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سيارات لآلجار

>مطلوب لال�ستثمار �سيارة
تك�سي لوحة عامة حديثة
ع������ق������د �������س������ن������وي ه���������ـ :
0945665248

موظفون

مزة

>للبيع منزل باملزة فيالت
غربية �شقة ار�ضية داخلي
200م + 2حديقة 350م2
م�شجرة مع م�سبح مدخل
م�ستقل اك�ساء قدمي بحالة
جيدة طابو ت�سليم مبا�رش
ي�������ص���ل���ح جت���������اري ه������ـ :
0961162162
>للبيع منزل باملزة فيالت
غ��رب��ي��ة م�����س��اح��ة 260م2
ك�����س��وة ع����شر جن����وم دون
و�سيط هـ 0933499991 :
– – 0951725725
6619196
>للبيع منزل باملزة فيالت
��ش�رق���ي���ة ج����ان����ب م�����س��ج��د
ال�شافعي  /طابق عدد + 2
�سويت  /ال��دور االر�ضي
190م 2مع مدخل م�ستقل
 +قبو 190م 2مع حديقة
300م� + 2سويت  28م2
ط��اب��و ت�سليم ف����وري ه��ـ :
0961162162
>ل���ل���ب���ي���ع م����ن����زل ب���امل���زة
ات��و���س�تراد ���س��وك��ه ك�سوة
ق��دمي��ة ت�سليم ف���وري دون
و�سيط هـ – 6619196 :
– 0951725725
6619742

> للبيع يف قرى اال�سد ج
 1فيال ت��و�أم��ي��ة 650م2-
�صالون –  3نوم  /واحدة
ما�سرت  /حديقة  +ترا�س +
م�سبح اك�ساء جيد ت�سليم
ف���������������������������������وري ه��������������������ـ :
>ل���ل���ب���ي���ع م����ن����زل ب���امل���زة 0961162162
ات��و���س�تراد ك�����س��وة �سوبر
ديلوك�س �سوكه دون و�سيط >للبيع يف اجل�رس الأبي�ض
ه��ـ ��� – – 0951507455 :ش��ارع ن�سيب البكري
  0 9 5 1 7 2 5 7 2 5ال����دور الأر����ض���ي  /ب��دون6619742
حديقة � /سوكة  3اجتاهات
شقق متفرقة
م�ساحة 400م 2طابو هـ :
>للبيع او االج��ار قبو يف 0961162162
منطقة بيت ���س��وى ي�صلح > للبيع فيال يف الزاهرة
�سكني هـ  0981583664 :ال��ق��دمي��ة ج��ن��وب��ي��ة �شمالية
م�ساحة 106م� 2إط�لا ل��ة
– 0930607688
>للبيع يف قرى اال�سد ج 2ع��ل��ى ح��دي��ق��ة ع��ام��ة ك�سوة
ال�شارع العام فيال مفردة جيدة طابقني و ن�صف هـ :
– 0944319910
1000م 2طابقني اك�ساء
2216563
ق���دمي ك����راج – ح��دي��ق��ة –
> للبيع منزل يف باب توما
ترا�س – ت�سليم فوري هـ :
�سفل التلة بيت عربي 6/
0961162162
>للبيع فيال بقرى الأ�سد غرف  /م�ساحة فوق و حتت
ك�����س��وة ���س��وب��ر دي��ل��وك�����س 180م 2قبل دخلة اجلوانية
ت�سليم فوري دومن و ن�صف هـ 0933205728 :
دون و �������س������ي������ط ه��������ـ > :ل��ل��ب��ي��ع �شقة يف ج��دي��دة
 – 0 9 3 3 4 9 9 9 9 1عرطوز البلد غرفة و �صالون
 – 0 9 5 1 7 2 5 7 2 5و م��ن��ت��ف��ع��ات ق��ب��و ���ض��اوي
ب���������س����ع����ر م������غ������ري ه�������ـ :
6619196
>للبيع منزل في تنظيم 0933456292
القدم مواجه محطة القطار > ل��ل��ب��ي��ع غ���ر ف���ة م�ستقلة
مساحة 125م/ 2ط� 3 /1أر���ض��ي��ة م��ع منتفعات يف
غرف و صالون شرقي غربي ال�صاحلية �شيخ �إبراهيم
شمالي كسوة ديلوكس طابو حارة حم�ص ب�سعر  7مليون
اخضر هـ  – 8124399 :ه��ـ – 0934263863 :
2746390
0955570713

