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مزة

>للبيع منزل على اتو�سرتاد
املزة ط 3ك�سوة قدمية ت�سليكم
ف��������وري دون و����س���ي���ط ه�����ـ :
0951507455
>للبيع بداعي ال�سفر منزل باملزة
ف���ي�ل�ات ��ش�رق���ي���ة ط���اب���ق ف���ي�ل�ا 4
اجت��اه��ات ب�لاط��ة كاملة م�ساحة
220م 2ك�سوة جيدة ط 2فني و
�أخ�ي�ر ت�سليم ف���وري ب�سعر مغر
ل��ل��ج��ادي��ن ف��ق��ط دون و���س��ي��ط ه��ـ :
6125566 – 0933258589
>ل��ل��ب��ي��ع م��ن��زل ب���امل���زة ح���ارة
امل��دار���س 75م 2ك�سوة عادية
ط 3غ��رف��ت�ين ن���وم و ���ص��ال��ون
مطلوب  90مليون و بازار هـ :
0949599996

>للبيع منزل باملزة  86ن�سق اول
جانب جامع الفتح م�ساحة 130م2
/ط /اطاللة جميلة على ال�شارع
العام كك�سوة �سوبر �سوبر ديلوك�س
ب�سعر  55مليون هـ  :اوراق منزل
فراغ �ساعة كهربا و عدتد مياه و
مالية هـ 0949599996 :
>للبيع منزل باملزة فيالت غربية
طابق �أول م�ساحة 240م+ 2
ترا�س 40م 2ك�سوة ممتازة على
ال�شارع العام دون و�سيط هـ :
6619742 – 6619196
>ل��ل��ب��ي��ع ب���امل���زة ط��ري��ق ال��ف��ي�لات
الغربية جانب الفرن الآيل م�ساحة
140م 2ك�سوة �سوبر ديلوك�س
حديثة �سوكه �رشقي �شمايل اطاللة
خالبة ت�سليم فوري للجادين فقط
دون و�سيط هـ 0944757061 :
– 6125566
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للبيع منزل اتو�سرتاد املزة �سوكه
�إطاللة على االتو�سرتاد مبا�رشة
م�ساحة 140م 2ك�سوة قدمية
�شمايل �رشقي للجادين فقط دون
و�سيط هـ – 0944757061 :
6127552
>للبيع منزل باملزة على خط
اجلبل جانب موقف الفتح ط1
غرفتني نوم و �صالون  +ترا�س
خلفي ك�����س��وة ج��ي��دة م�ساحة
90م 2مطلوب  80مليون هـ :
0949599996

شقق متفرقة ..

>للبيع �شقة مب�رشوع دمر ج
� 16سوكه م�ساحة 181م/ 2
 3ن��وم و �سفرة و �صالونني /
�سوكة مع كراج عدد  2و غرفة
���س��ائ��ق �إط�لال��ة رائ��ع��ة ب��داع��ي
ال�سفر هـ 0966965777 :

>للبيع �شقة يف م�رشوع دمر
اال�سكان على الهيكل م�ساحة
130م 2ط 3و اخ��ي�ر ط��اب��و
اخ����ضر ب�����س��ع��ر ن��ه��ائ��ي 100
م����ل����ي����ون ب�����ن�����اء ح����ج����ر ه�����ـ :
0988029029
>للبيع غرفة م�ستقلة �أر�ضية
م��ع منتفعات يف ال�صاحلية
�شيخ �إب��راه��ي��م ح��ارة حم�ص
ب�������س���ع���ر  7م����ل����ي����ون ه������ـ :
– 0934263863
2746390
>للبيع منزل ب�ساحة عرنو�س خاف
نبيل نفي�سة قبو نزول  10درجات
غرفتني و �صوفا و منافع ك�سوة
�سوبر ديلوك�س ي�صلح عيادة او
مكتب جتاري ت�سليم فوري ب�سعر
م��غ��ر ل��ل��ج��ادي��ن دون و���س��ي��ط ه��ـ :
6127552 – 0933258589

