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شقق لاليجار
Apartments for Rent

شقة لاليجار في المنقف عبارة 
عن 3 غرف نوم ، غرفة عاملة ، 
صالة ، مطبخ،  تكييف مركزي 
،  شامل الماء - اإليجار 300 دينار 
- المراجعة - أسعد : 23722108 

لاليجار شقه في القرين ق١ تتكون 
من ٣ غرف وحده ماستر وغرفتين 
بينهم حمام غرفه شغاله صاله 
مطبخ غاز مركزي سنترال تشطيب 
ديلوكس ٢ موقف سياره االيجار ٥٠٠ 

دينار شامل - بومحمد 99692238
لــإيــجــار ملحق فــي الفروانية 
قطعة 2  شارع 133  عمارة 91 - 
الملحق عبارة عن : غرفة ، صالة 
، حمام ، مطبخ - ت: 99089417

لاليجار شقة في إشبيلية 3 غرف 
 2 2 حمام + صالة + مطبخ +   +
موقف سيارة لالتصال / 55011146
تــتــكــون مـــن 3 غـــرف مــنــهــا ٢ 
ماستر وصاله و٣ حمام ومطبخ 

لإستفسار 97770042
شقة لإيجار في حولي قرب نادي 
القادسية 2 غرفة و 2 حمام و صالة 
و مطبخ اإليجار 270 دك 99611663

شقق لاليجار
Apartments for Rent

لإيجار ملحق في المنقف غرفتين نوم ، 
صالة ، مطبخ ، حمام ، تكييف وحدات مع 
الماء والكهرباء - اإليجار 210 د.ك - المراجعة 

مع الحارس أسعد - ت: 23722108

لإيجار شقة في السالم تتكون 
من 3 غرف منهم واحدة ماستر و 
غرفتان بينهم حمام + غرفة خادمة 
لــة كبيرة مطبخ  بحمامها + صــا
مجهز - مصعد - مــوقــف مظلل 
- سخان مركزي - تكييف مركزي 

-  قريبة من الخدمات 97884834 
شقه لاليجار - بكيفان دور 
اول ٤ غرف ١ ماستر  صاله 
٣ مخازن  كبيره وصــالــون 
مــوقــف٢  تكييف مركزي 
ســخــان مــركــزي  ستاليت 
تشطيب سوبر ديلوكس - 

تلفون: 99662655
ــداء شــقــة  ــهـ ــشـ ــالـ ــار بـ ــجـ ــاليـ لـ
للمعاريس غرفتين وصاله وغرفة 
خادمة حمامين ومطبخ ومكان 
للغساالت موقفين للسيارات + 

مصعد  -  ت: 99032514 
Apartment for rent in Bayan 
District -  two bedrooms, a 
hall, a kitchen, one bathroom, 
a  s e p a r a t e  e n t r a n c e ,  a n 
elevator, two parking lots, air 
conditioning units, shutter, near 
the assembly services, 99615279 
شقة لإيجار بالمهبولة خلف 
مباشرة ابراج عالية وغالية مطله 
على البحر مكونة من غرفتين 
وصالة وغرفة خادمة وحمامين 
. بحالة ممتازة - السعر ٢٧٠ دينار 
شامل الكهرباء والماء. االتصال 
والواتس 50759568 - 97600662

For rent in Al-Salmiya  An Annex: 
room, hall,  Bathroom, equipped 
Kitchen, (A/C unit) - Families 
only -  Building privileged 
location, close to Holiday Inn 
Hotel - Communicate with the 
guard- Tel.: 25759411 - 66290905  
شقه فاخره في منزل بالجابريه 
قطعة 9 -  3 غرف نوم + غرفة 
خادمه + 3 حمامات باإلضافة 

الي مطبخ وصاله - 99028884

لاليجار شقة - غرفتين وصالة 
وحمام واحد ومطبخ - شتر مصعد 
موقف سيارتين - قرب خدمات 
  - ــدات تكييف  ــ - وح الجمعية 

منطقة بيان - ت ٩٩٦١٥٢٧٩ 

 