>ل��ل��ب��ي��ع ب��امل��ي�����س��ات  4و
�صالون اطاللة جميلة و مع
حمل باحلمراء على �شارع
م�����ن دون و����س���ي���ط ه�����ـ :
0969616570
>للبيع �شقة يف �شارع
بغداد خلف �صالة الأفراح
م�ساحة 60م 2منزل عربي
ك�����������س�����وة ج������ي������دة ه�������ـ :
09333030333
>ل��ل��ب��ي��ع ���ش��ق��ة يف ���ش��ارع
ب���غ���داد م�����س��اح��ة 145م2
ك�سوة جيدة طابق �أول فني
هـ 0933303033 :
>للبيع �شقة يف �ضاحية
الأ�سد م�ساحة 140م 2ط4
مك�سي مفرو�ش بحالة جيدة
بدون و�سيط عقاري ح�رصا
هـ 0935996065 :
>للبيع رقم اكتتاب يف جمعية
����ص���دى ال�����ش��ع��ب ب�����ض��اح��ي��ة
ق��د���س��ي��ا و ج��م��ع��ي��ة ال��ف��ي��ح��اء
خم�ص�ص قيد االن�شاء م�ساحة
 180 – 160م 2ال��ت��ن��ازل
فوري هـ 0944315611 :
– 4454355
ل�ل�اج���ا راو ال���ب���ي���ع ���ش��ق��ة
باتو�سرتاد املزة بناء املراوح
220م 2ط 1ي�صلح �رشكة
غ�ير معلنة ك�سوة ممتازة
ب��������������دون ف�������ر��������ش ه���������ـ :
0930154762
>لالجار منزل يف الزاهرة
اجلديدة قريب من احلديقة
لعائلة �صغرية غرفتني مع
م��ن��اف��ع ط 4ك�����س��وة ج��ي��دة
ب��������������دون ف�������ر��������ش ه���������ـ :
0933495729

> لال ج���ا ر ا ليو م���ي
األس���بوعي الش���هري
بدمشق غرف مفروشة
(  1000ل.س للسرير
احلم���ام املش���ترك )
 2000ل.س للس���رير
احلم���ام اخلاص) براد
 +مكيفة ضمن ( البيت
الشامي ) شارع بغداد
خل���ف جامع اجلوزة هـ
– 0112320771 :
0936855455
>لالجار بناء كامل باملزة
فيالت �رشقية ي�صلح �سفارة
او �رشكة دون و�سيط هـ :
– 0933499991
– 0951725725
6619196
>لالجار �شقة مفرو�شة يف
���ش��ارع احل��م��را ���ص��ال��ون و
غرفة نوم و منافع مع برندا
ط �سكني اجار عدة ا�شهر
او �سنوي االت�صال بعد 1
ظهرا طابق رابع مع م�صعد
هـ 0944362525 :
>ل��ل�اج����ار ���ش��ق��ة يف عني
الكر�ش بدون عف�ش �صالون
و غرفتني و منافع ك�سوة
دي���������ل���������وك�������������������س ه�������������ـ :
– 0951418823
3318691
>لالجار غرفة مفرو�شة مع
�صاحبة املنزل ب�شارع بغداد
طابق �أول للإناث فقط هـ :
– 2315759
0959866439
>ل�ل�اج���ار ب��ال��ق�����ص��ور قبو
مدخل م�ستقل م��ع حديقة
ك�سوة ج��ي��دة ج��دا ي�صلح
�سكني او عيادات او مكتب
دوت �آر م�������������������ة ه����������ـ :
0951553163

