


9336 2020 العــــدد 792  -  14   أذار       2

مزة 
�رشقية  فيالت  باملزة  منزل  <للبيع 
�شارع طرابل�ص ط1 / مدخل خا�ص 

/ بناء حجر 190م2 / بالطة كاملة 

ت�شليم   – طابو   – ق��دمي  اك�شاء   /

مليون   400 النهائي  ال�شعر  فوري 

بدون و�شيط ه� : 0961162162 

ابنية  جبل  باملزة  منزل  <للبيع 
اال�شكان مقابل بن خلدون ط4 / 

بدون م�شعد / م�شاحة 110م2 

جنوب �رشق غرب اك�شاء جيد مع 

العف�ص كامال اطاللة ممتازة طابو 

ت�شليم فوري ال�شعر 120 مليون 

ه� : 0961162162 

املزة  باتو�شرتاد  منزل  <للبيع 
 3  / 180م2  م�شاحة  دوبلك�ص 

غرف نوم و �شالون و مطبخ و 3 

ديلوك�ص  �شوبر  ك�شوة  حمامات 

حديثة اطاللة خالبة قبلي �شمايل 

لل�شيارات  ب��ك��راج  خم���دم  ب��ن��اء 

 : ه�  و�شيط  دون  فقط  للجادين 

 –  0 9 3 3 2 5 8 5 8 9
 6125566

<للبيع �شقة على اتو�شرتاد املزة 
�شوكة  /ط2/  200م2  م�شاحة 

ك���������������ش�������وة ��������ش�������وب�������ر ه����������� : 

 0932683720
<للبيع بداعي ال�شفر منزل باملزة 
فيالت �رشقية طابق فيال م�شاحة 

220م2 ك�شوة جيدة جدا يوجد 
ت���را����ص اط���الل���ة ع��ل��ى اجل��ه��ات 

االربعة ط3 و اخري بدون ال�شطح 

دون  فقط  للجادين  مغر  ب�شعر 

و�شيط ه� : 0933258589 – 

 6125566

<للبيع منزل باملزة �شارع اجلالء 
ط4 + م�شعد �شقة 90م2 �شمال 

�رشق 2 نوم اك�شاء قدمي اطاللة 

طابو ت�شليم فوري 150 مليون و 

بازار ه� : 0961162162 

امل��زة  ات��و���ش��رتاد  م��ن��زل  <للبيع 
غربي  �رشقي  125م2  م�شاحة 

اطاللة خالبة  قدمية ط7  ك�شوة 

ب�شعر مغري للجادين فقط دون 

و�شيط ه� : 0933258589 – 

 6127552

مشروع دمر 
املغرتبني  دمر  <للبيع مب�رشوع 
ار���ش��ي��ة  ���ش��ق��ة  االول  ال��ن�����ش��ق 

160م2 داخلي + حديقة 650م2 
ا�شجار + كازون 3 نوم / واحدة 

م���ا����ش���رت/ ج���ن���وب �����رشق غ��رب 

م��دخ��ل م�شتقل  ���ش��وب��ر  اك�����ش��اء 

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

 0961162162
دمر  م�����رشوع  يف  �شقة  <للبيع 
م�شاحة  الهيكل  على  اال�شكان 

طابو  اأخ���ري  و  /ط3/  130م2 
اخ�رش ب�شعر نهائي 100 مليون 

بناء حجر ه� : 0988029029 

<للبيع منزل مب�رشوع دمر ج8 
اك�شاء  160م2  /ط1/ م�شاحة 

�شمال  جنوب  ح�شوة  جدا  جيد 

اطاللة ممتازة طابو ال�شعر 200 

مليون ه� : 0961162162 

 16 <للبيع  مب�����رشوع دم��ر ج 
الن�شق االول �شقة ار�شية �شمال 

�رشق 170م2 داخلي / 3 نوم 

 – م�شبح   + حديقة  250م2   +

اك�شاء جيد ال�شعر 225 مليون 

ه� : 0961162162 

<للبيع منزل باملهاجرين املرابط 
90م2  م�شاحة  3 /ط3/  جادة 

 60 ال�شعر  ط��اب��و  جيد  اك�شاء 

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

 0961162162
<ل��ل��ب��ي��ع ���ش��ق��ة يف ق����رى اال���ش��د 
قيد  امل��ح��ا���رش  170م2  م�شاحة 

