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مزة 
<للبيع منزل باملزة �شارع اجلالء 
مقابل الق�رص العديل ط1 اجتاه 

ك�شوة  85م2  م�شاحة  �شمايل 

ممتازة ال�شعر 130 مليون قابل 

للتفاو�ض هـ : 0949599996 

اأبنية  جبل  باملزة  منزل  <للبيع 
خلدون ط4  بن  مقابل  الإ�شكان 

110م2  م�شاحة  م�شعد  بــدون 

جنوب �رصق غرب اك�شاء جيد مع 

العف�ض كامال اإطاللة ممتازة طابو 

ت�شليم فوري ال�شعر 120 مليون 

هـ : 0961162162 

<للبيع بداعي ال�شفر منزل باملزة 
فيالت �رصقية طابق فيال م�شاحة 

220م2 ك�شوة جيدة جدا يوجد 
تـــرا�ـــض اطـــاللـــة عــلــى اجلــهــات 

الربعة ط3 و اخري بدون ال�شطح 

دون  فقط  للجادين  مغر  ب�شعر 

و�شيط هـ : 0933258589 – 

 6125566
<لــلــبــيــع مـــنـــزل بـــاملـــزة �ــشــارع 
الغزاوي ط5 مع م�شعد م�شاحة 

عــاديــة ح�شوة  كــ�ــشــوة  120م2 
نفاذي قبلي �شمايل ال�شعر 150 

مليون هـ : 0949599996 

<للبيع منزل باتو�شرتاد املزة دوبلك�ض 
و  نــوم  غــرف   3  / 180م2  م�شاحة 

�شالون و مطبخ و 3 حمامات ك�شوة 

خالبة  اطاللة  حديثة  ديلوك�ض  �شوبر 

ــكــراج  ــشــمــايل بـــنـــاء خمــــدم ب قــبــلــي �

لل�شيارات للجادين فقط دون و�شيط هـ 

 6125566 – 0933258589 :

<للبيع منزل باملزة جبل ال�شارع 
العام ط4 و اخري م�شاحة 90م2 

غرفتني نوم و �شالون �شوكة قبلي 

�رصقي �شمايل ك�شوة ممتازة جدا 

 : هــــــ  مــــلــــيــــون   95 ـــعـــر  ـــش ـــ� ال

 0949599996
<للبيع منزل باملزة فيالت �رصقية 
مدخل   / ط1  طرابل�ض  �ــشــارع 

190م2 /  بناء حجر  خا�ض / 

بلطة كاملة / اك�شاء قدمي طابو 

النهائي  ال�شعر  فـــوري  ت�شليم 

 : هـــ  و�شيط  بـــدون  مليون   400
 0961162162

<للبيع منزل باملزة �شارع اجلالء 
160م2 /4 غرف  ط3 م�شاحة 

عادية  ك�شوة   / �شالون  و  نــوم 

�ــشــوكــة �ــرصقــي �ــشــمــايل اجتـــاه 

 : هـ  مليون   165 ال�شعر  خلفي 

 0949599996

املــزة  اتــو�ــشــرتاد  مــنــزل  <للبيع 
غربي  �رصقي  125م2  م�شاحة 

اطاللة خالبة  قدمية ط7  ك�شوة 

ب�شعر مغري للجادين فقط دون 

و�شيط هـ : 0933258589 – 

 6127552
<للبيع منزل باملزة فيالت غربية 
ط3  مباء حجر  الكرخي  �شارع 

�رصق  جــنــوب  200م2  م�شاحة 

�شمال اك�شاء جيد اطاللة مفتوحة 

طابو ت�شليم فوري ال�شعر 550 

مليون هـ : 0961162162 

<للبيع منزل باملزة فيالت �رصقية قرب 
جامع ال�شافعي ط7 مو مولدة وكراج 

للبناء م�شاحة 185م2 ح�شوة نفاذي 

ال�شعر  ممتازة  ك�شوة  �شمايل  قبلي 

260 مليون هـ : 0949599996 
املزة  باتو�شرتاد  منزل  <للبيع 
مولدة  مــع  ط10  بيك  كيك  بناء 

