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مزة

>للبيع منزل باملزة �شارع اجلالء
مقابل الق�رص العديل ط 1اجتاه
�شمايل م�ساحة 85م 2ك�سوة
ممتازة ال�سعر  130مليون قابل
للتفاو�ض هـ 0949599996 :
>للبيع منزل باملزة جبل �أبنية
الإ�سكان مقابل بن خلدون ط4
ب��دون م�صعد م�ساحة 110م2
جنوب �رشق غرب اك�ساء جيد مع
العف�ش كامال �إطاللة ممتازة طابو
ت�سليم فوري ال�سعر  120مليون
هـ 0961162162 :
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>للبيع بداعي ال�سفر منزل باملزة
فيالت �رشقية طابق فيال م�ساحة
220م 2ك�سوة جيدة جدا يوجد
ت���را����س اط�ل�ال���ة ع��ل��ى اجل��ه��ات
االربعة ط 3و اخري بدون ال�سطح
ب�سعر مغر للجادين فقط دون
و�سيط هـ – 0933258589 :
6125566
>ل��ل��ب��ي��ع م���ن���زل ب���امل���زة ���ش��ارع
الغزاوي ط 5مع م�صعد م�ساحة
120م 2ك�����س��وة ع��ادي��ة ح�شوة
نفاذي قبلي �شمايل ال�سعر 150
مليون هـ 0949599996 :
>للبيع منزل باتو�سرتاد املزة دوبلك�س
م�ساحة 180م 3 / 2غ��رف ن��وم و
�صالون و مطبخ و  3حمامات ك�سوة
�سوبر ديلوك�س حديثة اطاللة خالبة
ق��ب��ل��ي ���ش��م��ايل ب���ن���اء خم����دم ب��ك��راج
لل�سيارات للجادين فقط دون و�سيط هـ
6125566 – 0933258589 :

>للبيع منزل باملزة جبل ال�شارع
العام ط 4و اخري م�ساحة 90م2
غرفتني نوم و �صالون �سوكة قبلي
�رشقي �شمايل ك�سوة ممتازة جدا
ال�������س���ع���ر  95م����ل����ي����ون ه�����ـ :
0949599996
>للبيع منزل باملزة فيالت �رشقية
���ش��ارع طرابل�س ط / 1مدخل
خا�ص  /بناء حجر 190م/ 2
بلطة كاملة  /اك�ساء قدمي طابو
ت�سليم ف���وري ال�سعر النهائي
 400مليون ب���دون و�سيط ه��ـ :
0961162162
>للبيع منزل باملزة �شارع اجلالء
ط 3م�ساحة 160م 4/ 2غرف
ن��وم و �صالون  /ك�سوة عادية
���س��وك��ة ��شرق��ي ���ش��م��ايل اجت���اه
خلفي ال�سعر  165مليون هـ :
0949599996

>للبيع م��ن��زل ات��و���س�تراد امل��زة
م�ساحة 125م� 2رشقي غربي
ك�سوة قدمية ط 7اطاللة خالبة
ب�سعر مغري للجادين فقط دون
و�سيط هـ – 0933258589 :
6127552
>للبيع منزل باملزة فيالت غربية
�شارع الكرخي مباء حجر ط3
م�ساحة 200م 2ج��ن��وب �رشق
�شمال اك�ساء جيد اطاللة مفتوحة
طابو ت�سليم فوري ال�سعر 550
مليون هـ 0961162162 :
>للبيع منزل باملزة فيالت �رشقية قرب
جامع ال�شافعي ط 7مو مولدة وكراج
للبناء م�ساحة 185م 2ح�شوة نفاذي
قبلي �شمايل ك�سوة ممتازة ال�سعر
 260مليون هـ 0949599996 :
>للبيع منزل باتو�سرتاد املزة
بناء كيك بيك ط 10م��ع مولدة
م�ساحة 105م 2ك�سوة عادية
اجتاه �شمايل غربي اطاللة على
االتو�سرتادال�سعر 170مليون
ق������اب������ل ل�����ل�����ت�����ف�����او������ض ه��������ـ :
0949599996
>للبيع طابق فيال باملزة فيالت
غربية م�ساحة 300م 2ك�سوة
طابق  1على ال�شارع العام دون
و�سيط هـ 0933930149 :