شقق للبيــع
Apartments for Sale

لفنطاس  ا فــي  للبيــع شــقــه 
٦٠متر غرفتين وصالة وحمامين 

ومطبخ - 00966593217294

Required Offices
مطلوب مكاتب

ــدد 5 مــكــاتــب  ــ ــوب ع مــطــل
تجارية - ال يتعدي اإليجار 
200 دينار لمدة سنة في أي 

منطقة - 51177457

 

فلل لاليجار
Villas for rent

لــاليــجــار دور ارضـــي مــن فيال 
 ٣  - ٧ جــديــدة بالقادسية ق 
ماستر ٢ غــرفــة+ ٣ حــمــام +  
  +  ١٠  x  ١٢ ــة  مطبخ + صــال
غرفة استقبال  / موقف/ قرب 

مدرسة  ت/ ٩٨٩٠٤٤٨٩ 

 Job opportunities  

    Sales & Marketing

مطلوب بائع لمحل مجوهرات 
- دوام كامل - ت: 22646097 

مطلوب للتعيين - بشركة رائدة في 
مجال الوجبات الغذائية - مسوق 
 - Digital Marketing إلكتروني
من داخل الكويت  - خبره في نفس 
المجال - إقامة قابلة للتحويل - 
للتواصل إرسال السيرة الذاتية علي 

hr@caloriekw.com : االيميل
Required Asian  sales lady good 
appearance computer skills and 
good dealer with customers age 
above 35 years old Transferable 
visa  - Tel: 50692141

ــوب مــوظــفــيــن لــشــركــة  ــل ــط م
للهواتف و مستلزماتها لديهم 
خبرة في المجال و إقامة قابلة 
للتحويل. للتواصل عن طريق 

الواتساب فقط 66611985
Wanted mobile sales man 
full-time and part-time,, 
for Kuwait  City,  - Call: 
99594219 
مطلوب موظف للعمل في محل 
عطارة  مؤهل عالي ويجيد التعامل 
البيع  الزبائن ويجيد أعمال  مع 
والشراء وال يزيد السن عن ٣٠ سنة 

- للتواصل واتساب 55961010
مطلوب مــنــدوب مبيعات - راتــب 
تــامــة بمناطق  + عمولة ، معرفة 
الكويت - ت: 99725989 - 97430093 

- اإلتصال بعد الرابعة مساء

A seller required for a 
jewelry shop - full time - 
Tel.: 22613783 

 Required for Sabah Al
 Salem Cooperative Society
-  Salesman - Call: 97772176

مطلوب لشركة كبرى بائعين 
إقامة قابلة للتحويل للتواصل 

22656097

مطلوب بائع محل بقالة خبرة 
في إدارة البقاالت ومعرفة المواد 
الغذائية واسعارها وإقامة قابلة 

للتحويل. لإتصال  65932010 

يطلب عمل مندوب عام خبره 
5 سنوات معرفه تامه بجميع 
ــدى ليسن وســيــاره  الــــوزارات ل
تر  لكمبيو ا و عه  لطبا با فة  معر
ــم تليفون  ــن - رقـ واالون اليـ
94986887 - واتساب/ 97328847

ــدة فـي  ــ مــطــلــوب لــشــركــة رائـ
ــكــويــت - مـــنـــدوب مبيعات  ال
خارجي - إرسال السيرة الذاتية 
  h r k 7 4 2 3 @ g m a i l . c o m  -

 WhatsApp: 94923723

  Engineering

 We are hiring Agricultural
 Engineer - Send your CV to:
 a.profhr@yahoo.com - Call:

 96665747
Required A/C Technician - 
Go personally to Address: 
Al-Bayan Bilingual School, 
Hawally, Beirut Street - Gate 
#1 (08:00 am–2:00 pm). or 
email your resume to: abeer.
douglas@fawsecre.com 

مطلوب مهندس زراعي / مهندس 
ميكانيكا خبرة التقل عن 5 سنوات 
في مشاريع تدوير النفايات الزراعية 
ــاج الــســمــاد الــعــضــوي و علف  ــت ألن
الحيوانات و بدائل الطاقة الحيوية 

fktta@hotmail.com -

 Design & Photography
تصميم وتصوير

مكتب الــريــان لالستشارات 
الهندسية بحاجه الي رسام 

معماري ت 67702504
مطلوب موظف  IT - الــدوام ٨ 
ساعات - المقر في الرأي - ارسل 
Hr@dgkw.com - السيرة الذاتية
مركز طباعة في حولي الي 
ــات و  ــالن طــبــاع و مصمم اع
عامل 66096009 - 66899954