على  م��ل��ي��ون   42 بتكلفة  االجن����از 

الهيكل مع االك�شاء اخلارجي دفعة 

اوىل 22 مليون و الباقي خالل عام 

و ن�شف ه� : 0932683720 

<للبيع �شطح يف اجل�رش االبي�ص 
م�شاحة 250م2 /ط2/ فني اربع 

 0951418823  : ه�  اجتاهات 

 4454355 –
م��ن��زل  امل��ق��اي�����ش��ة  او  <ل��ل��ب��ي��ع 
بالعدوي ط6 مع م�شعد و مولدة 

على  رائعة  اطاللة  �شمايل  قبلي 

جبل قا�شيون و اجلامع االموي 

ك�شوة جيدة جدا 4 غرف و موزع 

و  خ��دم��ات  بلكون  و  حمامني  و 

ناطور للبناء طابو اخ�رش ت�شليم 

 : ه������  م����ل����ي����ون   145 ف���������وري 

 0951553163
االأ���ش��د  ق���رى  يف  �شقة  <للبيع 
مع  156م2  م�����ش��اح��ة  ار����ش���ي 

الهيكل  ع��ل��ى  150م2  ح��دي��ق��ة 

ب�شعر  موقع مميز  فوري  ت�شليم 

58 م��ل��ي��ون ب���ن���اء ح���دي���ث ه���� : 
 0932683720

<للبيع او املقاي�شة منزل ب�شارع 
بغداد ط2 / 3غرف و �شالون / 

مع ترا�ص م�شتقل بال�شطح طابو 

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

 0932249538
<لدينا �شقق �شبابي و جمعيات 
ب�شاحية قد�شيا و اأرقام اكتتاب 

�شبابي دميا�ص و �شاحية الفيحاء 

اأ�شعار منا�شبة للجادين فقط ه� : 

 0988266149

م��ن��زل  امل��ق��اي�����ش��ة  او  <ل��ل��ب��ي��ع 
موقع  اخلطيب  ج��ادة  بالق�شور 

مميز دلوك�ص ار�ص رخام و متديد 

درج��ات   6 �شعود  ط1  �شوفاج 

طابو  ال�شارع  على  اإطاللة  فقط 

اخ�رش ت�شليم فوري 145 مليون 

ه� : 0951553163 

<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  : ه������ 

 4454355
<للبيع �شقة طريق بريوت القدمي  
م��ف��رق ج��ب��ل ال����ورد ���ش��وك��ه على 

ال�شارع م�شاحة 80م2 دوبلك�ص 

ي�شلح عيادة  ب�شعر 12مليون ه� 

 0999558961 :

<بيت للبيع م�شاحة 100م2 /3 
بطنا  كفر  منافع / يف  و  غ��رف 

حكم حمكمة ب�شعر 13 مليون ه� 

 0933429219 :

على  ع��رب��ني  يف  للبيع  <م��ن��زل 
3 غرف و موزع  العام  ال�شارع 

م�شاحة 100م2 طابو اخ�رش ه� 

 0933700552 :

<ل���الج���ار غ��رف��ة م��ف��رو���ش��ة مع 
بغداد ط  ب�شارع  املنزل  �شاحبة 

ار������ش�����ي ل�����الن�����اث ف���ق���ط ه������ : 

 0959866439 – 2315759
<ل���الج���ار م��ن��زل ب��امل��زة فيالت 
�رشقية ط ار�شي طلوع كم درجة 