>مطلوب لل�رشاء او االجار
منزل باملزة فيالت غربية او
��شرق��ي��ة او ات���و����س�ت�راد او
ط�������ري�������ق اجل�������ب�������ل ه��������ـ :
6619196
>للبيع او ال����شراء دفاتر
�سكن �شبابي فئة � /أ –ب
– ج  /هـ 0951418823 :
– 3318691
>ل��ل��ب��ي��ع م����زرع����ة زي���ت���ون
م�ساحة  40الف م 2تقع يف
الريف ال�شمايل الغربي من
حمافظة درع��ا بالقرب من
حمافظتي ري��ف دم�شق و
القنيطرة �سعر املرت املربع
 6000ل�.س قابل للتفاو�ض
هـ 0938435159 :
>للبيع ار�ض يف قلعة جندل
طابو اخ�رض مفرزة �إطاللة
رائ���ع���ة ج��ن��وب ق��ط��ن��ا غ��رب
ات���و����س�ت�راد ال�����س�لام ه���ـ :
– 6823448
0933594898
>للبي���ع ارض منظمة
د ا خ���ل ا لتنظي���م
ا جلد ي���د للمنطق���ة
الصناعي���ة بتل كردي
ما بني معمل السيارات
و معم���ل وت���ار – طاب���و
اخض���ر مس���احة 40
دومن لالس���تعالم م���ن
 11صباح���ا –  4عصرا
هـ 2248367 :
>للبيع ار�ض طابو يف قطنا
ع��ل��ى ط���ري���ق ق��ل��ع��ة ج��ن��دل
بالقرب من امل�شفى الوطني
ه������ـ – 6823448 :
0933594898

>ل���ل���ب���ي���ع حم����ل جت����ا ري
ب��امل��ي�����س��ات ���ض��م��ن ال�����س��وق
اجتاري طابقني 20 + 22 /
م/ 2اك�������س���اء ج��ي��د ط��اب��و
ت�سليم ف��وري ال�سعر ه��ـ :
0961162162
>برسم التسليم قبو جتاري
يصلح مستودع او صالة عرض
او ورشة خياطة باب مصلى ساحة
التبريد هـ 0933242093:
– 8816775
>للبيع او املقاي�ضة على
منزل حمل جتاري يف ابو
رم��ان��ة م��وق��ع مم��ي��ز �ساحة
ق�رص ال�ضيافة جانب بنك
االردن 30م يوجد بوفيه و
منتفعات ت�سليم فوري 125
م������������ل������������ي������������ون ه������������������ـ :
0951553163

> لال ج���ار أو البي���ع
مح���ل ف���ي قد س���يا
جان���ب ق���وس قدس���يا
على الشارع العام طابو
اخضر مس���احة 20م2
ه���ـ – 0969164074 :
2262256
>ل�ل�اج���ار حم���ل م�ساحة
12م 2مبنطقة امل��ي��دان ابو
ح��ب��ل ج��ان��ب م��در���س��ة �ست
الوفاء مواجه افران احلمامي
مع ديكور و ا�ضاءة واجهات
هـ0936657184 :
سيارات للشراء

>م��ط��ل��وب ل��ل����شراء �سيارة
تك�سي عمومي موديل حديث
هـ 0945665248 :