>للبيع منزل باملزة  86ن�سق اول
ج��ان��ب ج��ام��ع ال��ف��ت��ح ط 1م�ساحة
130م 2ك�سوة �سوبر ديلوك�س 3/
نوم و �صالون ومنتفعات  /ال�سعر
 55مليون فراغ مالية و �ساعة كهربا
و عداد مياه هـ 0949599996 :

مشروع دمر

>ل��ل��ب��ي��ع م��ن��زل مب�����ش�روع دم���ر ج16
م�ساحة 155م 3 / 2ن��وم  /اك�ساء
ممتاز جنوب غرب �شمال �إطاللة ممتازة
– م�صعد – مولدة ت�سليم فوري ب�سعر
 275مليون هـ 0961162162 :
>للبيع منزل مب�رشوع دمر ج8
ط 1م�ساحة 160م 2اك�ساء جيد
جدا ح�شوه جنوب �شمال �إطاللة
ممتازة طابو ال�سعر  200مليون
هـ 0961162162 :
>ل��ل��ب��ي��ع مب�����ش�روع دم����ر ���ش��ارع
املغرتبني الن�سق الأول �شقة �أر�ضية
160م 2داخلي  +حديقة 650م2
 3 /نوم ( واحدة ما�سرت ) جنوب
�رشق غرب اك�ساء �سوبر – مدخل
م�ستقل ت�سليم فوري ال�سعر 500
مليون هـ 0961162162 :
>للبيع منزل مب�رشوع دمر ج  10م�ساحة
290م 2جنوب غرب �رشق �إطاللة رائعة
اك�ساء و�سط ط – 12م�صعد  – 2مولدة
– طابو ت�سليم فوري ال�سعر  325مليون
هـ 0961162162 :

>للبيع منزل ب�ساحة �شمدين ط3
 3/غرف و �صوفا  /ك�سوة جيدة
املطلوب  70مليون بدون و�سيط
هـ 0933331056 :
>ل��ل��ب��ي��ع م��ن��زل ب��امل��ه��اج��ري��ن على
ال�شارع العام جانب بياع ال�شاطرين
ط 4مع م�صعد غرفتني و �صالون +
ترا�س قبلي �رشقي اطاللة رائعة على
دم�����ش��ق ك�����س��وة ج��ي��دة م��ك��ي��ف��ات +
�شوفاج هـ 0938258259 :
>للبيع �شقة قرب دوار ال�شهبندر
م�ساحة 170م /2ط 4 / 2غرف
و �صالون  /ك�سوة جيدة على
ال�شارع الرئي�سي الت�سليم فوري
ه�����ـ – 0951418823 :
4454355
>للبيع منزل بالصاحلية شارع
العابد 206م 2ط 1قبلي كسوة
جيدة جدا  +شوفاج مركزي يصلح
سكني او جتاري مع العفش او
بدون طابو اخضر دون وسيط هـ
0933723020 :

>للبيع او املقاي�ضة منزل بالق�صور
ج��ادة اخلطيب موقع مميز لوك�س
ار���ض رخ��ام و متديد �شوفاج ط1
�صعود  6درجات فقط �إطاللة على
ال�شارع طابو اخ�رض ت�سليم فوري
 145مليون هـ 0951553163 :
>للبيع منزل يف عني ترما التلية
غ��رف��ة و ���ص��ال��ون و منتفعات و
�سطح ط 5ن�صف ك�����س��وة ه��ـ :
0934263863
>للبيع منزل يف ال�شيخ حمي
الدين ط ار�ضي غرفتني و موزع
قبلي ك�سوة جيدة املطلوب 37
مليون ب���دون و�سيط ط��اب��و ه��ـ :
0933331056
>للبيع �شقة �أر�ضية يف ال�صبورة طريق قرى
الأ����س���د جم��م��ع ق��رط��ب��ة ال�����س��ك��ن��ي م�ساحة
110م� 2أبنية و خدمات  5جنوم نظام كمباوند
– طابو – ت�سليم فوري ال�سعر  200مليون
و بازار هـ 0961162162 :
>للبيع او املقاي�ضة منزل بالعدوي ط6
مع م�صعد و مولدة قبلي �شمايل اطاللة
رائ��ع��ة على جبل قا�سيون و اجلامع
االم��وي ك�سوة جيدة ج��دا  4غ��رف و
م��وزع و حمامني و بلكون خدمات و
ناطور للبناء طابو اخ�رض ت�سليم فوري
 145مليون هـ 0951553163 :
>للبيع �سطح يف اجل�رس االبي�ض م�ساحة
250م/ 2ط /2فني ارب��ع اجتاهات هـ :
4454355 – 0951418823

