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لالجار �شقة يف عرنو�س ط2
فني  4/غ��رف و �صوفا و
منافع اجار �سنوي مفرو�شة
ه���ـ – 0951418823 :
4472374

مزة
>للبيع منزل باملزة اتو�سرتاد
م�ساحة 155م/ 2ط 3 /6غرف
و �صالونني ك�سوة جيدة اطاللة
خالبة �سوكة بناء خمدم كراج +
مولدة ت�سليم فوري للجادين فقط
دون و�سيط هـ 0944757061 :
– 6125566
>للبيع منزل باملزة �شوكة قبلي
�رشقي �شمايل م�ساحة 180م2
/ط /2ك�سوة ممتازة  3غرف و
�صالونني  +حمام ما�سرت لغرفة
ال��ن��وم اط�لال��ة مم��ت��ازة م�صعد
منطقة حيوية للجادين فقط دون
و�سيط هـ – 0933258589 :
6127552
مشروع دمر
>للبيع منزل يف م�رشوع دمر
ج/ 7ط /3م�ساحة 140م2
 3 /نوم  /اك�ساء جيد �سوكة
���ش��م��ال ��ش�رق اط�لال��ة جيدة
طابو – م�صعد  – 2مولدة
هـ 0961162162 :
>للبيع مب�رشوع دمر ج 16
الن�سق االول – �شقة ار�ضية
�شمال �رشق م�ساحة 170م2
داخلي  3/نوم +250 /م2
حديقة م�شجرة م��ع م�سبح
اك�����������������س��������اء ج�������ي�������د ه�������ـ:
0961162162
>للبيع منزل مب�رشوع دمر بناء
التعمري ط� 7سوكة اطاللة ممتازة
ك�سوة �سوبر ديلوك�س م�ساحة
120م 2ت�سليم ف��وري للجادين
ف�����ق�����ط دون و������س�����ي�����ط ه�������ـ :
6127552 – 0944757061

>للبيع بناء يف لبنان بني زحلة و
بعلبك على ال�شارع العام طابق
�سكني  5كراجات م�ساحة وا�سعة
قبو م�ساحة 600م 2القة  7غرف
و �صالون عدد  2م�ساحة ال�شقة
450م 2هـ 0933038465 :
>للبيع مب�رشوع دمر ج 16
�شقة ار�ضية 120م3 / 2نوم
مع حديقة 50م 2بناء حجر
 +كراج جنوب �رشق – هيكل
ب��دون اك�ساء – بناء جاهز
– م�أهول – بريء الذمة هـ :
0961162162
شقق متفرقة
>للبيع �شقة على العظم طابو
م�ساحة 75م 2اجتاه �شمايل
اول فني غرفتني و ترا�س و
م��ن��اف��ع ح��م��وري��ة ال��ب��ل��د ه��ـ :
0932253017
>ل��ل��ب��ي��ع ���ش��ق��ة ع��ل��ى العظم
م�ساحة 70م 2اجتاه غربي
اول ف��ن��ي  /ث�ل�اث غ���رف و
م��ن��اف��ع و ب��رن��دا � /ساحة
زملكا هـ 0932253017 :
>للبيع �شقة يف الطلياين ط2
ف��ن��ي م�����س��اح��ة 195م 2مع
�سطح م�ساحة 160م 2عمار
100م 2ورقة م�ستقلة طابو
ه���ـ – 0951418823 :
4472374
>للبيع يف قرى اال�سد فيال
 2دومن –  3طوابق – م�سبح
كبري – �ساونا – ب��خ��ار –
ح���دائ���ق – ا����س�ت�راح���ات –
كراج – اطاللة – موقع مميز
هـ 0961162162 :
> ل��ل��ب��ي��ع رق���م اك��ت��ت��اب يف
ج��م��ع��ي��ة ���ص��دى ال�����ش��ع��ب و
جمعية الفيحاء يف �ضاحية
ق��د���س��ي��ا م�����س��اح��ات -120
160م 2ق��ي��د ال��ت��ن��ف��ي��ذ ه��ـ :
– 0951418823
4472374

>لدينا ارقام اكتتاب و �شقق
خم�ص�صة �شبابي و جمعيات
ب�ضاحية قد�سيا اال�سعار تبد�أ
بال�ضاحية من  35مليون و
ما فوق الرجاء للجادين دون
و�سيط هـ 0988266149 :
>للبيع منزل ب�شارع بغداد
ع��ل��ى ال��ط��ري��ق ال��ع��ام بالطة
كاملة  4اجت��اه��ات م�ساحة
320م 2ك�سوة ج��ي��دة جدا
اطاللة ممتازة ت�سليم فوري
للجادين فقط دون و�سيط هـ
– 0933258589 :
6125566