عادية  ك�شوة  105م2  م�شاحة 

اجتاه �شمايل غربي اطاللة على 

170مليون  التو�شرتادال�شعر 

قــــــابــــــل لـــــلـــــتـــــفـــــاو�ـــــض هـــــــــ : 

  0949599996
<للبيع طابق فيال باملزة فيالت 
ك�شوة  300م2  م�شاحة  غربية 

طابق 1 على ال�شارع العام دون 

و�شيط هـ : 0933930149 

اول  ن�شق   86 باملزة  منزل  <للبيع 
م�شاحة  ط1  الــفــتــح  جــامــع  جــانــب 

ديلوك�ض /3  130م2 ك�شوة �شوبر 
ال�شعر   / ومنتفعات  �شالون  و  نوم 

55 مليون فراغ مالية و �شاعة كهربا 
و عداد مياه هـ : 0949599996 

مشروع دمر 
ــزل مبـــ�ـــرصوع دمـــر ج16  <لــلــبــيــع مــن
اك�شاء   / نــوم   3  / 155م2  م�شاحة 

ممتاز جنوب غرب �شمال اإطاللة ممتازة 

– م�شعد – مولدة ت�شليم فوري ب�شعر 
275 مليون هـ : 0961162162 

<للبيع منزل مب�رصوع دمر ج8 
ط1 م�شاحة 160م2 اك�شاء جيد 

جدا ح�شوه جنوب �شمال اإطاللة 

ممتازة طابو ال�شعر 200 مليون 

هـ : 0961162162 

ــارع  ــش ــبــيــع مبـــ�ـــرصوع دمــــر � ــل <ل
املغرتبني الن�شق الأول �شقة اأر�شية 

160م2 داخلي + حديقة 650م2 
/ 3 نوم ) واحدة ما�شرت ( جنوب 

�رصق غرب اك�شاء �شوبر – مدخل 

م�شتقل ت�شليم فوري ال�شعر 500 

مليون هـ : 0961162162 

<للبيع منزل مب�رصوع دمر ج 10 م�شاحة 
290م2 جنوب غرب �رصق اإطاللة رائعة 
اك�شاء و�شط ط12 – م�شعد 2 – مولدة 

– طابو ت�شليم فوري ال�شعر 325 مليون 
هـ : 0961162162 

<للبيع منزل ب�شاحة �شمدين ط3 
/3 غرف و �شوفا / ك�شوة جيدة 

املطلوب 70 مليون بدون و�شيط 

هـ : 0933331056 

ــزل بــاملــهــاجــريــن على  <لــلــبــيــع مــن
ال�شارع العام جانب بياع ال�شاطرين 

ط4 مع م�شعد غرفتني و �شالون + 

ترا�ض قبلي �رصقي اطاللة رائعة على 

دمــ�ــشــق كــ�ــشــوة جــيــدة مــكــيــفــات + 

�شوفاج هـ : 0938258259 

<للبيع �شقة قرب دوار ال�شهبندر 
م�شاحة 170م2/  ط2 / 4 غرف 

على  جيدة  ك�شوة   / �شالون  و 

ال�شارع الرئي�شي الت�شليم فوري 

 –  0951418823  : هــــــ 

 4454355
شارع  بالصاحلية  منزل  <للبيع 
كسوة  قبلي  ط1  206م2  العابد 
جيدة جدا + شوفاج مركزي يصلح 
او  العفش  مع  جتاري  او  سكني 
هـ  وسيط  دون  اخضر  طابو  بدون 

 0933723020 :

<للبيع او املقاي�شة منزل بالق�شور 
لوك�ض  مميز  موقع  اخلطيب  جــادة 

ار�ــض رخــام و متديد �شوفاج ط1 

�شعود 6 درجات فقط اإطاللة على 

ال�شارع طابو اخ�رص ت�شليم فوري 

145 مليون هـ : 0951553163 
<للبيع منزل يف عني ترما التلية 
و  منتفعات  و  �ــشــالــون  و  غــرفــة 