>للبيع �شقة طابق ثالث قبلي
غربي �سوكة م�ساحة 140م2
تنظيم برزة خلف كلية ال�رشطة
بناء القد�سي  3غرف و �صالون
ط���������اب���������و اخ��������������ض����ر ه����������ـ :
0944218590
>للبيع منزل ب�ساحة املي�سات
 5و �صالون �إطاللة جميلة على
ال�ساحة ب��دون و�سيط عقاري
ل���������ل���������ت���������وا����������ص���������ل ه��������������ـ :
0969616570
>للبيع ب��داع��ي ال�سفر منزل
بالرو�ضة جادة الزهراوي ط1
120/م / 2ك�سوة قيمة اجتاه
قبلي �شمايل ت�سليم فوري ب�سعر
مغر للجادين فقط دون و�سيط
ه����ـ – 0944757061 :
6125566

>للبيع في عرنوس منزل
غرفتني و صالة و منتفعات
كس���وة حديث���ة طا ب���ق
ارضي 65م 2بدون وسيط
هـ 0965006547 :
للبيع �شقة يف عرنو�س طابق
ثاين فني م�ساحة 170م4/ 2
غ���رف و ���ص��ال��ون و م��ن��اف��ع /
ك�����س��وة ج��ي��دة ع��ل��ى ال�����ش��ارع
الرئي�سي هـ 0951418823 :
– 4454355
>ل��ل��ب��ي��ع ���ش��ق��ة يف ���ص��ح��ن��اي��ا
�أر�ضية م�ساحة 135م 2اك�ساء
خارجي طابو اخ�رض قبلي مع
وجيبتني مع مدخلني دخلة القرية
ال���������������������ص����������غ�����ي����رة ه���������������ـ :
0951401190
>للبيع �شقة يف طريق بريوت
ال��ق��دمي م�ساحة 80م� 2سوكة
على ال�شارع ب�سعر  11مليون
( �إح��دى ع�رش مليون ) ي�صلح
عيادة هـ 0999558961 :
>للبيع �شقة يف �أول �شارع
العابد طابق �أول فني م�ساحة
140م 2مدخل م�ستقل ي�صلح
���س��ك��ن��ي او جت�����اري ارت���ف���اع
ال�سقف  4،75م هـ 4454355 :
– 0951418823

>للبيع منزل في قدسيا منطقة
اخلياطني مساحة 140م+ 2
حديقة 70م + 2غرف 70م2
 /طابو اخضر بسعر  25مليون
هـ 0931606623 :

>للبيع فيال ب��ق��رى الأ���س��د 4
طوابق م�ساحة الأر�ض دومن و
ن�صف ك�سوة �سوبر ديلوك�س
ت�سليم ف��وري دون و�سيط هـ :
0933499991
>ل��ل��ب��ي��ع م��ن��زل يف مع�ضمية
ال�����ش��ام ع��ل��ى ال�����ش��ارع ال��ع��ام
م�ساحة 100م 2ب�سعر 13
م��ل��ي��ون ك�����س��وة و���س��ط  /حكم
حمكمة هـ 0933294081 :
>للبيع �شقة يف الطلياين جادة
الرئي�س طابق ثاين فني م�ساحة
185م 2م���ع ���س��ط��ح م�ساحة
165م 2ه��ـ – 4454355 :
0951418823
>للبيع منزل يف املليحة 85م2
ط������ا ب������ق �أول ف�����ن�����ي ه�������ـ :
0944414500

>ل�ل�اج���ار ���ش��ق��ة ب��رك��ن ال��دي��ن
�شارع �أ�سد الدين جانب جامع
�سعيد با�شا ىط 1غرفتان و
منافع هـ – 0994330561 :
0954785606
>م��ن��زل ل�لاج��ار يف ج��رم��ان��ا
�ساحة ال�سيوف ط ار�ضي م�ؤلف
من غرفة نوم و �صالون و منافع
ك�سوة جيدة جدا ن�صف مفرو�ش
هـ 0948593706 :
>ل�لاج��ار م��ن��زل ب��امل��زة فيالت
غربية جانب م�شفى اال�سدي ط5
يوجد م�صعد للبناء غرفتني نوم
و �صالون مفرو�ش ك�سوة و فر�ش
جيد ج��دا مطلوب � 250ألف
�شهريا الدفع �سنوي او كل 6
�شهور هـ0949599996 :
>���ش��ق��ة �أر���ض��ي��ة يف ج��رم��ان��ا
�ساحة ال�سيوف بدون فر�ش 4
غرف و �صالون ي�صلح جتاري
و �سكني هـ 0933476777 :