م�شاحة 140م23 غرفينت نوم و 

مفرو�ص  ج��ي��دة  ك�شوة  ���ش��ال��ون 

 : ه���  و�شيط  دون  فقط  للجادين 

 6127552 – 0932334302
مـــي  ليو ا ر  جـــا لال >
ي  لشـــهر ا عي   ســـبو أل ا
بدمشـــق غـــرف مفروشـــة  
)ضمـــن  بـــراد   + مكيفـــة 
البيت الشـــامي للســـرير(  
ضمـــن ) البيت الشـــامي ( 
شـــارع  بغداد خلف جامع 
اجلوزة هـ :   0112320771 

 0936855455 –

رو�شة  مفرو�شة  �شقة  <لالجار 
خلف موؤ�ش�شة ال�شينما �شالون و 

غرفة نوم و منافع تدفئة و تكييف 

 24/24 كهرباء   / �شاخن  م��اء 

انرتنيت من املالك االت�شال بعد 

1 ظهرا ه� : 0944362525 
صوفا  و  غرف   3 لالجار  <عقار 
خلة  د مكة  ا لبر با يقة  حد و 
جتاري  او  سكني  يصلح  احللبوني 
مكتب  و  ا ية  و د أ ع  د مستو و  ا
فرش  بدون  معهد  او  هندسي 
الدفع  ل.س   275000 مببلغ 
 –  0944349434  : هـ  سنوي 

 2224279
<لالجار منزل عربي افرجني 5 
ف�شحة   + حت���ت  و  ف����وق  غ����رف 

�رشيجة  باب  منطقة  �شماوية يف 

زق���������������اق ال�������ع�������م�������ري ه���������� : 

 0938802798
<لالجار �شقة مفرو�شة ب�شارع 
احلمرا العام �شالون و غرفة نوم 

و منافع و برندا اطاللة طابق رابع 

م���ع م�����ش��ع��د م���ن امل���ال���ك / بعد 

 : ه�������  ظ�����ه�����را /  ال��������واح��������دة 

 0944362525
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<للبيع ار�ص طابو اخ�رش مفرزة 
من  ب��ال��ق��رب  ال��ف��وق��ا  عي�شم  يف 

امل�شفى الوطني ه� : 6823448 

 0933594898 –
للبناء يف  <للبيع مقا�شم مرخ�شة 
املق�شم  م�شاحة  ال���زب���داين  �شهل 

طابقني  ب��ن��اء  رخ�شة  م��ع  600م2 
100+124م2 �شعر املق�شم النهائي 

16 مليون ه� : 0932683720 
<للبيع ار�ص طابو يف قلعة جندل 
اإطاللة رائعة و مفزة جنوب قطنا و 

غرب خان ال�شيح ه� : 6823448 

 0933594898 –

<ل���ل���ب���ي���ع حم�����ل جت��������اري يف 
للعمل  جاهز  مرابط  املهاجرين 

ك�شوة حديثة مع تكييف و هاتف 

و حمام قبلي ب�شعر 25 مليون 

ه� : 0965006547 

للبيع حمل قرب دوار ال�شهبندر 

م�شاحة  الرئي�شي  ال�شارع  على 

40م2 فروغ + ملكية بريء الذمة 
الت�شليم  امل��ه��ن  جلميع  ي�شلح 

 –  0944315611  : فوري ه� 

 3318691
<للبيع �شالة جتارية بكفر�شو�شة 
الفالحني  احت��اد  مقابل  البختيار 

 + 3 حم���الت  م��ق�����ش��م��ة  210م2 
وجيبة واجهة على ال�شارع 18م 

ك�شوة �شوبر ديلوك�ص ت�شليم فوري 

ب�������ش���ع���ر م���غ���ر ل���ل���ج���ادي���ن ه������ : 

 6125566 – 0944757061

<حم���ل ل��ال���ش��ت��ث��م��ار ال�����ش��ن��وي 
�شالون  ي�شلح  75م2  م�شاحة 

ح��الق��ة او حم��ل ال��ع��اب ب��امل��زة 

مقابل امل��دي��ن��ة اجل��ام��ع��ي��ة  ه��� : 