 : هـــ  كــ�ــشــوة  ن�شف  ط5  �شطح 

 0934263863
حمي  ال�شيخ  يف  منزل  <للبيع 
الدين ط ار�شي غرفتني و موزع 

 37 املطلوب  جيدة  ك�شوة  قبلي 

 : هـــ  طــابــو  و�شيط  بـــدون  مليون 

 0933331056
<للبيع �شقة اأر�شية يف ال�شبورة طريق قرى 
الــ�ــشــكــنــي م�شاحة  الأ�ـــشـــد جمــمــع قــرطــبــة 

110م2 اأبنية و خدمات 5 جنوم نظام كمباوند 
– طابو – ت�شليم فوري ال�شعر 200 مليون 

و بازار هـ : 0961162162 

<للبيع او املقاي�شة منزل بالعدوي ط6 
مع م�شعد و مولدة قبلي �شمايل اطاللة 

اجلامع  و  قا�شيون  جبل  على  رائــعــة 

المــوي ك�شوة جيدة جــدا 4 غــرف و 

و  خدمات  بلكون  و  حمامني  و  مــوزع 

ناطور للبناء طابو اخ�رص ت�شليم فوري 

145 مليون هـ : 0951553163 
<للبيع �شطح يف اجل�رص البي�ض م�شاحة 
250م2 /ط2/ فني اربــع اجتاهات هـ : 

 4454355 – 0951418823

< للبيع منزل بالهامة الطريق العام 
مقابل �شبينتي بناء حجر ط2 جنوب 

�شمال �رصق م�شاحة 145م2 هيكل 

ال�شعر  اخ�رص  طابو  اك�شاء  بدون 

50 مليون هـ : 0961162162 
<للبيع غرفة ار�شية م�شتقلة مع 
الدين  حمــي  ال�شيخ  يف  منافع 

طلعة ال�شيخ ابراهيم جانب فرن 

حم�ض هـ : 0934263863 

<للبيع �شقة ب�شاحية قد�شيا يف 
ال�شكن ال�شبابي اجلزيرة ال�شابعة 

ط2 فني /85م2/ امللكية طابوا 

�شكان هـ : 0944972931 

<للبيع �شقة طريق بريوت القدمي  مفرق 
جبل الورد �شوكه على ال�شارع م�شاحة 

ب�شعر  عــيــادة   ي�شلح  دوبلك�ض  80م2 
12مليون هـ : 0999558961 

< لــالجــار مــنــزل بــاملــزة �شارع 
ك�شوة  م�شعد  مــع  ط1  اجلـــالء 

�شالون  و  ــوم  ن غرفتني  ممــتــازة 

و  مليون   4 ال�شعر  فر�ض  بــدون 

ن�ض هـ : 0949599996 
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<لــالجــار منزل مبــ�ــرصوع دمر 
املغرتبني الن�شق الول ط2 / 2 

 – العف�ض  مع  جيد  اك�شاء  نــوم 

 350 �شهريا  كــراج   – م�شعد 

الف ل.�ض هـ : 0953800202 

 3113655 –
<لــالجــار بــاملــزة فــيــالت غربية 
طابق فيالت طابق ثاين م�شاحة 

220م2 غرف نوم مع ما�شرت + 
غرفة  و  �شالون  و  نــوم  غرفتني 

طعام + حمامني و ترا�ض ك�شوة 

و فر�ض ممتاز ال�شعر 14 مليون 

ممــــكــــن بـــــــــدون فـــــر�ـــــض هـــــــ : 

 0949599996
ــاملــزة فيالت  <لـــالجـــار مــنــزل ب
م�شاحة  اول  طــابــق  ط1  غربية 

220م2 بدون فر�ض ك�شوة و �شط 
ال�شعر 7 مليون ممكن مكتب غري 

معلن هـ : 0949599996 

األســـبوعي   اليومـــي  <لالجـــار 
الشهري بدمشق غرف مفروشة  
البيـــت  )ضمـــن  بـــراد   + مكيفـــة 
الشامي للسرير(  ضمن ) البيت 
الشـــامي ( شـــارع  بغـــداد خلـــف 
جامع اجلوزة هـ :   0112320771 

