعد و مولدة 

ل��ل��م��ن��ازل م��ع ك����راج خا�ص 

و  نوم  غرفتني  85م2  للبناء 

�شالون �شمايل ك�شوة �شوبر 

 : ه�������  م����ل����ي����ون   135 ب 

 0949599996
فيالت  باملزة  منزل  <للبيع 
اط3  حجر  فلل  بناء  غربية 

جيد  اك�����ش��اء  /200م2/ 

ت�شليم  طابو  ممتازة  اطاللة 

فوري ال�شعر 550 مليون ه� 

0961162162 :

اآو  < للبيع 50 مرت منزيل 
جتاري عال�شارع العام  مزة 

86 خزان - جانب �شيدلية 
ت�����ف   ه�����ا ون���������و����������ص  رمي 

0938599950
�شارع  باملزة  منزل  <للبيع 
اجلالء ط4 مع م�شعد �شوكة 

على  اطاللة  �شمايل  �رشقي 

�����ش����ارع اجل������الء م�����ش��اح��ة 

110م2 /3 غرف و �شوفا 
/ ك�شوة عادية ال�شعر 135 

م�������������ل�������������ي�������������ون ه�������������������� : 

 0949599996

�شيخ  ب��امل��زة  م��ن��زل  <للبيع 
�شعد بناء جديد و رخام ط2 

م�شاحة 100م2 ك�شوة على 

العظم ال�شعر 80 مليون ه� : 

 0949599996
امل��زة جبل  <للبيع �شقة يف 
 2 /ط4/  110م2  م�شاحة 

نوم  �شوكة جنوب �رشق غرب 

اك�شاء جيد مع العف�ص اطاللة 

فوري  ت�شليم  طابو  مفنوحة 

ب�����ش��ع��ر 110 م��ل��ي��ون ه���� : 

 0961162162
جبل  ب��امل��زة  م��ن��زل  <للبيع 
ال�شارع العام ار�شي م�شاحة 

خارجية  غ��رف��ة   + 100م2 
باحلديقة م�شاحة 23م2 مع 

ترا�ص 25م2 ووجيبة 10م2 

جيدة  ك�شوة  �شمايل  قبلي 

ي�شلح  مليون   125 ال�شعر 

مركز عيادات او مهن فكرية 

ه� : 0949599996 

جبل  ب��امل��زة  منزل  <للبيع  
ال�شارع العام ط1 مع ترا�ص 

ت��را���ص   + 75م2  م�����ش��اح��ة 

���ش��وف��ا  و  غ��رف��ت��ني  35م2 
ك�����ش��وة ع��ادي��ة ال�����ش��ع��ر 85 

م�������������ل�������������ي�������������ون ه�������������������� : 

 0949599996
<للبيع منزل باملزة اتو�شرتاد 
ج���ادة ح��دي��ق��ة ال��وح��دة ط3 

م�شاحة 75م2 ك�شوة و�شط 

ت�شليم  مليون   90 ال�شعر 

فوري ه� : 0949599996 

�شارع  باملزة  منزل  <للبيع 
املدار�ص قرب بناء �شيتي مول 

ط3 قبل االخري 96م2 �شوكة 

�شمايل غربي غرفتني نوم و 

ك�شوة  �شالون ىو حمامني 

عادية ال�شعر 105 مليون ه� 

 0949599996 :

مشروع دمر 

دمر  مب�رشوع  �شقة  <للبيع 
 / ن���وم   3/ 160م2  ���ش��ق��ة 

ح�شوة جنوب �شمال اك�شاء 

خا�ص  ك��راج  /ط2/  �شوبر 

 250 ال�شعر  ف��وري  ت�شليم 

مليون ه� : 0961162162 

دمر  مب�رشوع  �شقة  <للبيع 
�شوكة   / ن���وم   3/ 140م2 
 10 ج  ط1  ������رشق  ج���ن���وب 

اك�شاء جيد جدا ال�شعر 200 

مليون ه� : 0961162162 

دمر  مب�رشوع  �شقة  <للبيع 
اك�شاء   / ن��وم  160م2 /3 
موقع  ممتازة  اطاللة  �شوبر 

مميز م�شعد + كراج ال�شعر 

 : ه����������  م������ل������ي������ون   300
 0961162162

شقق متفرقة 
<ل��ل��ب��ي��ع م��ن��زل يف امل��ال��ك��ي 
معاذ  بن  �شعد  جانب جامع 

150م2 قبلي �شمايل ط1 بناء 
ح���ج���ر مم���ي���ز م����ع ك������راج و 

خ��دم��ات 750 م��ل��ي��ون ه��� : 