>ل�لاج��ار م��ن��زل ب��امل��زة فيالت
غربية ال�شارع الرئي�سي طابق
�أول  3نوم و �صالون  2 +حمام
و مطبخ كبري ك�سوة جيدة جدا
ي�صلح مكتب �أو �سكن البناء
نظام فيالت هـ 0937423738 :
– 6121742
>لالجار منزل على اتو�سرتاد
املزة مفرو�ش دوبلك�س  3غرف
نوم و �صالون و �سفرة و حمامني
ك�سوة و فر�ش ممتاز  +كراج
�سيارة و مولدة للبناء و خدمات
بناء كاملة ب�سعر  8مليون �سنويا
ال��دف��ع  6ا�شهر او �سنة ه��ـ :
0949599996
>ل�لاج��ار ب��امل��زة بناء كامل 4
ط���واب���ق ك����راج ك�����س��وة �سوبر
ديلوك�س ي�صلح مقر او �سفارة
دون و ���������س��������ي��������ط ه�����������ـ :
0933499991
>لالجار منزل على خط اجلبل
جانب بن خلدون ط / 4غرفة
ن����وم و ���ص��ال��ون و م��ن��ت��ف��ع��ات
مفرو�ش ك�سوة و فر�ش جيد جدا
امل��ط��ل��وب  250ال���ف ال��دف��ع 6
ا�����ش����ه����ر او �����س����ن����وي ه������ـ :
0949599996
>لالجار منزل على اتو�سرتاد
امل��زة جانب دار البعث اطاللة
على االتو�سرتاد ط 3/ 6غرف
نوم و �صالونني 180م/ 2ك�سوة
جيدة جدا دون فر�ش مطلوب 5
م������ل������ي������ون ������س�����ن�����وي�����ا ه��������ـ :
0949599996
> لال ج���ا ر ا ليو م���ي
األ س���بوعي الش���هري
بدمش���ق غ���رف مفروش���ة
(  1000ل.س للس���رير
احلمام املش���ترك ) 2000
ل.س للس���رير احلم���ام
اخل���اص) ب���راد  +مكيف���ة
ضم���ن ( البيت الش���امي )
ش���ارع بغداد خلف جامع
اجلوزة هـ 0112320771 :
– 0936855455
>ل�لاج��ار م��ن��زل ب��امل��زة فيالت
�رشقية جانب �سوبر ماركت
اللوت�س  3غرف نوم و �صالون
مفرو�ش ك�سوة و فر�ش �سوبر
ديلوك�س مطلوب  8مليون �سنويا
ال���دف���ع ���س��ن��وي ح�����ص�را ه���ـ :
0949599996
>لالج���ار ف���ي عرن���وس
غرف���ة و حم���ام و بوفي���ه
سنويا  + 1200000عمولة
املكتب هـ 0965006547 :
>لالجار منزل باملزة اتو�سرتاد
م����ف����رو�����ش دي����ل����وك���������س ه�����ـ :
– 0951507455
6619742
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>لالجار منزل يف قد�سيا الثورة
م�ساحة 140م 2مفرو�ش فر�ش
ك����ام����ل م�����ع ه����ات����ف ط 1ه�����ـ :
0942308402 – 2254832
>لالجار غرفة مفرو�شة تت�سع
ل�شخ�ص او �شخ�صني يف منطقة
ال�شيخ خ��ال��د يف رك��ن الدين
االت�����ص��ال ب��ع��د  1ظ��ه��را ه��ـ :
0933236878
>ل�لاج��ار �شقة يف رك���ن ال��دي��ن
���ش��ارع برنية ط��اب��ق خام�س 4/
غرف و �صالون  /بفر�شها او بدون
ف��ر���ش  /جمعية ال����شرط��ة  /مع
م�����ص��ع��د  /اج�����ار ���س��ن��وي ه���ـ :
0951418823 – 4454355
>م���ن���زل ل�ل�اج���ار ط��اب��ق �أول
ط���ل���ي���اين ب������دون ف���ر����ش ه����ـ :
–
3 3 4 0 5 8 1
0949758729
>ل�لاج��ار منزل مب�رشوع دم��ر بعد
اجل�رس جانب الكني�سة ط 3 / 3غرف
نوم و �صالون و �سفرة مفرو�ش ك�سوة
و ف��ر���ش ���س��وب��ر دي��ل��وك�����س املطلوب
 3،600مليون �سنويا الدفع �سنوي هـ
0949599996 :
>لالجار ال�سنوي منزل طابق فيال
ط 2فني  4اجتاهات ك�سوة و�سط
 3غ��رف ن��وم  +حمامني  +حمام
ما�سرت �صالونني  +ترا�س بالطة
ك��ام��ل��ة دون ف���ر����ش ب�����س��ع��ر مغر
ل��ل��ج��ادي��ن ف��ق��ط دون و���س��ي��ط ه��ـ :
0932334302 – 6125566
>ل�لاج��ار منزل ب��امل��زة فيالت
غ��رب��ي��ة ن��ظ��ام ف��ي�لات  2ن���وم و
�صالون  +غرفة نوم ما�سرت +
 2حمام و مطبخ كري و �رشفة
مطلة بدون فر�ش �سوبر ديلوك�س
 3 +مكيفات هـ 6121742 :
– 0937423738