 0936855455 –
<لـــالجـــار غــرفــة مــفــرو�ــشــة مع 
بغداد  ب�شارع  املــنــزل  �شاحبة 

طــابــق اول لـــالنـــاث فــقــط هــــ : 

 –  2 3 1 5 7 5 9
 0959866439

اتو�شرتاد  على  منزل  <لالجار 
املزة ط9 مع مولدة غرفتني نوم و 

ممتاز  فــر�ــض  و  ك�شوة  �شالون 

ال�شعر  التو�شرتاد  على  اطاللة 

5 مليون هـ : 0949599996 
اتو�شرتاد  باملزة  منزل  <لالجار 
قبل حلويات bee  ط7 / 2 نوم / 

فــارغ اطاللة على   – اك�شاء جيد 

مولدة   –  2 م�شعد  التــو�ــشــرتاد 

ــــض هــــ :  �ــشــهــريــا 450 الــــف ل.�

 3113655 – 0953800202
<لالجار منزل باملزة اتو�شرتاد 
ط8 م�شاحة 220م2 بدون فر�ض 

مليون   7 ال�شعر  جــيــدة  ك�شوة 

�شنوي ممكن مكتب غري معلن هـ 

 0949599996 :

منزل  املهاجرين  يف  <لــالجــار 
بدون فر�ض ي�شلح عيادة – مكتب 

– مركز مهنة فكرية ك�شوة ممتازة 
م�شاحة 50م2 بدون و�شيط هـ : 

 0965006547

ــزل بـــاملـــزة جـــادة  <لـــالجـــار مــن
و  غرفتني  ط1  ــوحــدة  ال حديقة 

�شالون ك�شوة و فر�ض جيد جدا 

 : هـــ  �ــشــنــوي  مــلــيــون   4 ال�شعر 

 0949599996
ــاملــزة فيالت  <لـــالجـــار مــنــزل ب
�رصقية ط ار�شي طلوع كم درجة 

م�شاحة 140م23 غرفينت نوم و 

مفرو�ض  جــيــدة  ك�شوة  �شالون 

 : هـ  و�شيط  دون  فقط  للجادين 

 –  0 9 3 2 3 3 4 3 0 2
 6127552

منتفعات  مع  غرفة  لالجار  قبو 

مفرو�شة جانب مدر�شة فريز مالك 

 : هــــــــ  ــــا  ــــري ــــه ــــش � ـــــــــف  ال  10
 –  0 9 4 4 2 5 0 4 2 4

 4462685
<لــالجــار منزل مبــ�ــرصوع دمر 
املغرتبني الن�شق الول ط8 / 2 

نوم / اك�شاء �شوبر ديلوك�ض مع 

العف�ض �شوبر اطاللة م�شعد – 

كراج �شهريا 425 الف ل.�ض هـ 

 –  0 9 5 3 8 0 0 2 0 2  :

 3113655
ــاملــزة فيالت  <لـــالجـــار مــنــزل ب
و  نــــوم  4غرف   / ط3  ــة  ــي غــرب

200م2  مــ�ــشــاحــة   / ــون  �ــشــال

 6 ال�شعر  جيد  فر�ض  و  ك�شوة 

مليون هـ : 0949599996 

<للبيع �شالة جتارية بكفر�شو�شة 
البختيار مقابل احتاد الفالحني 

 + 3 حمــالت  مق�شمة  210م2 
وجيبة واجهة على ال�شارع 18م 

ت�شليم  ديلوك�ض  �شوبر  ك�شوة 

فوري ب�شعر مغر للجادين هـ : 

 –  0 9 4 4 7 5 7 0 6 1
 6125566

<محل للتسليم بشارع الثورة مدخل 
العيبة طلعة الدرج غرفتني و منافع 
ط1 بناء قدمي هـ : 2322924 

 0951803305 –
دوار  ـــــرب  ق ــيــع حمــــل  ــب ــل ل

الــ�ــشــهــبــنــدر عــلــى الــ�ــشــارع 

 2 40م م�شاحة  الرئي�شي 

الذمة  بريء  ملكية   + فروغ 

ي�شلح جلميع املهن الت�شليم 

فوري هـ : 0944315611 

 3318691 –

ال�شعالن حمل جتاري  <لالجار يف 
�شنويا  ا�ــشــرتاتــيــجــي  مــوقــع  60م2 
20مليون + عمولة مكتب �شهر للجادين 