 0932001319
<ل��الج��ار ���ش��ال��ة جت��اري��ة على 
اتو�شرتاد املزة م�شاحة 1000م2 

للجادين فقط دون  ك�شوة جيدة 

و�شيط ه� : 0944757061 – 

 6127552
<لالجار حمل بركن الدين ا�شد 
الدين جامع حمو ليلى اول طلعة 

�شمنه  26م2  م�شاحة  املتينية 

ت��وال��ي��ت و جم��ل��ى ���ش��غ��ري ه��� : 

 0955636348
في  االستثمار  راو  لالجا  <محل 
لية  ملا ا بل  مقا س  نو عر حة  سا
 2 8م 5 ملهن  ا جلميع  يصلح 
جاهز للعمل االتصال بني 2-12 
 –  0958373906  : هـ  ظهرا 

 0966888049
<حمل لال�شتثمار ال�شنوي باملزة 
م��ق��اب��ل امل��دي��ن��ة اجل��ام��ع��ي��ة ه��� : 

 0932001319
<حمل لالجار بامليدان ابو حبل 
م�شاحة  احلمامي  اف��ران  مقابل 

ل��الج��ار  دي���ك���ور  13م2 ج��اه��ز 
ال�شهري ه� : 0936657184

<مطعم لال�شتثمار ال�شنوي فول 
معداته  كامل  مع  فتات  حم�ص 

باملزة مقابل املدينة اجلامعية ه� 

 0932001319 :

<ل����الج����ار ع����ي����ادة ب��ج��الم��ان��ا 
بكورني�ص اجلناين طابق اول / 

3 غرف و مناغع + برندا / ه� : 
 0988320953

موظفون
<مطلوب موظفة للعمل يف حمل 
بالزبلطاين خلف جممع 8 اآذار 

اخل������رة غ����ري �����رشوري����ة ه����� : 

 0935302675
<موؤ�ش�شة طبية بالبح�شة بحاجة اىل 
ب��دوام  املحا�شبة  ق�شم  يف  موظفة 

�شباحي و راتب 90 الف اخلرة غري 

�رشورية و املوا�شالت موؤمنة و العمر 

حتت 30 ه� : 2150903 

<شركة بباب شرقي بحاجة الى موظفة 
/ موظف يحمل شهادة جامعية جتيد 
على  القدرة  الكمبيوتر  على  العمل 
 45-30 العمر  الزبائن  مع  التعامل 
الواتس  على  الذاتية  السيرة  إرسال 

هـ : 0991282200 
<مطلوب موظفة ملكتب جتاري لبيع 
املواد االولية للطباعة / اخلرة غري 

�رشورية – غري مدخنة / احلريقة 

�شارع املاأمون ه� : 2215251 – 

 0949225029
<�رشكة مواد جتميلية تطلب للعمل 
ا���رشاف  و  مقابالت  موظفة  لديها 

بدوام 8 �شاعات �شباحي �شهادة 

م���ط���ل���وب���ة اخل�������رة م����ن ل����دي����ه / 

املوا�شالت �شمن املدينة / براتب 

80 الف ه� : 2157956 
و  للتنظيف  م��وظ��ف��ة  <م��ط��ل��وب 
ترتيب ب�شائع يف �شالة باملجتهد 

ه� : 0933249512 

<مطلوب موظف للعمل يف حمل كهربا 
بجرمانا اجلناين لديه قدرة على ادارة 

املحل و التعامل مع الزبائن يف�شل من 

الراتب ح�شب اخلرة  املنطقة  �شكان 

ه� : 0946633833 

<مطلوب موظفة للعمل يف مكتب 
يف احلريقة اخلرة غري �رشورية 

ه� : 0962170792 

بحاجة  بدمشق  جتارية  <شركة 
النقل  في  للعمل  سائقني  الى 
العام يحمل شهادة فئة /د/ هـ : 