>مطلوب لل�رشاء منزل اك�ساء
�سوبر ديلوك�س م�ساحة 200م2
و ما فوق ت�سليم فوري ح�رصا
مزة فيال  /مالكي  /رو�ضة /
كفر�سو�سة � /أب��و رم��ان��ة ه��ـ :
– 0933499991
6619196

>مطلوب لل�رشاء منزل باملزة
ات��و���س�تراد ح�رصيا و ت�سليم
ف�����وري ه���ـ – 6619196 :
6619742

ل�لاج��ار مكتب جت���اري موقع
مميز يف ال�سبع بحرات مدخل
م�����س��ت��ق��ل م�����س��اح��ة 80م 2او
150م 2ال�سعر بعد املعاينة
ق�������اب�������ل ل�����ل�����ن�����ق�����ا������ش ه��������ـ :
0933577740
>للبيع واال�ستثمار مكتب يف
ال�شعالن م�ساحة 35م 2طابق
�أول هـ 3321787 :
>ل�ل�اج���ار م��ك��ت��ب و م��رك��ز و
م�����س��ت��ودع م�����س��اح��ة تقريبية
130م 2و م���ن ���ض��م��ن��ه حمل
جتاري باحللبوين ك�سوة ممتازة
م��ع خ��دم��ات و ه��وات��ف ي�صلح
لنظام �رشكة جتارية او عيادات
او خمرب هـ – 2255161 :
0942308402
>لال�ستثمار مكتب باملزرعة
ال�سوق التجاري م�ساحة 40م2
مفرو�ش كامل للجادين فقط هـ
0947636022 :

>للبيع حمل يف �شارع خالد
بن الوليد م�ساحة 15م 2فروغ
و ملكية ي�صلح جلميع املهن هـ
– 0930655180 :
0988912080
>للبيع او اال�ستثمار مبنى
جتاري �صناعي خدمي ي�صلح
بنك – ��شرك��ة – جممع طبي
م��رخ�����ص م��ع��م��ل او جت���اري
ب��ال�برام��ك��ة م�����س��اح��ة 600م2
مكاتب و �صالة و م�ستودعات
ك�سوة مم��ت��ازة ج��اه��زة للعمل
ال��ف��وري م��واق��ف م��ت��وف��رة ه��ـ :
0966965777
>حمل للبيع يف داريا �شارع
ال�����ش��ام��ي��ات م�����س��اح��ة 42م2
ل��ل��ا������س�����ت�����ف�����������س�����ار ه����������ـ :
0944414500