> للبيع منزل بالهامة الطريق العام
مقابل �سبينتي بناء حجر ط 2جنوب
�شمال �رشق م�ساحة 145م 2هيكل
بدون اك�ساء طابو اخ�رض ال�سعر
 50مليون هـ 0961162162 :
>للبيع غرفة ار�ضية م�ستقلة مع
منافع يف ال�شيخ حم��ي الدين
طلعة ال�شيخ ابراهيم جانب فرن
حم�ص هـ 0934263863 :
>للبيع �شقة ب�ضاحية قد�سيا يف
ال�سكن ال�شبابي اجلزيرة ال�سابعة
ط 2فني 85/م /2امللكية طابوا
�سكان هـ 0944972931 :
>للبيع �شقة طريق بريوت القدمي مفرق
جبل الورد �سوكه على ال�شارع م�ساحة
80م 2دوبلك�س ي�صلح ع��ي��ادة ب�سعر
12مليون هـ 0999558961 :

> ل�لاج��ار م��ن��زل ب��امل��زة �شارع
اجل�ل�اء ط 1م��ع م�صعد ك�سوة
مم��ت��ازة غرفتني ن��وم و �صالون
ب��دون فر�ش ال�سعر  4مليون و
ن�ص هـ 0949599996 :
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>ل�لاج��ار منزل مب����شروع دمر
املغرتبني الن�سق االول ط2 / 2
ن��وم اك�ساء جيد مع العف�ش –
م�صعد – ك��راج �شهريا 350
الف ل�.س هـ 0953800202 :
– 3113655
>ل�لاج��ار ب��امل��زة ف��ي�لات غربية
طابق فيالت طابق ثاين م�ساحة
220م 2غرف نوم مع ما�سرت +
غرفتني ن��وم و �صالون و غرفة
طعام  +حمامني و ترا�س ك�سوة
و فر�ش ممتاز ال�سعر  14مليون
مم����ك����ن ب���������دون ف�����ر������ش ه������ـ :
0949599996
>ل�ل�اج���ار م��ن��زل ب��امل��زة فيالت
غربية ط 1ط��اب��ق اول م�ساحة
220م 2بدون فر�ش ك�سوة و �سط
ال�سعر  7مليون ممكن مكتب غري
معلن هـ 0949599996 :
>لالج���ار اليوم���ي األس���بوعي
الشهري بدمشق غرف مفروشة
مكيف���ة  +ب���راد (ضم���ن البي���ت
الشامي للسرير) ضمن ( البيت
الش���امي ) ش���ارع بغ���داد خل���ف
جامع اجلوزة هـ 0112320771 :
– 0936855455
>ل�ل�اج���ار غ��رف��ة م��ف��رو���ش��ة مع
�صاحبة امل��ن��زل ب�شارع بغداد
ط��اب��ق اول ل�ل�ان���اث ف��ق��ط ه���ـ :
–
2 3 1 5 7 5 9
0959866439
>لالجار منزل على اتو�سرتاد
املزة ط 9مع مولدة غرفتني نوم و
�صالون ك�سوة و ف��ر���ش ممتاز
اطاللة على االتو�سرتاد ال�سعر
 5مليون هـ 0949599996 :
>لالجار منزل باملزة اتو�سرتاد
قبل حلويات  beeط 2 / 7نوم /
اك�ساء جيد – ف��ارغ اطاللة على
االت��و���س�تراد م�صعد  – 2مولدة
���ش��ه��ري��ا  450ال����ف ل�����.س ه���ـ :
3113655 – 0953800202
>لالجار منزل باملزة اتو�سرتاد
ط 8م�ساحة 220م 2بدون فر�ش
ك�سوة ج��ي��دة ال�سعر  7مليون
�سنوي ممكن مكتب غري معلن هـ
0949599996 :
>ل�لاج��ار يف املهاجرين منزل
بدون فر�ش ي�صلح عيادة – مكتب
– مركز مهنة فكرية ك�سوة ممتازة
م�ساحة 50م 2بدون و�سيط هـ :
0965006547