بدون و�شيط هـ : 0965006547 

<لالجار حمل ب�شاحة �شمدين ال�شارع 
و  �شقيفة  مع  25م2  م�شاحة  الرئي�شي 

حمام و ديكور ي�شلح لعدة مهن هدايا 

– موبايالت – األب�شة – اإك�ش�شوار هـ : 
 0994330561 – 0954785606

<حمــــل جتـــــاري مــقــابــل مــول 
ال�شندباد يف املزة م�شاحة 15م2 

ك�شوة �شوبر ال�شعر 4 مليون و 

200 الف هـ : 0949599996
<لـــالجـــار �ــشــالــة جتـــاريـــة على 
اتو�شرتاد املزة م�شاحة 1000م2 

دون  فقط  للجادين  جيدة  ك�شوة 

 –  0944757061  : هـ  و�شيط 

 6127552

ب�شاحة  الــ�ــشــنــوي  <لــال�ــشــتــثــمــار 
قبو  مــ�ــشــتــودع   + مكتب  احلــريــقــة 

طــابــقــني مــفــرو�ــض مـــزود بــوفــيــني + 

حمامني عدد 2 م�شاحة 150م2 هـ 

 0930047294 – 2248880 :

<مكتب جتاري لال�شتثمار موقع مميز 
بناء قدمي �شبع بحرات م�شاحة حوايل 

150م2 او 80م2 ال�شعر للمعاينة قابل 
 –  0966547847  : هــــ  لــلــنــقــا�ــض 

 0933577740
لف  مؤ ر  عقا ي  لسنو ا ر  جا لال >
منتفعات  و  صالة  و  غرفتني  من 
مسقوفة  غرفة  فيها  حديقة  و 
 250 الشهري  االجار  بالبرامكة 
 –  2224279  : هـ  لف   أ

0944349434

<لـــلـــبـــيـــع مــــــــزارع يف حــتــيــتــة 
و  مك�شية  املليحة  او  الرتكمان 

عـــــــلـــــــى الـــــــــعـــــــــظـــــــــم  هــــــــــــ : 

 0935650244

خـــاص  مـــدرس  <مطلـــوب 
 : هــــ  التصديـــر  فـــي مجـــال 

 0936002008

<مدر�ض متميز جماز حا�شل 
ـــوم الــتــاأهــيــل  ـــل ــى درجـــــة دب عــل

الرتبوي م�شتعد لإعطاء درو�ض 

الكيمياء  الفيزياء و  خا�شة يف 

لل�شهادتني الإعدادية و الثانوية 

هـ : 0981291657 

و  عربية خمت�ض  لغة  <مــدر�ــض 
اأ�ـــشـــلـــوب مــتــطــور و حــديــث يف 

الــتــدريــ�ــض جلــمــيــع املــــراحــــل و 

امل�شتويات كافة هـ : 4457838 

 0932002624 –
<مــدر�ــشــة لــغــة فــرنــ�ــشــيــة تــدر�ــض 
مــرحــلــتــي الــتــعــلــيــم الأ�ــشــا�ــشــي و 

الثانوي باأ�شعار رمزية و بقدرة على 

و  الرتجمة  و  اللغة  تب�شيط قواعد 

املحادثة هـ : 0938946648

<مطلوب مدر�ض /ة / خا�ض يف 
جمــــــــــال الـــــتـــــ�ـــــشـــــويـــــر هـــــــــ : 

 0933866775
<مدر�ض خمت�ض م�شتعد لإعطاء درو�ض 
 – اإعــــدادي  الريا�شيات  ملـــادة  مكثفة 