>للبيع ب�ساحة املي�سات حمل
50م 2على ال�شارع العام فروغ
بدون و�سيط عقاري للتوا�صل
هـ 0969616570 :
>للبيع ( فروغ و اجار ) حمل
ف���روج برو�ستد و ���ش��اورم��ا و
م�شوي م�ساحة 50م 2يف املزة
اول طريق اجلبل بناء جامع
ع���ل���ي ب����ن اب������ي ط����ال����ب ه����ـ :
0933568282
>للبيع عقار ي�صلح مركز طبي
او م��ق��ر ��شرك��ة ب���امل���زة ط��ري��ق
اجل�لاء الرئي�سي قبو م�ساحة
100م 2غرفتني و �صالون فرو
غ�����او ت�����س��ل��ي��م ف������وري ���س��وب��ر
ديلوك�س هـ 0937423738 :
– 6121742

>حمل لالجار يف الزبلطاين
مزرعة ن�رصي م�ساحة 20م2
ي�صلح ملهن متعددة مزود بعداد
كهرباء و ماء و حمام و مغ�سلة
هـ 0948593706 :
>ل�لاج��ار موقع جت��اري مطل
على �ساحة ال�شهبندر ي�صلح
كافيه – �رشكة مالية جتارية
– �سوبر ماركت م�ساحة داخلية
و خارجية على ال�شارع العام
هـ 0944218590 :
> مح���ل لال ج���ا ر ف���ي
منطق���ة مي���دان ابو حبل
مقابل مدرسة ست الوفاء
مس���احة 1 2م  2كا م���ل
الديك���ور م���ع وجيب���ة هـ :
0936657184
>ل��ل�اج����ار ال�������س���ن���وي حم��ل
جت����اري م�����س��اح��ة 26م 2يف
ك��ف��ر���س��و���س��ة اجل���م���ال���ة ه����ـ :
0930336708
>ل�ل�اج���ار حم���ل جت����اري يف
احللبوين على ال�شارع العام
�سوق العدد ال�صناعية و زينة
ال�����س��ي��ارات م��ق��اب��ل ب��ن كمحة
م�����س��اح��ة 80م 2ب��داخ��ل��ه قبو
100م 2ي�صلح لكافة املهن هـ :
0944218590

>لالجار السنوي عقار مؤلف
من غرفتني و صالة و منتفعات
و حديقة فيها غرفة مسقوفة
بالبرامكة االجار الشهري 250
الف هـ – 2224279 :
0944349434
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> م��ط��ل��وب م��وظ��ف��ة للعمل يف
مكتب ب��احل��ري��ق��ة اخل�ب�رة غري
�رضورية ذات مظهر الئق هـ :
0962170792
>مطلوب موظفة خربة مبيعات
العمر من  35-20ح�سنة املظهر
ملتزمة ال��دوام من  5-9م�ساء
عازبة يف�ضل من �سكان الربامكة
و م����������ا ح�������ول�������ه�������ا ه����������ـ :
0944218590