>م��ط��ل��وب ل��ل��ع��م��ل ب�رشكة
جتارية باملزة موظفة �إ�رشاف
ب��رات��ب �أ�سبوعي 17500
ل�.س بدوام �صباحي العمر
دون � 30سنة ال�شهادة غري
مطلوبة هـ 2157956 :
>�رشكة جتارية تفتح فرعها
اجل��دي��د بالربامكة بحاجة
�إىل موظفة للقيام ب�أعمال
�إداري����ة ب���دوام �صباحي و
رات������ب � 50أل������ف م��ب��دئ��ي��ا
ال�����ش��ه��ادة و اخل��ب�رة غري
�رضورية يف�ضل من �سكان
امل��ن��ط��ق��ة ال��ع��م��ر دون 35
االت�صال من  6-11م�ساء
ه������ـ – 2274340 :
2274342
>�رشكة جتارية بالفحامة
بحاجة �إىل موظفات للعمل
لديها م��ن اج��ل ا�ستكمال
طاقمها الإداري براتب 75
�ألف �شهريا العمر دون 30
�سنة اخلربة و ال�شهادة غري
�رضورية هـ 2225099 :
– 0993882780
>معمل بال�ستيك يحاجة
اىل حما�سبة ذات خربة و
مظهر الئق براتب جيد جدا
و امل��وا���ص�لات م���ؤم��ن��ة ه��ـ :
0991368702
>م��ط��ل��وب حم��ا���س��ب /ة/
خربة بالعمل على الربامج
املحا�سبية الدوام من 4-9
م�ساء هـ – 3341969 :
3341969
>مطلوب موظفة للعمل يف
حمل ب�ساحة عرنو�س بدوام
كامل من 3،30 – 8،30
براتب جيد جتيد العمل على
ال������ك������م������ب������ي������وت������ر ه����������ـ :
– 0951418823
3318691
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>مطلوب موظفة للعمل يف
جم��ال التنظيم و الرتتيب
ب�ضائع متنوعة يف املجتهد
الدوام من  / 5-9حمجبة
 /ال��ع��م��ر ف���وق  30ه���ـ :
– 0933249512
2249512
>مطلوب للعمل فورا لدى
�رشكة دعائية موظفة ذات
مظهر الئق بدوام � 8ساعات
يف�ضل من حملة ال�شهادة
الثانوية و العمر ال يتجاوز
� 35سنة مبجال اال�ستقبال
االت�صال من  6 11-م�ساء
ه��ـ – 0993886597 :
2274341
>�رشكة جتارية بالفحامة
بحاجة �إىل موظفات للعمل
ل��دي��ه��ا مب��ج��ال ال��ت�����س��وي��ق
املبا�رش برواتب مغرية العمر
دون � 30سنة ال�شهادة و
اخل�برة غري �رضورية هـ :
– 0966030877
2225099
>م�ؤ�س�سة ريا�ضية ب�شارع
الثورة تطلب للعمل لديها يف
ق�سم املحا�سبة موظفة براتب
 80ال��ف و دوام �صباحي
ا ل���ع���م���ر دون ��� 30س��ن��ة
امل���وا����ص�ل�ات م���ؤم��ن��ة ه���ـ :
2157956
>م��ط��ل��وب م��وظ��ف��ة ملكتب
جت�������اري ب���دم�������ش���ق دوام
�صباحي العمر ف��وق 25
�سنة االت�صال من  1-10هـ
2229684 :
>وك��ال��ة لأ�شهر امل��ارك��ات
ال��ع��امل��ي��ة ت��ف��ت��ت��ح �صالتها
اجل��دي��دة باحلمرا بحاجة
�إىل موظفة  /ري�سب�شن –
خدمة زبائن – �سكرتارية /
بدوام � 8ساعات العمر حتى
���� 35س���ن���ة اخل���ب���رة غ�ير
�رضورية ال�شهادة ثانوية �أو
جامعية ب��رات��ب � 75أل��ف
االت�صال م��ن  6-11ه��ـ :
– 0955553922
2274342
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>مطلوب مدبرة منزل للعمل
لدى عائلة العمر من -20
 30ب����رات����ب م���غ���ري ه����ـ :
> �رشكة بحاجة اىل �سائق
بدوام كامل من  5-7م�ساء
ه������ـ – 3341939 :
3341969
سكرتاريا