 0965006547
املي�شات  يف  م��ن��زل  <للبيع 
اط��الل��ة ع��ل��ى ���ش��اح��ة زاوي���ة 

ك�شوة جيدة جدا مع العف�ص 

كامل م�شاحة 185م2 كامل 

طابو اخ�رش ط9 لال�شتف�شار 

 –  2217208  : ه�������� 

 0959368355
ن��وري  الرو�شة  يف  <للبيع 
با�شا منزل ديلوك�ص 3 غرف 

مع  منتفعات  و  ���ش��ال��ون  و 

�شمايل  قبلي  باإطاللة  ترا�ص 

ب��������������دون و�������ش������ي������ط ه��������� : 

 0965006547

اجل�رش  يف  �شطح  <للبيع 
170م2  م�����ش��اح��ة  االب��ي�����ص 

 0951418823  : ه�  طابو 

 4454355 –
العظم  ع��ل��ى  �شقة  للبيع   >
م�شاحة 120م2 /ط5/ فني 

�رشقي  اجت��اه  م�شعد  يوجد 

 : ه���  للمقاي�شة  ق��اب��ل  قبلي 

 0949327010
الطلياين  يف  �شقة  <للبيع 
ف��ن��ي  ال���رئ���ي�������ص ط2  ج������ادة 

�شطح  مع  185م2  م�شاحة 

165م2 ه� : 4454355 – 
0951418823

<للبيع منزل / دار عربي / يف 
على  امل�شطبة  منطقة  �شحنايا 

الهيكل م�شاحة 111م2/ حكم 

مليون   5،5 ب�شعر    / حمكمة 

دون و�شيط ه� : 0945003811 

 –  0 9 3 3 2 8 0 3 0 6  –
0933521867

بريوت  طريق  منزل  <للبيع 
القدمي جبل الورد غرفتني و 

���ش��ال��ون ك�����ش��وة دي��ل��وك�����ص 

 : ه�����  م���ل���ي���ون   16 ب�����ش��ع��ر 

 0999558961

منزل  املقاي�شة  او  <للبيع 
اخلطيب  ج����ادة  ب��ال��ق�����ش��ور 

م��وق��ع مم��ي��ز ل��وك�����ص ار����ص 

�شوفاج ط1  و متديد  رخ��ام 

�شعود 6 درجات فقط اطاللة 

اخ�رش  طابو  ال�شارع  على 

ت�شليم فوري 140 مليون ه� 

 0951553163 :

<للبيع منزل يف زملكا البلد 
�شمايل  ���ش��وف��ا  و  غ���رف   3
غربي ه� : 0957567970

ب��ريوت  طريق  �شقة  <للبيع 
ال��ق��دمي  م��ف��رق ج��ب��ل ال���ورد 

�شوكه على ال�شارع م�شاحة 

80م2 دوبلك�ص ي�شلح عيادة  
 : ه������  12مليون  ب�������ش���ع���ر 

 0999558961
�شاحة  ق���رب  �شقة  <ل��ل��ب��ي��ع 
م�شاحة  فني  ال�شهبندرط2 

160م2 / 4غرف و �شالون 
�شمايل  غ��رب��ي   / م��ن��اف��ع  و 

ال���ت�������ش���ل���ي���م ف���������وري ه������� : 

 –  4 4 5 4 3 5 5
 0951418823
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جرمانا  يف  �شقة  <لالجار 
ك����رم ال�������ش���م���ادي غ���رف���ة و 

�شالون مع منافع بدون فر�ص 

طابق اول ه� : 4728083 

جرمانا  يف  �شقة  <لالجار 
حي الن�شيم مفرو�شة غرفتني 

و ���ش��ال��ون م��ع حديقة ه��� : 