>لال�ستثمار ب�ساحة احلريقة
م�ستودع  +مكتب مفرو�ش قبو
طابقني مزود بحمامني  +بوفيني
 /2/م�����س��اح��ة 150م 2ه��ـ > :مطلوب موظفات لشركة محاماة
>م��ط��ل��وب م��وظ��ف��ة /ة /بعدة
 – 0 9 3 0 0 4 7 2 9 4في شارع احلمراء الدوام خارج
اخت�صا�صات � /سائق – موزع
2248880
املكتب هـ  – 0934270112 :عامل – اداري  /ب���دوام و
– 0933631477
راتب جيد هـ – 5643460 :
محالت للشراءو
>��شرك��ة ادوات ط��ب��ي��ة تطلب 0930147448
االجار
ا�ستقبال
موظفة
لديها
للمعمل
سكرتاريا
>مطلوب حمل ي�صلح �صيدلية
وا�ستالم و ت�سليم بدوام كامل
لل�رشاء او الالجار يف الزاهرة � 8ساعات �صباحي العمر حتت >م��ط��ل��وب ���س��ك��رت�يرة ل�رشكة
– الت�ضامن – القزاز – امليدان  30و رات��ب  100الف اخلربة عقارية دوام �صباحي راتب +
هـ 0994891384 :
عمولة يف�ضل من �سكان املزة هـ
غ�ير ��ض�روري���ة و امل��وا���ص�لات
>مطلوب لالجار حمل جمهز
– 0933499991 :
م�ؤمنة هـ 2157956 :
ي�صلح خمبز و فرن �آيل بدم�شق
6619742 – 6619196
>مطلوب موظفات مبيعات و
ه��������ـ – 2 7 6 2 1 1 1 :
>مطلوب �سكرترية ملكتب جتاري
ت�سويق يف �رشكة جتهيزات طبية
0930018353
يف برج الرو�س جتيد العمل على
على ان تكون اخلربة � 3سنوات
الكمبيوتر للقيام ب�أعمال مكتبية
يف ا مل�������������������ش���������ايف ه������������ـ :
العمر دون � 30سنة ذات مظهر
0944942807
ال ئ�������ق ه�����ـ – 5427524 :
>ل��ل��ب��ي��ع ���س��ي��ارة داي���و �سوبر >�رشكة جتارية بحاجة اىل حما�سب
0944210336
�صالون موديل  96اتوماتيك /ة /ي��ج��ي��د ال��ع��م��ل ع��ل��ى ب��رن��ام��ج
>مطلوب �سكرترية منزل مقيمة
ب�������س���ع���ر  5م����ل����ي����ون ه������ـ  :اخلازن و االداري و لديه خربة يف
او غري مقيمة براتب جيد العمر
0944414500
جمال املحا�سبة و عمل �سابقا يف
ح��وايل � 30سنة للعمل ب�شارع
0967183800
:
ـ
ه
املجال
هذا
خالد بن اوليد هـ 0949864670 :
– بعد  12ظهرا
– 2216866
>مطلوب فورا ان�سة للعمل يف
موظفون
مكتب ت�صوير و ط��ب��اع��ة ه��ـ :
>م���ؤ���س�����س��ة ري��ا���ض��ي��ة ت��رغ��ب – 0 9 3 4 8 2 0 2 0 8
بتعيني موظفة يف ق�سم املحا�سبة 0944353107
ب�����دوام ��� 8س��اع��ات �صباحي >مكتبفياملالكيبحاجة
براتب  100ال��ف املوا�صالت ال���ى موظ���ف او موظف���ة
م�ؤمنة و العمر دون � 30سنة جتيد اللغة االنكليزية و
اخل��ب��رة غ�ي�ر ���ض�روري����ة ه���ـ  :العمل على الكمبيوتر هـ :
2150903
0933758811
>مكتب باملالكي بحاجة >م��ط��ل��وب ان�����س��ة ل��ل��ع��م��ل مع
ال���ى موظ���ف /ة /يجي���د حم��ام��ي يف دم�����ش��ق خ��ري��ج��ة
ا للغ���ة ا ال نكليز ي���ة و حقوق او على و�شك التخرج
يعم���ل عل���ى الكمبيوت���ر ب�����دوام ���ص��ب��اح��ي م���ن ���س��ك��ان
ه���ـ  – 3 3 5 4 1 4 3 :دم�شق ح�رصا براتب جيد هـ :
0933653220
0933758811
>جمموعة ا�سترياد و ت�صدير
باملزة بحاجة اىل موظفة مق�سم
و ا���ش�راف ب����دوام �صباحي و
ال��ع��م��ر حت��ت � 30سنة ب��رات��ب
 100الف اخلربة غري �رضورية
و امل���وا����ص�ل�ات م����ؤم���ن���ة ه���ـ :
2150903

>م��ط��ل��وب �سكرترية يف معمل
مواد غذائية حي جرمانا اجلناين
جتيد العمل على الكمبيوتر ذات
مظهر الئق العمر دون � 30سنة
هـ 0945235375 :

رعاية وتنظيف

>مطلوب �سيدة مقيمة لدى م�سنة
مقعدة راتب  100الف و اجازة
ا�سبوعية هـ 0994442324 :
– 8843845
>مطلوب عاملة خدمة منزلية مقيمة
ل��رع��اي��ة الأط���ف���ال و امل�����س��ن�ين ه��ـ :
0992722275 – 2165666
>مطلوب مدبرات منزل للأعمال
املنزلية و رعاية امل�سنني و الأطفال
مقيمات و غري مقيمات العمر بني
� 45-18سنة هـ 0993152120 :
– 8113020 – 8113025
>مطلوب مدبرة منزل مقيمة او غري
مقيمة العمر حوايل � 30سنة براتب
جيد للعمل ب�شارع خالد بن الوليد هـ
0937779048 – 2216866 :