>ل�ل�اج���ار م��ن��زل ب���امل���زة ج���ادة
حديقة ال��وح��دة ط 1غرفتني و
�صالون ك�سوة و فر�ش جيد جدا
ال�سعر  4م��ل��ي��ون ���س��ن��وي ه��ـ :
0949599996
>ل�ل�اج���ار م��ن��زل ب��امل��زة فيالت
�رشقية ط ار�ضي طلوع كم درجة
م�ساحة 140م 23غرفينت نوم و
�صالون ك�سوة ج��ي��دة مفرو�ش
للجادين فقط دون و�سيط هـ :
– 0932334302
6127552
قبو لالجار غرفة مع منتفعات
مفرو�شة جانب مدر�سة فريز مالك
 10ال���������ف �����ش����ه����ري����ا ه�������ـ :
– 0944250424
4462685
>ل�لاج��ار منزل مب����شروع دمر
املغرتبني الن�سق االول ط2 / 8
نوم  /اك�ساء �سوبر ديلوك�س مع
العف�ش �سوبر اطاللة م�صعد –
كراج �شهريا  425الف ل�.س هـ
– 0953800202 :
3113655
>ل�ل�اج���ار م��ن��زل ب��امل��زة فيالت
غ��رب��ي��ة ط4 / 3غرف ن����وم و
���ص��ال��ون  /م�����س��اح��ة 200م2
ك�سوة و فر�ش جيد ال�سعر 6
مليون هـ 0949599996 :

>للبيع �صالة جتارية بكفر�سو�سة
البختيار مقابل احتاد الفالحني
210م 2مق�سمة  3حم�لات +
وجيبة واجهة على ال�شارع 18م
ك�سوة �سوبر ديلوك�س ت�سليم
فوري ب�سعر مغر للجادين هـ :
– 0944757061
6125566

>محلللتسليمبشارعالثورةمدخل
العيبة طلعة الدرج غرفتني و منافع
ط 1بناء قدمي هـ 2322924 :
– 0951803305
ل��ل��ب��ي��ع حم����ل ق�����رب دوار
ال�����ش��ه��ب��ن��در ع��ل��ى ال�����ش��ارع
الرئي�سي م�ساحة 40م 2
فروغ  +ملكية بريء الذمة
ي�صلح جلميع املهن الت�سليم
فوري هـ 0944315611 :
– 3318691

>ل�لا���س��ت��ث��م��ار ال�����س��ن��وي ب�ساحة
احل��ري��ق��ة مكتب  +م�����س��ت��ودع قبو
ط��اب��ق�ين م��ف��رو���ش م���زود ب��وف��ي�ين +
حمامني عدد  2م�ساحة 150م 2هـ
0930047294 – 2248880 :
>مكتب جتاري لال�ستثمار موقع مميز
بناء قدمي �سبع بحرات م�ساحة حوايل
150م 2او 80م 2ال�سعر للمعاينة قابل
ل��ل��ن��ق��ا���ش ه���ـ – 0966547847 :
0933577740
> لالجار السنوي عقار مؤلف
من غرفتني و صالة و منتفعات
و حديقة فيها غرفة مسقوفة
250
بالبرامكة االجار الشهري
>مدر�س متميز جماز حا�صل
>لالجار يف ال�شعالن حمل جتاري ألف هـ  – 2 2 2 4 2 7 9 :ع��ل��ى درج�����ة دب���ل���وم ال��ت���أه��ي��ل
الرتبوي م�ستعد لإعطاء درو�س
60م 2م��وق��ع ا���س�ترات��ي��ج��ي �سنويا 0944349434
خا�صة يف الفيزياء و الكيمياء
20مليون  +عمولة مكتب �شهر للجادين
لل�شهادتني الإعدادية و الثانوية
بدون و�سيط هـ 0965006547 :
هـ 0981291657 :
>لالجار حمل ب�ساحة �شمدين ال�شارع
الرئي�سي م�ساحة 25م 2مع �سقيفة و

حمام و ديكور ي�صلح لعدة مهن هدايا
– موبايالت – �ألب�سة – �إك�س�سوار هـ > :ل���ل���ب���ي���ع م��������زارع يف ح��ت��ي��ت��ة
الرتكمان او املليحة مك�سية و
0994330561 – 0954785606
ع�������ل�������ى ال���������ع���������ظ���������م ه�����������ـ :
>حم����ل جت�����اري م��ق��اب��ل م��ول 0935650244
ال�سندباد يف املزة م�ساحة 15م2
ك�سوة �سوبر ال�سعر  4مليون و
 200الف هـ 0949599996 :
>ل�ل�اج���ار ���ص��ال��ة جت���اري���ة على
اتو�سرتاد املزة م�ساحة 1000م2
ك�سوة جيدة للجادين فقط دون >مطل���وب م���درس خ���اص
و�سيط هـ  – 0944757061 :ف���ي مج���ال التصدي���ر ه���ـ :
0936002008
6127552