 0956870333
<لالجار منزل باملزة فيالت 
غربية مفرو�ص ط5 مع م�شعد 

و م��ول��دة ل��ل��م��ن��ازل و ك��راج 

غرفتني نوم و �شالون ال�شعر 

3 مليون و 300 ال��ف ه��� : 
0949599996

بتخطيط  اأر�شية  �شقة  <لالجار 
ك��ف��ر���ش��و���ش��ة ال��ب��ل��د ق���رب �شوق 

مع  و �شوفا  غ��رف   3 اخل�شار 

ممتازة  ك�شوة  خارجية  وجيبه 

و  كهرباء  و  م��اء  كاملة  خ��دم��ات 

م���وق���ع خم�����دم ت�����ش��ل��ح مل��ج��م��ع 

لعيادات او �شكني �شنوي ح�رشا 

ب 4 مليون نهائي للجادين دون 

و�شيط ه� : 0988266149 

فر�ص  بدون  منزل  <لالجار 
ال�شامي  طلعة  امل��ال��ك��ي  يف 

م�شاعد  ديلوك�ص  250م2 
– كراج – اإطاللة – حرا�شة 
ب�������������دون و�������ش������ي������ط ه��������� : 

 0965006547
<لالجار منزل باملزة فيالت 
غ��رب��ي��ة دخ��ل��ة م�����ش��ف��ى ي��اف��ا  

220م2 /ط ار�شي / ك�شوة 
ج��ي��دة ج��دا جت���اري ي�شلح 

ل�رشكة او مكاتب او لل�شكن 

م���ط���ل���وب 9 م���ل���ي���ون ه����� : 

 0949599996
<لالجار بيت + عيادة مؤلف 
من 4 غرف مساحة 115م2 
قبــل ســاحة بــاب مصلــى هـ : 

 0944501410
<لالجار منزل مب�رشوع دمر 
اول ط2  ن�����ش��ق  ب��امل��غ��رتب��ني 

مفرو�ص   2 160م م�شاحة 

ك�شوة و فر�ص �شوبر ديلوك�ص 

3 ن���وم و ���ش��ال��ون و ت��را���ص 
بفر�ص لو بدون خدمات بناء 

كاملة 6 مليون �شنويا ممكن 

 : ه��������������  ����������ش���������ه���������ور   6
 0949599996

<���ش��ق��ة م��ف��رو���ش��ة ل��الج��ار 
ط3  ����ش���ال���ون  و  غ���رف���ت���ني 

بجرمانا �شاحة الرئي�ص فوق 

 –  5418334  : ه���  ال��ه��رم 

 0955241189
<لالجار غرفة مفرو�شة مع 
�شاحبة املنزل ب�شارع بغداد 

 : ه�  فقط  لالناث  ار�شي  ط 

 –  2 3 1 5 7 5 9
  0959866439

باتو�شرتاد  منزل  <لالجار 
املزة مفرو�ص ط9 مع مولدة 

غرفتني نوم و �شالون ك�شوة 

و فر�ص جيد جدا ال�شعر 5 

م�������������ل�������������ي�������������ون ه�������������������� : 

 0949599996
مـــي  ليو ا ر  جـــا لال >
ي  لشـــهر ا عي   ســـبو أل ا
بدمشـــق غرف مفروشـــة  
)ضمـــن  بـــراد   + مكيفـــة 
البيت الشـــامي للســـرير(  
ضمـــن ) البيت الشـــامي ( 
شـــارع  بغداد خلف جامع 
اجلوزة هـ :   0112320771 

 0936855455 –
<لالجار منزل يف املهاجرين 
�شطة ج��ادة اوىل ط2 بدون 

فر�ص 3 غرف و �شوفا ك�شوة 

جيدة جدا قبلي �شمايل ه� : 

 0968735852
<ل����الج����ار ال���ي���وم���ي ���ش��ق��ة 
بال�شعالن – املزرعة – ركن 

الق�شور غرفتني و  الدين – 

�شالون و منافع ديلوك�ص ه� 

 –  0951418823  :

 4454355
او  ال���ب���ي���ع  راو  <ل����الج����ا 
املقاي�شة قبو ب�شارع بغداد 

باب  ال��ه��الل  م�شفى  مقابل 

اال�شعاف غرفتني و �شالون 

او  ي�شلح عيادات  و حديقة 

مكتب دون اآرم��ة 200 الف 

����������ش���������ه���������ري���������ا ه����������������� : 