  Representative

مطلوب مندوب مبيعات لديه 
خبرة واسعة بمجال الخرسانة 
الــجــاهــزة لــلــعــمــل فـــي شــركــة 
بــوبــيــان للخرسانة الــجــاهــزة. 
للتواصل يرجي ارســال السيرة 
iqudra@  الذاتية على ايميل
 - bubiyanreadymix.com

هاتف رقم 50555657
ــؤون و  ــ ــدوب شـ ــنـ ــوب مـ ــل ــط م
ــديــه رخــصــة قــيــادة  ــوازات ل ــ جـ
وإقامة قابلة للتحويل 99341407

مطلوب موظفة محاسبة للعمل 
بمكتب بالسالمية نصف دوام. 
لإتصال علي رقم /  99220667 

  Drivers
 - 99725989 مطلوب سائق - ت: 
97430093 - اإلتصال بعد الرابعة مساء 

مطلوب سائق - اقـامة قـابلة 
ــتــحــويــل - وجـــــود رخــصــة  ــل ل
قيــادة  - خبرة بمناطق الكويت 
Kingsleymenspakuwait@ -
ــس اب:  ــوات gmail.com -  ال

96097006
 Required driver for Taxi
 Jawal, Transferable visa
 (18) with Kuwaiti license

- Call: 60304466 - 50115066
Required Driver - Go personally 
to Address: Al-Bayan Bilingual 
School, Hawally, Beirut Street - 
Gate #1 (08:00 am–2:00 pm). or 
email your resume to: abeer.
douglas@fawsecre.com 
مــطــلــوب مــدربــيــن تعليم قــيــادة 
السيارات لديهم شهادة جامعية 
أو دبلوم حاصلين على رخصة قيادة 

راتب ثابت وعمولة 99149420
مطلوب سائق مؤقت صغيرة 
تتكون من 5 أفراد لمدة 3 شهور 
ــة بمناطق  بالدعية علي درايـ

الكويت 97327324 

  Secretarial
مطلوب سكرتيرة للعمل بشركة 
 8 ــن  طبية - دوام صــبــاحــي م
ــرط تحويل إقــامــة -  ل 12 - ش
إرسال السيرة الذاتية عن طريق 
New23jobs@gmail. - ..اإليميل

com - الموبايل 60022327 
مطلوب لمكتب أعمال : سكرتيرة  
full-time or part-time: العمر 
 Contact: MOB: 45 سنة -  -25
 99791980 - Fax: 25326554 -
Email: intelligentandcreative@

gmail.com

( تصلح  بالجابرية  لإيجار فيال 
سفارة ، حضانة ، مكتب محاماة 
ــع  ــن ورب ــ أو ســكــن خـــاص ) دوري
وسؤداب مع ملحقين كل ملحق 
غرفتين وحمام - شــارع وسكة ، 
سنترال ، شتر ، تلبيس رخام جميع 
الواجهات - اإليــجــار 2000 د.ك 
- العنوان: ق8 ، ش3 ، م17 - ت 
المالك: 97663334 - الحارس محمد 

إسحاق واتس آب: 69952754 

 

منازل للبيع
Houses for sale

للبيع منزل في الشامية هدام 
٧٥٠ متر شـــارع رئــيــســي- ت: 

٩٩٧٤٥٩٩٥
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Other Jobs  
Required for ladies salon in 
Al Mahboula - employees 
for all salon works, with 
Transferable visa is a must. 
Call: 94117879

مــطــلــوب مــوظــفــات لــصــالــون 
نسائي في المهبولة في كافة 
االخــتــصــاصــات. إقــامــة قابلة 

للتحويل 94117879

Wanted for juice shop 
- Juice Maker - Waiters - 
Drivers - transferable visa 
is a must - 99097788 