>ل�ل�اج���ار ال�����ش��ه��ري منزل
باملزة �شيخ �سعد على الطريق
العام ط 3 / 3غرف نوم و
���ص��ال��ون و ج��ل��و���س ك�سوة
مم��ت��ازة و فر�ش ممتاز بناء
خمدم – م�صعد منطقة حيوية
ل��ل��ج��ادي��ن دون و���س��ي��ط ه��ـ :
– 6125566
0932334302
>ل�ل�اج���ار ال�����س��ن��وي �شقة
200م 2بدون فر�ش ب�ساحة
امل��ي�����س��ات ط���اب���ق اول ه���ـ :
0943632635
>لالجار منزل باملزة فيالت
غربية ار�ضي مع حديقة مع
كراج و م�سبح مفلرت فا�ضي
من الفر�ش له  3مداخل 4
غ���رف و ���ص��ال��ون و حديقة
ي�صلح �سكن او مقر �رشكة
ل��ل��ج��ادي��ن دون و���س��ي��ط ه��ـ :
– 0932334302
6125566

>للبيع حمل على العظم طابو
م�ساحة 22م 2ارت��ف��اع 4
ام��ت��ار اجت��اه قبلي حمورية
البلد هـ 0932253017 :
>ع����ق����ار جت������اري ب�����س��اح��ة
امل���ي�������س���ات  /ج���ان���ب ف���رن
املي�سات ال�سياحي  /طابق
ع��دد 22+22 / 2م /2مع
حمام – اك�ساء جيد – طابو
 100م������ل������ي������ون ه���������ـ :
0961162162

>لالستثمار السنوي بساحة
احلريقة مكتب  +مستودع
قبو طابقني مفروش مزود
بو فيه عد د  + 2حما م
عدد  2مساحة 150م  2هـ
0930047294- :
2248880
ل�لاج��ار حم��ل ب��رك��ن ال��دي��ن
ا�سد الدين مقابل جامع حمو
ليلى اول طلعة املتينية م�ساحة
26م� 2ضمنه م��رح��ا���ض و
جملى �صغري مع واجهة او
بدون هـ 0955636348 :
>من���زل لالج���ار ج���ادة
اول���ى ش���طة املهاجرين
ط 3 / 2غ���رف و صوف���ا
 /ب���دون ف���رش كس���وة
جي���د ة ج���د ا ه���ـ :
0968735852
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>للبيع ار�ض طابو يف قلعة
جندل اطاللة رائعة و مفرزة
ج��ن��وب قطنا و غ���رب خ��ان
ال�شيح هـ – 6823448 :
0933594898
>للبيع ار�ض طابو اخ�رض
م���ف���رزة يف ع��ي�����س��م ال��ف��وق��ا
بالقرب من امل�شفى الوطني
ه�������ـ – 6823448 :
0933594898

موظفون
>�رشكة نقل بدم�شق م�ستعدة
للتعاقد م��ع امل���ؤ���س�����س��ات و
املدار�س و ال�رشكات لتامني
ن�����ق�����ل امل������وظ������ف���ي��ن ه�������ـ :
0955695226
>م��ط��ل��وب م��راق��ب�ين خطوط
�أي�ضا هـ 0991119053 :
– 0955180884
>حم����ل �إن�������ارة و �أدوات
ك��ه��ر ب��ا ئ��ي��ة يف كفر�سو�سة
�سوق بالزا بحاجة �إىل فني
كهرباء و يف�ضل من �سكان
املنطقة و خربة باملبيعات هـ
– 2144762 :
0936819508
>م��ط��ل��وب م��دي��رة ع�لاق��ات
عامة يف الت�سويق االعالين
و الدعاية خربة ال تقل عن 3
�سنوات �ضمن ه��ذا املجال
لال�ستعالم على الوات�س هـ
0991176289:
>يلزمنا موظفة خدمة غرف
ل��ف��ن��دق مب��ن��ط��ق��ة ���س��اروج��ة
ال��دوام من � 9صباحا – 2
ظهرا هـ 2311722 :

>مطلوب مندوب مبيعات يحمل
�شهادة �سواقة عمومي للعمل يف
�رشكة اغذية كربى يف�ضل من
لديه خربة يف �سوق دم�شق و
ريفها هـ 0994804381 :
>مطلوب موظف /ة /للعمل لدى
��شرك��ة ب��ع��دة اخ��ت�����ص��ا���ص��ات /
�إداري – �سائق – عمال  /بدوام
و راتب جيد هـ – 5643460 :
0930147448
>مطلوب موظفة ملكتب جتاري
بدم�شق اخلربة غري �رضورية
العمر فوق ال � 25سنة دوام
�صباحي االت�صال من 9،30
 -1ظهرا هـ 2229684 :
>مطل���وب مس���تخدم
صغير الس���ن ملختبرات
طبي���ة ا ملؤ ه�ل�ا ت
التعليميةغيرضرورية
هـ  3348664 :االتصال
من  9صباحا  -4ظهرا
>مطلوب ممر�ضة خريجة معهد
�صحي او متري�ض للعمل �ضمن
مركز جتميل عاملي يف جرمانا
العمر حتت � 30سنة ذات مظهر
الئق يف�ضل من �سكان جرمانا و
الدويلعة هـ 0991176289 :
مهن
> مؤسسة نقل عام بحاجة
الى سائقني عمومي فئة
/د /من ذوي اخلبرة  /هـ :
2333070
>م��ط��ل��وب ح��ار���س للمنزل
العمر ف��وق  40مع اخلربة
لالت�صال م��ن  8-6م�ساء
فقط هـ 2230123 :
>�رشكة نقل داخلي بدم�شق
بحاجة اىل �سائقني �شهادة
ق��ي��ادة ف��ئ��ة د 2م��ن �سكان
دم���������ش����ق ح��������ص��را ه������ـ :
– 0991119053
0955180884