كان  لــو  حتى  النجاح  ت�شمن  ثــانــوي 

الطالب مق�رصا هـ : 0933635136 

و  خمت�ض  ريا�شيات  <مــدر�ــض 
لإعــطــاء  م�شتعد  بــثــانــويــة  معلم 

درو�ض خ�شو�شية لل�شهادتني و 

تاأ�شي�ض  مع  النتقالية  املــراحــل 

 : هـ  املنقطعني  الأحــرار  للطالب 

 0992270408

<ان�شة جلميع املراحل البتدائي 
و العدادي و الثانوي اجتماعيات 

مبنطقة  انكليزي  لغة  و  ديانة  و 

الـــقـــ�ـــشـــور و مــــا حـــولـــهـــا هـــــ : 

 4463003 – 0996850685

موظفون
<�رصكة جتارية بالفحامة بحاجة 
اإىل موظفات للعمل لديها مبجال 

مغرية  برواتب  املبا�رص  الت�شويق 

العمر دون 30 �شنة ال�شهادة و 

اخلـــــــرة غــــري �ـــــرصوريـــــة هـــــ : 

 2225099 – 0966030877
ــكــرتون بــحــاجــة اىل  ــة ال ــش <ور�
ثانوية  او  الكرتون  معهد  خريج 

غري  اخلـــرة  الــكــرتون  �شناعية 

الدوام   30 دون  العمر  �رصورية 

من 8 �شباحا – 5 م�شاء براتب 

جيد هـ : 0937756448 

<يلزمنا موظفة ذات خرة لبيع 
بدوام  للعمل  الن�شائية  احلقائب 

�شهري  براتب  قد�شيا  يف  كامل 

70 األف العمر من 25-40 هـ : 
 0932869351

مبطبعة  للعمل  �شاب  <مطلوب 
ب�شارع خالد بن الوليد الدوام من 

9 �شباحا حتى 7 م�شاء الراتب 
ــــــب اجلـــــــــهـــــــــد هــــــــــــ :  ــــــش حــــــ�

 0944061016

مطلوب طبيبات ا�شنان للعمل يف 

المارات / غري مرتبطة – العمر 

�شغط  تتحمل  و  �شنة   40 فــوق 

dubai.  : اميــــيــــل  الـــعـــمـــل  

emp.2020@gmail.com
<يلزمنا �شابي للعمل يف ور�شة 
بباب م�شلى الدوام من 8 �شباحا 

– 5 م�شاء براتب 60 الف هريا 
 : هـــــ  �ــشــنــة   25 دون  الـــعـــمـــر 

 0937756448
<مطلوب موظف /ة/ للعمل لدى 
انــتــاج و بعدة  �ــرصكــة على خــط 

جمالت بدوام و راتب جيد هـ : 

 0930147448 – 5643460

سكرتاريا
<�رصكة جتارية بالفحامة بحاجة 
اإىل موظفات للعمل لديها من اجل 

ا�شتكمال طاقمها الإداري براتب 

75 األف �شهريا العمر دون 30 
�ــشــنــة اخلــــرة و الــ�ــشــهــادة غري 

 –  2225099  : هـــ  �ـــرصوريـــة 

 0993882780
<�رصكة جتارية تعمل يف جمال 
ال�شترياد و الت�شدير بحاجة اىل 

مرا�شالت  و  تنفيذية  �شكرترية 

جتارية / لغة انكليزية جيدة جدا 

و جتيد العمال املكتبية و خرة 

بـــاملـــرا�ـــشـــالت الـــتـــجـــاريـــة هـــــ : 

 4460957

عمال
لــور�ــشــة  /ة/  عــامــل  <يــلــزمــنــا 
بدون  او  بخرة  ن�شائية  حقائب 

ـــــ :  ــــن ه ــــدي ــــد ال ــــش بـــ�ـــشـــارع اأ�

 2775536
<مطلوب عامل نظافة مبنطقة ابو 
رمــــــانــــــة بــــــراتــــــب جــــيــــد هـــــــ : 

 0950010183

<يــلــزمــنــا عـــامـــل ملــحــل فـــروج 
برو�شتد و م�شوي منطقة الق�شاع 

 : هـــــــــ  بـــــــــــــدون  او  بـــــــخـــــــرة 

 0944328400

رعاية وتنظيف
<مطلوب مقيمة لدى عائلة صغيرة 
بحماه براتب 200 الف شهريا هـ : 