 0951553163
<لالجار منزل باملزة فيالت 
ال�����رشاي��ا  ع��ن��د دوار  غ��رب��ي��ة 

م�شاحة  ط4  ف��ر���ص  ب����دون 

و  ن�����وم  غ���رف���ت���ني  120م2 
�شالون ك�شوة ممتازة يوجد 

كراج ال�شعر 3مليون و 600 

الف ه� : 0949599996 

<موجود لدينا �شقق �شبابي 
او  للبيع  قد�شيا  ب�شاحية 

اكتتاب  رق��م  او  خم�ش�شة 

دميا�ص للجادين دون و�شيط 

ه� : 0988266149 

<مطلوب لل�رشاء �شقة واحدة 
اأر�شية او طابق ثاين فئة اأ 

تو�شع �شاحية قد�شيا �شبابي 

م�����ش��ت��ل��م من  او  خم�����ش�����ص 

ه��� :  م��ع��ق��ول  امل��ال��ك ب�شعر 

 0937323675

طابو  حم�����رش  ار����ص  للبيع 

دومن   3 م�����ش��اح��ة  اخ�������رش 

قبل  ال�شويداء  طريق  مفرزة 

ال�شهبا ب 7 كم و قبل املدينة 

 3 ب  الزيتون  اأم  ال�شناعية 

ك��م ال���دومن 10 مليون ه��� : 

 0999558961
اخ�رش  طابو  ار�ص  <للبيع 
م���ف���رزة يف ع��ي�����ش��م ال��ف��وق��ا 

الوطني  امل�شفى  من  بالقرب 

 –  6823448  : ه�������� 

 0933594898
يف  م���زارع  بيع  <للراغبني 
املليحة و حتيتة الرتكمان ه� 

 0935650244 :

<للبيع ار�ص طابو يف قلعة 
و مفزة  رائعة  جندل اطاللة 

خ��ان  غ���رب  و  قطنا  ج��ن��وب 

 –  6823448  : ه�  ال�شيح 

 0933594898

املقاي�شة على منزل  او  <للبيع 
موقع  رمانة  بابو  جت��اري  حمل 

ال�شيافة  ق�����رش  ���ش��اح��ة  مم��ي��ز 

ت�شليم  30م  االأردن  بنك  جانب 

فوري طابو اخ�رش ي�شلح حمل 

جتاري اأو عيادة اأو مكتب حمامي 

او مكتب هند�شي 125 مليون ه� 

 0951553163 :

محالت لآلجار
<لالجار حمل و مكتب يف 
و  ماليا  معالج  ريف دم�شق 

�شجل  على  للح�شول  بلدية 

جت��������������������������������اري ه�������������������� : 

 0933312807
<لالجار الســنوي عقار مؤلف 
من غرفتني و صالة و منتفعات 
و حديقة فيها غرفة مسقوفة 
بالبرامكة االجار الشهري 250 
 –  2224279  : ألــف  هـــ 

0944349434

لال�شتثمار  جتاري  <مكتب 
�شبع  ق��دمي  بناء  موقع مميز 

ب����ح����رات م�����ش��اح��ة ح����وايل 

ال�شعر  80م2  او  150م2 
 : ه�  للنقا�ص  قابل  للمعاينة 

 –  0 9 6 6 5 4 7 8 4 7
 0933577740

<ل����الج����ار م��ك��ت��ب جت���اري 
ط4  ال�شعب  جمل�ص  مقابل 

ك�����ش��وة  40م2  م�������ش���اح���ة 

دي��ل��وك�����ص + م��ك��ي��ف��ات ه��� : 

 –  0 9 3 3 3 3 7 1 3 3
 2323577

مركز  يف  جت���اري  <مكتب 
مم��ت��از ع��ل��ى ال��ط��ري��ق ال��ع��ام 

للت�شليم / فروغ / �شاحلية 

مقابل  �شعيد  ب���ور  ���ش��ارع 

املحافظة بناء حديث 30م2 

ه� : 0932659328 

<للبيع بيجو 206 فرن�شي 
اتوماتيك  ب��ان��ورام��ي  �شقف 

 2005 م��ودي��ل  ت��ي��ب��رتون��ي��ك 

ل�����ال������ش�����ت�����ف�����������ش�����ار ه��������� : 

 0944414500
موديل  مكبدة  �شانا  <للبيع 
2007 ب��ح��ال��ة ج��ي��دة ه���� : 

 0933627080

موظفون
للعمل يف  اآن�����ش��ة  <م��ط��ل��وب 
اأبو  ن�شائية يف  األب�شة  حمل 

رمانة ه� : 0932892677 

<موؤ�ش�شة طبية ترغب بتعيني 
ا���رشاف  و  حما�شبة  موظفة 

بدوام �شباحي براتب 100 

الف اخلربة غري �رشورية و 

املوا�شالت موؤمنة العمر دون 

30 �شنة ه� : 2157956 
<كاتب و مخرج مسرحي 
إلـــى  بحاجـــة  لألطفـــال 
مديـــرة أعمـــال العمر من 
18-23 سنة براتب شهري 
/ اخلبـــرة  ألـــف ل.س   75
غير ضرورية  / املواصالت 
مؤمنة  موبايل + واتس هـ 