>مطل���وب مدب���رة من���زل
دوام من  5-9مساء لديها
خب���رة برات���ب  100ال���ف
ش���هريا ه���ـ – 5643866 :
0932480005
>مطلوب عاملة مدبرة منزل لدى
عائلة حمرتمة للعمل مقيمة او دوام
ه������ـ – 0992722275 :
2165666
>مطلوب مقيمة ن�صف دوام او مع
منامة لدى عائلة باملهاجرين جتيد كافة
االع��م��ال املنزلية و الطبخ و الكوي
يف�ضل من �سكان املناطق القريبة من
املهاجرين مبعا�ش  100ال��ف لرية
�سورية هـ 0936664440 :
>مطل���وب مدب���رة من���زل
مقيم���ة لرعاي���ة مس���نة
مقع���دة برا ت���ب مغ���ري
ه���ـ – 5 6 4 3 8 6 6 :
0932480005
>مطلوب للعمل �سيدة مقيمة للعمل
ل��دى عائلة �صغرية براتب 150
الف و اجازة ا�سبوعية العمر من
 35-20هـ – 0994442324 :
8843845
>مطلوب عاملة خدمة منزلية
مقيمة لرعاية الأطفال و امل�سنني
ه��������ـ – 2 1 6 5 6 6 6 :
0992722275
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>يطلب عمال ( ���ش��اب يرغب
بالعمل ك�سائق او ناطور  /لدى
عائلة �أو �رشكة �أو بناء  /هـ :
0933368565
>س���ائق يحم���ل رخص���ة
قي���ادة عا م���ة فئ���ة د 2
ير غ���ب بالعم���ل ل���دى
مؤسسس���ة او ش���ركة او
ر ج���ل اعم���ال او س���يدة
اعمال او عائلة محترمة
هـ 0951788216 :
>عا م���ل يبح���ث ع���ن عم���ل
لدى عائل���ة محترمة كحارس
بناي���ة او تقدمي خدمات دوام
 /متف���رغ صباح���ا و مس���اء او
مقي���م ه���ـ – 0951788216 :
094556890

> م���درس لغ���ة رو س���ية ذو
خبرة طويلة في التدريس و
الترجمة تأسيس – محادثة
 توظي���ف اللغ���ة باحلي���اةالعملية هـ 0947189368 :
>مطلوب درو����س خا�صة يف
جم��������ال ال����ت���������ص����دي����ر ه������ـ :
0936002008
>مطلوب م���درس خاص
ف���ي مج���ال البورص���ة هـ :
0936002008

متفرقات
>سائق يحمل رخصة قيادة
عامة فئة د 2يرغب بالعمل
ل���دى مؤسس���ة او ش���ركة او
ر ج���ل اعم���ال او س���يدة
اعم���ال او عائل���ة ( ب���دوام
كام���ل صباح���ي و مس���ائي
بالنس���بة للعائلة اخلاصة )
هـ 0945506890 :

>شاب يبحث عن عمل لدى
عائلة او شركة كسائق سيارة
رعاية وتنظيف
>مطلوب للعمل �سيدة مقيمة حمجبة من سكا ن مد ينة د مشق
غري مدخنة للعمل لدى م�سنة مقعدة العمر  38ال يوجد خدمة علم
براتب  150العمر من  -45 35هـ هـ – 0956112299 :
0933569546 8843845 – 0994442324 :

>ل��ل��ب��ي��ع ك��ن��ب��اي��ة غ��رف��ة ال��ن��وم /
�شازلون  /لون بني و بيج جديدة
بغالفها غري م�ستعملة ابدا ب�سعر
 75000الف ل�.س وات �ساب فقط
هـ 0982243856 :

>�رشكة نقل بدم�شق م�ستعدة
ل��ل��ت��ع��اق��د م���ع امل���ؤ���س�����س��ات و
املدار�س و ال�رشكات لتامني نقل
امل�������������وظ�������������ف������ي������ن ه���������������ـ :
0955695226

> م�ستعدون لفك و تركيب و
تغليف املفرو�شات املنزلية و
امل��ك��ت��ب��ي��ة و ج��م��ي��ع اخل��دم��ات
املتعلقة بالنقل و ال����شراء /
ت�صايف حمالت – مفرو�شات
– ان��ق��ا���ض – ك��ت��ب ق��دمي��ة –
نحا�سيات – كهربائيات / .....
خدمة مميزة هـ 8839142 :
– 0930074126
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