 0931606623
<مــطــلــوب مــقــيــمــة لــــدى عــائــلــة 
�شغرية بحماة براتب 200 الف 

هـ : 0988336468 

و  مسنة  لرعاية  مقيمة  <مطلوب 
حتت  العمر  املنزل  بأعمال  القيام 
 0943436818-  : هـ   45

 3741175
 / عامل  تطلب  تنظيف  <�رصكة 
عاملة للعمل �شمن ور�شة تنظيف 

براتب جيد و حوافز جيدة الدوام 

م�شائي هـ : 0943223383 

لعائلـــة  مقيمـــة  <مطلـــوب 
مؤلفـــة مـــن 5 أشـــخاص مـــن 
20-40 ســـنة هـ : 5643866 

 0932480005  -
منزلية  خــدمــة  عاملة  <مــطــلــوب 
مقيمة لرعاية الأطفال و امل�شنني 

 –  2 1 6 5 6 6 6  : هـــــــــــ 

 0992722275
<مطلوب مدبرة منزل دوام 7 
ساعات يوميا براتب 80000 

شهريا هـ : 5643866 
<مطلوب عاملة مدبرة منزل لدى 
او  مقيمة  للعمل  حمرتمة  عائلة 

 –  0992722275  : هـــ  دوام 

 2165666
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رعاية وتنظيف
<مطلـــوب مقيمـــة لرعايـــة 
مســـنة مقعـــدة لديها خبرة 
 60  –  30 العمـــر  ســـابقا 
ســـنة هــــ : 0932480005 – 

 5643866

أزياء..
<معمل الب�شة بناتي بحاجة اىل 
ور�شات خياطة / عرطوز / هـ : 

 –  0 9 6 6 9 3 9 9 5 3
 6865698

<ور�شة �شك يف جرمانا بحاجة 
الــور�ــشــة  مــن  للعمل  انــ�ــشــة  اىل 

اخلــــــرة غــــري �ــــرصوريــــة هـــــ : 

 0944423413

<�شاب متفرغ يطلب عمال بدوام 
كامل العمر 24 �شنة ال�شكن يف 

الت�شامن معفى من اخلدمة هـ : 

 0930740102
<�شاب يرغب بالعمل يف �شيدلية 
بــــــــــاوقــــــــــات مـــــعـــــيـــــنـــــة هــــــــــ : 

093602008

متفرقات
ــيــع مـــعـــدات مــعــمــل كــاتــو  ــب ــل <ل
م�شتعملة بحالة جيدة / فرن دوار 

بحالة  و�شط  مقا�ض  حلب  �شنع 

بــرادات  طــاول رخــام –  جيدة – 

كاتو / هـ : 0988773443 – 

 0988964528
<للبيع مكنة ت�شوير نوع ريكو 
بحالة جيدة هـ : 0951418823 

 4454355 –
كــامــل يف  مــنــزل  عف�ض  <للبيع 
الدويلعة / براد LG-  غ�شالة 

LG  -  مكيف – فرن – �شجاد 
.... الخ / هـ : 4732050

<�شاب لبناين مقيم يف دم�شق 
لبنانية  خــا�ــشــة  �ــشــيــارة  ميــلــك 

م�شتعد ل�شتقبال طلبات خا�شة 

اإىل لبنان و تاأمني حجز فندقي 

 0955341791  : هـ  م�شمون 

 0096171226747 –
<�شاب م�شتعد بفك و تركيب و 
جميع  و  املــفــرو�ــشــات  تــغــلــيــف 

اخلدمات املتعلقة بالنقل و ال�رصاء 

والأنقا�ض  املفرو�شات  �ــرصاء  و 

امل�شتعملة /  الكتب  و  واخلــردة 

خدمة مميزة / هـ : 8839141 

 0930074126 –

  مطعم يطلب 
 �شريك مع كاد عمال كامل  

املطعم جمهز بكامل املعدات + 

فرن �شفيحة   ب�إد�رة �أبو فهد 

 جديدة عرطوز �شارع الأخطل 

0933839740 / 6811587