>م��در���س لغة عربية خمت�ص و
�أ����س���ل���وب م��ت��ط��ور و ح��دي��ث يف
ال��ت��دري�����س جل��م��ي��ع امل����راح����ل و
امل�ستويات كافة هـ 4457838 :
– 0932002624
>م��در���س��ة ل��غ��ة ف��رن�����س��ي��ة ت��در���س
م��رح��ل��ت��ي ال��ت��ع��ل��ي��م الأ���س��ا���س��ي و
الثانوي ب�أ�سعار رمزية و بقدرة على
تب�سيط قواعد اللغة و الرتجمة و
املحادثة هـ 0938946648 :
>مطلوب مدر�س /ة  /خا�ص يف
جم����������ال ال�����ت�����������ص�����وي�����ر ه��������ـ :
0933866775
>مدر�س خمت�ص م�ستعد لإعطاء درو�س
مكثفة مل���ادة الريا�ضيات �إع����دادي –
ث��ان��وي ت�ضمن النجاح حتى ل��و كان
الطالب مق�رصا هـ 0933635136 :
>م��در���س ريا�ضيات خمت�ص و
معلم ب��ث��ان��وي��ة م�ستعد لإع��ط��اء
درو�س خ�صو�صية لل�شهادتني و
امل��راح��ل االنتقالية مع ت�أ�سي�س
للطالب الأح��رار املنقطعني هـ :
0992270408
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>ان�سة جلميع املراحل االبتدائي
و االعدادي و الثانوي اجتماعيات
و ديانة و لغة انكليزي مبنطقة
ال���ق�������ص���ور و م����ا ح���ول���ه���ا ه����ـ :
4463003 – 0996850685

مطلوب طبيبات ا�سنان للعمل يف
االمارات  /غري مرتبطة – العمر
ف��وق � 40سنة و تتحمل �ضغط
ال���ع���م���ل امي����ي����ل dubai. :
emp.2020@gmail.com
>يلزمنا �شابي للعمل يف ور�شة
بباب م�صلى الدوام من � 8صباحا
–  5م�ساء براتب  60الف هريا
ال���ع���م���ر دون ��� 25س��ن��ة ه����ـ :
0937756448
>مطلوب موظف /ة /للعمل لدى
��شرك��ة على خ��ط ان��ت��اج و بعدة
جماالت بدوام و راتب جيد هـ :
0930147448 – 5643460

>�رشكة جتارية بالفحامة بحاجة
�إىل موظفات للعمل لديها مبجال
الت�سويق املبا�رش برواتب مغرية
العمر دون � 30سنة ال�شهادة و
اخل���ب���رة غ��ي�ر ���ض��روري�����ة ه����ـ :
2225099 – 0966030877
>ور���ش��ة ال��ك�ترون ب��ح��اج��ة اىل
خريج معهد الكرتون او ثانوية
�صناعية ال��ك�ترون اخل�ب�رة غري
�رضورية العمر دون  30الدوام
من � 8صباحا –  5م�ساء براتب
جيد هـ 0937756448 :
>يلزمنا موظفة ذات خربة لبيع
احلقائب الن�سائية للعمل بدوام
كامل يف قد�سيا براتب �شهري
� 70ألف العمر من  40-25هـ :
0932869351
>مطلوب �شاب للعمل مبطبعة
ب�شارع خالد بن الوليد الدوام من
� 9صباحا حتى  7م�ساء الراتب
ح�������������س������ب اجل���������ه���������د ه�����������ـ :
0944061016

سكرتاريا

موظفون

>�رشكة جتارية بالفحامة بحاجة
�إىل موظفات للعمل لديها من اجل
ا�ستكمال طاقمها الإداري براتب
� 75ألف �شهريا العمر دون 30
���س��ن��ة اخل��ب�رة و ال�����ش��ه��ادة غري
��ض�روري���ة ه��ـ – 2225099 :
0993882780
>�رشكة جتارية تعمل يف جمال
اال�سترياد و الت�صدير بحاجة اىل
�سكرترية تنفيذية و مرا�سالت
جتارية  /لغة انكليزية جيدة جدا
و جتيد االعمال املكتبية و خربة
ب���امل���را����س�ل�ات ال���ت���ج���اري���ة ه����ـ :
4460957