>شركة محاماة بشارع احلمراء
تطلب انسة او سيدة للتنظيف
هـ – 0934270112 :
0933631477
>مطلوب مدبرة منزل مقيمة
للعمل لدى عائلة �صغرية العمر
من  40-20الراتب  110ل�.س
ه����ـ – 0994442324 :
8843845
>لدينا ور�شات تعزيل للمنازل
و امل���ك���ات���ب و ال�����ش�رك���ات /
مدبرات منزل للأعمال املنزلية
و رع��اي��ة امل�سنني و الأط��ف��ال
مقيمات و غ�ير مقيمات ه��ـ :
– 0993152120
8113020 – 8113025
>مطلوب عاملة مدبرة منزل
لدى عائلة حمرتمة للعمل مقيمة
او دوام هـ 0992722275 :
– 2165666
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حالقة وجتميل

>م��رك��ز جت��م��ي��ل ب��ح��اج��ة اىل
ك��واف�يره �رضيبة �سي�شوار و
�أخ�صائية بيدكور و منيكور هـ
– 0955402154 :
3739211 – 3739212

>حما�سب لديه خربة مب�سك
الدفاتر و اعداد امليزانية م�ستعد
مل�����س��ك ح�����س��اب��ات ال���ت���ج���ار و
املحالت بدوام م�سائي او جزئي
هـ 0932305097 :

> منسق حدائق جنيناتي
محترف يطلب عمال مبجل
العناية باملزرعة و الكازون و
الزهور و قص و تقليم االشجار
و رش املبيدات احلشرية و
معاجلة االشجار يطلب عمال هـ
0932707041 :

العــــدد - 784

>�شاب يبحث عن عمل �سائق
���س��ي��ارة العمر � 22سنة ه��ـ :
0962663816
>لد ي���ك مح���ل ضم���ن
دمش���ق مبنطق���ة جي���دة
تر ي���د فتح���ه اجب���ان و
البان ش���راكة اتصل بي هـ
0955326999 :

>مدر�س ريا�ضيات – فيزياء
– كيمياء لكافة ال�صفوف خا�صة
ال�����ش��ه��ادات و امل��ه��ن��ي و كافة
امل���واد لكل ال�صفوف متابعة
يومية هـ 0932669269 :
>مدر�س لغة عربية تخ�ص�ص
ت����رب����وي ع�����ايل ل��ل�����ش��ه��ادت�ين
االع��دادي��ة و الثانوية و جميع
خدمات
امل���راح���ل ب��ن��ت��ائ��ج م�ضمونة و
خم�������رج�������ات ع�����ال�����ي�����ة ه�������ـ > :للبيع مكب���س بياضة بلوك
ا�ستعداد تام النهاء معاملة فيزا
 – 0 9 6 8 4 6 2 0 1 5و جبالتها  4بلوكات عـ20/سم الزيارة العائلية من القن�صلية
 /و  5بلوكات عـ 15/س���م  /و 8
3329538
>مدر�س ريا�ضيات ذو خربة
عالية بتدري�س املناهج احلديثة
و م�ستعد الع���ط���اء ال���درو����س
لل�شهادتني االعدادية و الثانوية
هـ 0962618938 :

بلوكات عـ 10/سم  /بسعر مغر
للجادين هـ – 0944357080 :
0934166634
>للبيع كر�سي عجزة �صيني
ج���ودة مم��ت��ازة غ�ير م�ستعمل
فر�ش جلد ب�سعر  60000ل�.س
هـ 0935577179 :

ال�سعودية بريوت مع ت�صديق
ك��اف��ة الأوراق امل��ط��ل��وب��ة ه��ـ :
0933977460
>�شاب م�ستعد بفك و تركيب
و تغليف املفرو�شات و جميع
اخل���دم���ات امل��ت��ع��ل��ق��ة ب��ال��ن��ق��ل و
ال����شراء و ��ش�راء امل��ف��رو���ش��ات
والأن��ق��ا���ض واخل���ردة و الكتب
امل�ستعملة  /خدمة مميزة  /هـ
– 8839141
:
0930074126
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