 0944418838 :
لعيادة  م�شاعدة  <م��ط��ل��وب 
اخت�شا�شي يف طب اال�شنان 

ق�������ب�������ل ال�������ظ�������ه�������ر ه����������� : 

 –  0 9 3 3 3 3 7 1 3 3
2323577

بالفحامة  جت��اري��ة  <���رشك��ة 
للعمل  موظفات  اإىل  بحاجة 

لديها مبجال الت�شويق املبا�رش 

برواتب مغرية العمر دون 30 

�شنة ال�شهادة و اخلربة غري 

�رشورية ه� : 0966030877 

 2225099 –
ادوات  و  انـــارة  <محـــل 
بكفرسوســـة  كهربائية 
ســـوق بالزا بحاجة الى 
فنـــي كهربـــاء و يفضـــل 
ملنطقـــة  ا ن  ســـكا مـــن 
 –  2 1 4 4 7 6 2  : هــــ 

 0936819508
<�رشكة بحاجة اىل موظف / ة/ 
للعمل لديها بعدة اخت�شا�شات / 

�شائق – موزع – عامل – اداري 

 –  5 6 4 3 4 6 0  : ه������������  /

 0930147448
<جمموعة طبية تطلب للعمل 
لديها موظفة ادارية لالعمال 

ال��ف   100 ب��رات��ب  املكتبية 

العمر دون 30 �شنة اخلربة 

املوا�شالت  و  �رشورية  غري 

م���ن �شكان  ي��ف�����ش��ل  م��وؤم��ن��ة 

املدينة ه� : 2157956 

<يلزمنا �شاب ذو خربة ببيع 
احلقائب الن�شائية غري مدخن 

للعمل بدوام كامل يف الفحامة 

�شوق املوا�شم براتب ال�شهري 

70 الف ه� : 2245707  
<م��ط��ل��وب ����رشي���ك م�����ش��ان��د 
مل�رشوع �شناعي �شغري قابل 

ل��������ل��������ت��������و���������ش��������ع ه��������������� : 

 0942075071
<ب��ح��اج��ة اىل م��وظ��ف /ة/ 
ل��ل��ع��م��ل ل����دى ����رشك���ة ب��ع��دة 

اخت�شا�شات بدوام و راتب 

 –  5643460  : ه����  ج��ي��د 

 0930147448
سكرتاريا.

ملكتب  �شكرترية  مطلوب   >
جتاري بدم�شق دوام �شباحي 

العمر  �رشورية  غري  اخلربة 

 : ه��������  �����ش����ن����ة   24 ف���������وق 

 2229684
<�رشكة جتارية بحاجة اىل 
ب��دوام 8  �شكرترية ا���رشاف 

�شاعات �شباحي املوا�شالت 

موؤمنة و اخلربة غري �رشورية 

براتب  �شنة   30 دون  العمر 

100 الف ه� : 2157956 
ســـكرتيرة  مطلـــوب  >
اداريـــة لديها خبرة في 
العالقات العامة لشركة 
جتارية في جرمانا هـ : 

 0933730005
بالفحامة  جت��اري��ة  <���رشك��ة 
للعمل  موظفات  اإىل  بحاجة 

ا�شتكمال  اج���ل  م��ن  ل��دي��ه��ا 

 75 براتب  االإداري  طاقمها 

األف �شهريا العمر دون 30 

�شنة اخلربة و ال�شهادة غري 

�رشورية ه� : 2225099 – 

 0993882780

<مطلوب مقيمة لعائلة 
مؤلفـــة من 5 أشـــخاص 
 : هــــ  ســـنة   40-20 مـــن 
 –  0 9 3 2 4 8 0 0 0 5

 5643866
حالقة وجتميل

<معمل خياطة يف جرمانا بحاجة 
 – درزة   – اىل عامل /ة/ حبكة 

 : ه���  حوي�ص   – ام��ب��الج   – ر�شة 

 0933427342 – 5653455

ضمـــن  محـــل  <لديـــك 
دمشـــق مبنطقة جيدة 
و تريد فتحـــه اجبان و 
البان شراكة / اتصل بي 