عمال

>ي��ل��زم��ن��ا ع��ام��ل /ة /ل��ور���ش��ة
حقائب ن�سائية بخربة او بدون
ب�������ش���ارع �أ�����س����د ال����دي����ن ه����ـ :
2775536
>مطلوب عامل نظافة مبنطقة ابو
رم������ان������ة ب������رات������ب ج����ي����د ه������ـ :
0950010183
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>ي��ل��زم��ن��ا ع���ام���ل مل��ح��ل ف���روج
برو�ستد و م�شوي منطقة الق�صاع
ب�������خ���ب���رة او ب�������������دون ه��������ـ :
0944328400

رعاية وتنظيف
>مطلوب مقيمة لدى عائلة صغيرة
بحماه براتب  200الف شهريا هـ :
0931606623
>م��ط��ل��وب م��ق��ي��م��ة ل����دى ع��ائ��ل��ة
�صغرية بحماة براتب  200الف

هـ 0988336468 :
>مطلوب مقيمة لرعاية مسنة و
القيام بأعمال املنزل العمر حتت
 45هـ 0943436818- :
3741175
>�رشكة تنظيف تطلب عامل /
عاملة للعمل �ضمن ور�شة تنظيف
براتب جيد و حوافز جيدة الدوام
م�سائي هـ 0943223383 :

>مطل���وب مقيم���ة لعائل���ة
مؤلف���ة م���ن  5أش���خاص م���ن
 40-20س���نة هـ 5643866 :
0932480005 -

>م��ط��ل��وب عاملة خ��دم��ة منزلية
مقيمة لرعاية الأطفال و امل�سنني
ه����������ـ – 2 1 6 5 6 6 6 :
0992722275
>مطلوب مدبرة منزل دوام 7
ساعات يوميا براتب 80000
شهريا هـ 5643866 :
>مطلوب عاملة مدبرة منزل لدى
عائلة حمرتمة للعمل مقيمة او
دوام ه��ـ – 0992722275 :
2165666
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مطعم يطلب
�شريك مع كاد عمال كامل
املطعم جمهز بكامل املعدات +
فرن �صفيحة ب�إدارة �أبو فهد
جديدة عرطوز �شارع الأخطل
0933839740 / 6811587

رعاية وتنظيف
>مطل���وب مقيم���ة لرعاي���ة
مس���نة مقع���دة لديها خبرة
س���ابقا العم���ر 60 – 30
س���نة ه���ـ – 0932480005 :
5643866

أزياء..

>معمل الب�سة بناتي بحاجة اىل
ور�شات خياطة  /عرطوز  /هـ :
– 0966939953
6865698
>ور�شة �شك يف جرمانا بحاجة
اىل ان�����س��ة للعمل م��ن ال��ور���ش��ة
اخل���ب��رة غ��ي�ر ���ض�روري����ة ه����ـ :
0944423413

>�شاب متفرغ يطلب عمال بدوام
كامل العمر � 24سنة ال�سكن يف
الت�ضامن معفى من اخلدمة هـ :
0930740102
>�شاب يرغب بالعمل يف �صيدلية
ب����������اوق����������ات م�����ع�����ي�����ن�����ة ه���������ـ :
093602008

متفرقات

>ل��ل��ب��ي��ع م���ع���دات م��ع��م��ل ك��ات��و
م�ستعملة بحالة جيدة  /فرن دوار

�صنع حلب مقا�س و�سط بحالة
جيدة – ط��اوال رخ��ام – ب��رادات
كاتو  /هـ – 0988773443 :
0988964528
>للبيع مكنة ت�صوير نوع ريكو
بحالة جيدة هـ 0951418823 :
– 4454355
>للبيع عف�ش م��ن��زل ك��ام��ل يف
الدويلعة  /براد  -LGغ�سالة
 - LGمكيف – فرن – �سجاد
 ....الخ  /هـ 4732050 :

�إىل لبنان و ت�أمني حجز فندقي
م�ضمون هـ 0955341791 :
– 0096171226747
>�شاب م�ستعد بفك و تركيب و
ت��غ��ل��ي��ف امل��ف��رو���ش��ات و جميع
اخلدمات املتعلقة بالنقل و ال�رشاء
و ��شراء املفرو�شات والأنقا�ض
>�شاب لبناين مقيم يف دم�شق واخل��ردة و الكتب امل�ستعملة /
مي��ل��ك ���س��ي��ارة خ��ا���ص��ة لبنانية خدمة مميزة  /هـ 8839141 :
م�ستعد ال�ستقبال طلبات خا�صة – 0930074126
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