>معمل بال�ستيك بحاجة
اىل �سكرترية جتيد العمل
ع��ل��ى ال��ك��م��ب��ي��وت��ر و اللغة
االنكليزية ذات مظهر الئق
ب����رات����ب ج���ي���د ج�����دا ه����ـ :
0991368702
>ملن لي�س لديها عمل و ال
حتمل ال�شهادة �أو اخلربة
��ش�رك���ة ت��ع��م��ل يف جم���ال
اال�سترياد تعلن عن حاجتها
�إىل �آن�سات للعمل يف عدة
اخت�صا�صات بدوام كامل و
راتب � 75ألف العمر دون
� 35سنةهـ0966226640:
– 2274341
>جمموعة طبية مب�ساكن
برزة بحاجة �إىل �سكرترية
تنفيذية براتب � 75أل��ف و
دوام ���ص��ب��اح��ي ال�����ش��ه��ادة
ثانوية و املوا�صالت م�ؤمنة
هـ 2150903 :
>مطلوب �سكرترية ل�رشكة
عقارية راتب و عمولة يف�ضل
م����ن ����س���ك���ان امل�������زة ه����ـ :
– 6619742
6619196
>م�ستوردين م��ن ال�صني
بحاجة �إىل  /حما�سبة –
���س��ك��رت�يرة – ا�ستقبال /
للعمل لدى �صالتها مب�ساكن

�إعالنية � -أ�سبوعية  -جمانية
ت�صدر �أ�سبوعي ًا �صباح كل يوم �سبت

ب���رزة ب���دوام ��� 8س��اع��ات و >فيال بيعفور بحاجة اىل
رات���ب � 60أل���ف ال�شهادة
عامالت تنظيف مقيمات هـ
ب��ك��ال��وري��ا ك��ح��د �أدن�����ى و
العمر حتى  30املوا�صالت 0947966200 :
م�ؤمنة هـ > 0994488637 :م��ط��ل��وب ع��م��ال ن��ظ��اف��ة و
– 2274342
ع��ام�لات بوفيه ملنطقة ابو
>م��ط��ل��وب ���س��ك��رت�يرة يف
م��ع��م��ل م�����واد غ���ذائ���ي���ة يف رم���ان���ة ب���رات���ب ج��ي��د ه���ـ :
جرمانا حي اجلناين جتيد 0950010183
العمل على الكمبيوتر ذات >ي��ل��زم��ن��ا ع���م���ال ع��ادي�ين
مظهر الئق العمر دون  30للعمل مبطبعة يف �شارع
�سنة ه��ـ – 5427524 :
خ����ال����د ب����ن ال���ول���ي���د ه����ـ :
0945235375
>جمموعة جت��اري��ة ترغب – 2 2 6 4 3 0 0
بتعيني �آن�سة للعمل ف��ورا 0945995515
بدوام � 8ساعات يف جمال
مهن
 /املحا�سبة – ال�سكرتارية
– خدمة الزبائن  /العمر ور�شة بالط بحاجة اىل معلم
دون � 35سنة و ال�شهادة ب�ل�اط ب���اج���رة ي��وم��ي��ة ه���ـ :
ثانوية كحد �أدن��ى الراتب 0933296116
20الف �أ�سبوعيا االت�صال
م����������ن  6 -11ه����������ـ  > :مطلوب معلم جنارة و
 – 0 9 3 3 6 0 6 0 1 9مطابخ بورشة في الصبورة هـ
2274340
0944216289 :
عمال
>للعمل ف��ورا بور�شة يف
مطلوب عمال ملحل جتاري ب��اب م�صلى فني الكرتون
يف �سوق الكهربا الدوام من

 9،30حتى  6م�ساء ه��ـ :
2238020

–

0944215229
> مطلو ب عما ل للعمل
في مطعم فول و حمص ذو
خبرة  /عمال حويصة في
منطقة تنظيم كفر سو سة
بدوام صباحي او مسائي هـ :
0933654555

العمر دون � 30سنة الدوام
من � 8صباحا –  5م�ساء
براتب مبدئي  60000ل�.س
هـ 0937756448 :
رعاية وتنظيف