/ هـ : 0955326999 
حم��ا���ش��ب جت���اري ل��دي��ه خ��ربة 

مب�شك دفاتر و اإعداد امليزانيات 

م�شتعد مل�شك ح�شابات التجار 

 : ه���  اأو جزئي  م�شائي  ب���دوام 

 0932305097
<يطلب عمال �شائق و مرافق 
ل��دى رج��ل اعمال او  خا�ص 

ع�����ائ�����ل�����ة حم������رتم������ة ه�������� : 

 0996377258

<م��ط��ل��وب ان�����ش��ة ل��ت��دري�����ص 
ط��ال��ب ع��ا���رش ري��ا���ش��ي��ات – 

فرن�شي – انكليزي – فيزياء 

 : ه�������������  ك�������ي�������م�������ي�������اء   –
 0999745871

<مدر�ص متميز جماز حا�شل 
التاهيل  دب��ل��وم  درج���ة  ع��ل��ى 

الرتبوي م�شتعدالعطاء درو�ص 

خا�شة يف الفيزياء و الكيمياء 

ل��ل�����ش��ه��ادت��ني االع�����دادي�����ة و 

ال����������ث����������ان����������وي����������ة ه�������������� : 

 0981291657

عمال
<مطلوب عامل نظافة مبنطقة 
 : ه��  جيد  براتب  رمانة  اب��و 

 0950010183
        رعاية وتوظيف

منزليــة  عاملــة  مطلــوب   >
يوميــا   4-9 مــن  الــدوام 
العمــر اقــل مــن 4 ســنة غير 
متزوجــة و بــدون أوالد هـــ : 
 –  0 9 4 3 4 3 6 8 1 8

 3741175
<مطلوب عاملة خدمة منزلية 
م��ق��ي��م��ة ل��رع��اي��ة االأط���ف���ال و 

امل�شنني ه� : 2165666 – 

 0992722275
مقيمـــة  ب  مطلـــو >
لرعايـــة مســـنة مقعدة 
ســـابقا  خبـــرة  لديهـــا 
ســـنة   60 –  30 العمـــر 
 –  0932480005  : هــــ 

 5643866
<مطلوب مدبرة منزل مقيمة 
�شغرية  ع��ائ��ل��ة  ل���دى  للعمل 

براتب   40-20 م��ن  العمر 

110 ه� : 0994442324 
 8843845 –

<مطلوب مدبرة منزل 
يوميـــا  ســـاعات   7 دوام 
شـــهريا   80000 براتـــب 

هـ : 5643866 
لدى  مقيمة  �شيدة  <مطلوب 
 100 ب��رات��ب  مقعدة  م�شنة 

األف و اإج��ازة اأ�شبوعية ه� : 

 –  0 9 9 4 4 4 2 3 2 4
 8843845

<مطلوب عاملة مدبرة منزل 
للعمل  حم��رتم��ة  عائلة  ل��دى 

 : ه�������  دوام  او  م���ق���ي���م���ة 

 –  0 9 9 2 7 2 2 2 7 5
 2165666
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ذو خربة  فرن�شي  <مدر�ص 
م�شتعد الإعطاء الدرو�ص لكافة 

امل���ن���اه���ج احل���دي���ث���ة ل����ذوي 

ال�����ش��ه��ادت��ني االإع��������دادي و 

ال������������ث������������ان������������وي ه��������������� : 

 0933805477

لت�شنيع  م���ع���دات  <ل��ل��ب��ي��ع 
احللويات / فرن دوار كروم 

/2/ + قالية مربومة عدد 1 

ه� : 0944328416 

<ل��ل��ب��ي��ع ع���دة م��ع��م��ل ك��ات��و 
م�شتعملة بحالة جيدة / فرن 

دوار – براد كاتو – طاوالت 

 : ه����������������   / رخ�������������������������ام 

 0988773443

<����ش���اب ل��ب��ن��اين م��ق��ي��م يف 
دم�شق ميلك �شيارة خا�شة 

ل  ال�شتقبا م�شتعد  نية  لبنا

و  لبنان  اإىل  خا�شة  طلبات 

تاأمني حجز فندقي م�شمون 

 –  0955341791  : ه���� 

 0096171226747

تركيب  و  بفك  مستعد  <شاب 
جميع  و  املفروشات  تغليف  و 
اخلدمات املتعلقة بالنقل و الشراء 
واألنقاض  املفروشات  شراء  و 
 / املستعملة  الكتب  و  واخلردة 
خدمة مميزة / هـ : 8839141 

0930074126 –