 0940355559
<مطلوب موظفني �شحن خارجي 
ال�شحن  لديهم خرة يف جمال 

للعمل يف �رشكة مقرها الرامكة 

املنطقة احلرة ه� : 2167111 

<مكتب دعاية و اعالن بحاجة اىل 
موظف / موظفة لديه خرة جيدة 

مب��ج��ال ال��دع��اي��ة و االع����الن ه��� : 

 2222794 – 0933744711
<�رشكة بحاجة اىل موظف /ة/ 
بعدة اخت�شا�شات بدوام و راتب 

 –  5643460  : ه������  ج���ي���د 

 0930147448
بالفحامة بحاجة  <�رشكة جتارية 
لديها مبجال  للعمل  موظفات  اإىل 

مغرية  برواتب  املبا�رش  الت�شويق 

و  ال�شهادة  �شنة   30 دون  العمر 

اخل��������رة غ�����ري �������رشوري������ة ه������ : 

 2225099 – 0966030877
لبيع  خبرة  ذات  موظفة  <يلزمنا 
بدوام  للعمل  النسائية  احلقائب 
كامل في قدسيا و الصاحلية براتب 
شهري 70 الف العمر من 40-25 

سنة هـ : 0932869351 
ترغب  بكفر�شو�شة  جتميلية  <وكالة 
و  اال����رشاف  ق�شم  موظفة يف  بتعيني 

املق�شم براتب 85 الف العمر دون 30 

�شنة و املوا�شالت موؤمنة و اخلرة غري 

�رشورية ه� : 2157956 

<م��ط��ل��وب ان�����ش��ة ل��ل��ع��م��ل على 
دوام  ب��امل��زة   مبطعم  الكا�شيري 

�شباحي ه� : 0932001319 

<م��ط��ل��وب  م��دي��ر م��ب��ي��ع��ات خريج 
جتارة و اقت�شاد او ما ي�شابه ذلك 

ال ي��ت��ج��اوز ع��م��ره 45 ع����ام ه���� : 

 5626416 – 0996035716

<حمل انارة و ادوات كهربائية 
يف كفر�شو�شة �شوق بالزا بحاجة 

من  يف�شل  و  ك��ه��رب��اء  فني  اىل 

�شكان املنطقة ه� : 21447662 

 0936819508 –

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

ا�شتكمال طاقمها االإداري براتب 

75 األف �شهريا العمر دون 30 
���ش��ن��ة اخل����رة و ال�����ش��ه��ادة غري 

 –  2225099  : ه���  ����رشوري���ة 

 0993882780
اىل  بحاجة  �شناعية  <من�شاأة 
منطقة  م���ن  ي��ف�����ش��ل  ���ش��ك��رن��رية 

 –  5626416  : ه����  ج��رم��ان��ا 

 0996035716

عمال
<مطعم وجبات سريعة في منطقة 
توصيل  عامل  الى  بحاجة  القصور 
طلبات في منطقة القصور و ما حولها 
يفضل من سكان املنطقة و الراتب 

جيد هـ : 0944210120 
<يلزمنا عمال تو�شيل طلبات مع 
دراجة يف مطعم مبنطقة التجارة 

ه� : 0944594947 

ابو  نظافة مبنطقة  عامل  مطلوب 

رم������ان������ة ب������رات������ب ج����ي����د ه������� : 

 0950010183
طلبات  توصيل  عامل  <مطلوب 
بدوام  املزة  في  ماركت  لسوبر 
مسائي ليس لديه مانع من طالب 
من  يفضل  و  مدرسي  او  جامعي 
 : هـ  ألف   45 براتب  املزة  سكان 

 0988354572

مهن
<مطلوب عامل بوفيه م�رشوبات 
ب���ارد / ك��وم��ي��ك للعمل  ���ش��اخ��ن 

ب����������������دوام ������ش�����ب�����اح�����ي ه��������� : 