>مطلوب خادمة غري مدخنة
م��ق��ي��م��ة او دوام ل��ع��ائ��ل��ة
حمرتمة باجر جيد جدا هـ
0938429238 :

0994442324
>مطلوب مدبرة منزل مقيمة
ال��ع��م��ر ح�����وايل � 30سنة
براتب � 75ألف �شهريا هـ :
– 0937779048
2216866
>فيال بيعفور بحاجة اىل
عامالت تنظيف مقيمات هـ
0947966200 :
>مطلوب �سيدة مقيمة للعمل
ل��دى م�سنة مقعدة الراتب
 100الف و �إجازة �أ�سبوعية
ه��ـ – 0994442324 :
8843845
>مطلوب عاملة مدبرة منزل
ل��دى عائلة حمرتمة للعمل
م���ق���ي���م���ة او دوام ه�����ـ :
– 0992722275
2165666

فرن�سي و انكليزي و كافة

حالقة وجتميل

امل��������واد خ��ب��رة ��� 15س��ن��ة

>درو����������������س ت�����ق�����وي�����ة يف
ال��ري��ا���ض��ي��ات و ال��ف��ي��زي��اء
لل�صف التا�سع و البكالوريا
مدة اجلل�سة �ساعة و ن�صف
كلفة التا�سع  3000ل�.س و
كلفة البكالوريا  3500ل�.س
هـ 0937203650 :
>مدر�سة للمناهج باللغتني

>مركز جتميل بحاجة اىل ب�������ال�������ت�������دري���������������س ه����������ـ :
كوافرية �رضيبة �سي�شوار و 0994729398
�أخ�صائية بديكور و منيكور
>م����در�����س ري���ا����ض���ي���ات – >مطل���وب للمش���اركة
ه��ـ – 0955402154 :
ف��ي��زي��اء – ك��ي��م��ي��اء ل��ك��اف��ة ف���ي مخب���ر للتحالي���ل
3739212 – 3739211
ا لطبي���ة با ملليح���ة
ال�صفوف خا�صة ال�شهادات
طبيب مخبري  /حيث
و املهني و كافة املواد لكل اغلب األجهزة متوفرة
>�سيدة لديها خربة ترغب
ال�صفوف متابعة يومية هـ  / :أو ش���هادة طبي���ب أو
برعاية امر�أة م�سنة و العمل
طبيب���ة أو صيد ل���ة
0932669269
ل����دي����ه����ا ك���م���ق���ي���م���ة ه������ـ :
ماجس���تير مخب���ر هـ :
0931434127
0955331296
> مهن���د س مد ن���ي > للبيع مكنة طبا عة > �صيدلية يف منطقة العفيف
خب���رة  21ع���ام تنفيذ فلكس رول  3م و  20سم م�ساحة 50م 2لالجار او
– إش���راف – اكس���اء – هـ  – 0930349752 :البيع هـ 0944550950 :
دراس���ات متفرغ للعمل 0994989002
– 0951500786
هـ 0937203650 :

�صـ ـ ــاحب الرتخي�ص :الـ ـ ــدكتـ ـ ــور املهند�س م ـ ـ ـ�أمــون احلـ ـ ـ ــالق

>رجل عنده �سيارة �سياحية

رقم الرتخي�ص  4545تاريخ 2003/6/10

خا�صة ي��رغ��ب بالعمل مع

املـ ــدي ـ ـ ــر امل�سـ ـ ـ ـ ـ�ؤول :املهند�س �س ـ ــمري طـ ـ ــال ــو

�سيارته لدى �رشكة او عائلة
هـ 0945665248 :

>ش���اب مس���تعد لفك
و تركي���ب و تغلي���ف
املفرو ش���ات املنزلي���ة
و املكتبي���ة و خدم���ات
النقل و الشراء /الكتب
و األنق���اض و اخلردة و
النحاس���يات و الع���دد
و املكيف���ات الصاحل���ة
و التالف���ة  /خد م���ة
مميزة و أسعار مناسبة
 /ه���ـ – 8839141 :
0930074126
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