 0932001319

رعاية وتنظيف
<مطلوب مقيمة لرعاية م�شنة و 
ت����������دب����������ري م����������ن����������زل ه������������� : 

 0944301072

<مطلوب مقيمـــة لعائلة 
مؤلفة من 5 أشـــخاص من 
20-40 سنة هـ : 5643866 

 0932480005  -
منزلية  خ��دم��ة  عاملة  <م��ط��ل��وب 
مقيمة لرعاية االأطفال و امل�شنني 

 –  2 1 6 5 6 6 6  : ه����������� 

 0992722275
<مطلـــوب مدبـــرة منـــزل 
يوميـــا  ســـاعات   7 دوام 
براتـــب 80000 شـــهريا هـ 

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

 –  0992722275  : ه���  دوام 

 2165666
لرعايـــة  مقيمـــة  <مطلـــوب 
مســـنة مقعـــدة لديهـــا خبرة 
سابقا العمر 30 – 60 سنة هـ : 
 5643866 –  0932480005

م�شتعدة  متفرغة  منزل  <مدبرة 
لو�شع االطفال يف منزلها ح�رشا 

الكائن يف جديدة عرطوز البلد ) 

العمر مفتوح و ال�شاعات ح�شب 

االتفاق / ه� : 6809391 

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

الت�شامن معفى من اخلدمة ه� : 

 0930740102

<�شاب يرغب بالعمل يف �شيدلية 
ب����������اوق����������ات م�����ع�����ي�����ن�����ة ه���������� : 

0936002008

<مدر�ص لغة انكليزية ذو خرة بالتدري�ص 
م�شتعد الإعطاء درو�ص للمرحلتني االإعدادية 

و الثانوية ه� : 0992244504 

<مدر�ص جماز و ذو خرة م�شتعد الإعطاء 
درو�ص خ�شو�شية يف الريا�شيات و الفيزياء 

و الكيمياء للبكالوريا و التا�شع و االنتقايل 

يف منزل الطالب ه� : 0944223972 

الإع��ط��اء  م�شتعدة  مو�شيقى  <م��در���ش��ة  
الدرو�ص يف ال�شولفيج و اآلتي البيانو و 

الفلوت يف منزلها ه� : 0934144250 

خ��رة  ذات  فرن�شي  <م��در���ش��ة 
م�شتعدة  ال��ق��واع��د  و  ب��امل��ح��ادث��ة 

الإعطاء درو�ص خا�شة يف منزلها 

ه� : 0933805477 

متفرقات
بحالة  م�شتعملة  كاتو  معمل  معدات  <للبيع 
جيدة / فرن دوار �شنع حلب مقا�ص و�شط 

بحالة جيدة – طاوال رخام – برادات كاتو / 

ه� : 0988773443 – 0988964528 

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

 4454355 –

<فني تكييف و تبريد و متديد 
غســـاالت  صيانـــة  و  داخلـــي 
و  هـــواء  بـــرادات  و  ديجيتـــال 
جميـــع االدوات الكهربائيـــة هـ 

 0945218142 :
<�شاب لبناين مقيم يف دم�شق ميلك 
�شيارة خا�شة لبنانية م�شتعد ال�شتقبال 

طلبات خا�شة اإىل لبنان و تاأمني حجز 

فندقي م�شمون ه� : 0955341791 

 0096171226747 –
تغليف  و  تركيب  و  بفك  م�شتعد  <���ش��اب 
املفرو�شات و جميع اخلدمات املتعلقة بالنقل 

واالأنقا�ص  املفرو�شات  ���رشاء  و  ال�����رشاء  و 

واخلردة و الكتب امل�شتعملة / خدمة مميزة 

/ ه� : 8839141 – 0930074126 

�شجاد  ان���وال  بيع  و  <ت�شنيع 
لطالب  الب�شط  ان��ول  و  �شغرية 

����رشاء  و  امل����دار�����ص  و  ال���ف���ن���ون 

 0968244276  : ه�  منتوجها 

 0934542553 –