 Experiences
ــدرس كمبيوتر  ــ مــطــلــوب م

فيجوال بيسك 97989930
مــطــلــوب مــوظــفــة او موظفة 
لديه خبرة في عمل التطبيقات 
الذكية ( شريك بالخبرة + نسبة 
من األرباح) ارسال السيرة الذاتية 

على واتساب رقم 51177457
ــد  ــي رائـ ــب ــوب لــمــخــتــبــر ط ــل ــط م
بالكـويت - فنيين مختبرات طبية 
- حاصل على درجة البكالوريوس 
فـي علوم طبية / مختبرات طبية 
واالفضلية لمن لدية ترخيص طبي 
cgmc.kw19@ - داخل الكويت

 gmail.com

 Reception
شركه معاهد صحية (سبا) - تطلب 
موظف إستقبال - المعاش 300 
دينار - الشروط الواجب توافرها 
: حسـن المظهر - خبرة بنفس 
المجال - إقـامه قابله للتحويل - 
يرجى إرسال السيره الذاتيه على: 
Kingsleymenspakuwait@

gmail.com

 Asking for a job

  Engineering

استشاري مهندس معماري لإشراف 
الموقع والعمل مــع مكاتب  على 
اســتــشــاريــة مختلفة كمهندس 
معماري كبير ولديه خبرة 30 عاما في 

الكويت - اتصل: 98848363
مهندس مدنى خبرة 7 سنوات في 
اعمال الهيكل االسود والتشطيبات 
و لديه رخصة قيادة ، ابحث عن 
ــي التنفيذ او االشـــراف  عــمــل ف
ولدي اعتماد جمعية المهندسين 

الكويتيه  للتواصل م . 66604432

مهندس مدنى خبرة ١٠ سنوات فى 
التنفيذ يبحث عن عمل ت ٩٤٩٥٦٧٢١
LOOKING FOR JOB - Planning 
and Implementation of all 
interior decoration work 
-  20+ Years of Experience 
in kuwait local furniture 
market  -  Maintenance 
Manager - Can Supervise 
Interior designing projects 
-  With my past experience 
i will be a strong candidate 
to manage any interior 
designing related projects 
- for further information 
please contact: 69619495 

A r c h i t e c t u r a l  E n g i n e e r 
consultant for site supervision, 
work with different consultant 
offices as a senior architect, 
having 30 years experience in 
Kuwait - Call: 98848363

  Finance

محاسب حديث التخرج يجيد 
استخدام الكمبيوتر و البرامج 
الــمــحــاســبــيــة يــطــلــب عمل 
مناسب لالتصال / 60618202

رئيس حسابات ومــديــر اداري 
خبرة 10 سنوات داخل الكويت 

يطلب عمل ت 94941199 

مــحــاســب مـــصـــري  خــبــرة 
طويلة في امساك الدفاتر 
ومراجعة االرصــدة وإعــداد 
التقارير  والقوائم المالية 
ــدورة المستندية  وضبط ال
المحاسبية - ولديه خبره 
بالبرامج المحاسبيه. يطلب 
عمل دوام كامل - متفرغ 

60386600
محاسب خبرة طويلة في 
الشركات التجارية والعقارية 
ومكاتب السياحة والسفر 
ومكاتب التأمين للعمولة 
ومكاتب المحاماة يرغب 
فــي نــص دوام أو زيــارات  

٩٧٨٦٠٧٣٧

    Delegates
مندوبين

شاب يمني جامعي يبحث 
ــن عــمــل إداري مــنــدوب  ع
ــام تــحــصــيــل ايـــجـــارات  ــ ع
رخصة القيادة متوفرة و 
إجادة استخدام الكمبيوتر 

97100952

ابحث عن وظيفه مندوب 
شؤن وجــوزات وتراخيص 
طبيه خبره بجميع الوزارات 
والــمــعــامــالت االون اليــن 
ــوات  -  ــ ــن ــ اكـــثـــر مـــن 6 س
   ms7211620@gmail.com

 94436145
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 Experiences
 AC/DC مــــــــدرس كــــهــــربــــاء 
ــر الرقمية  ــدوائ وإلكترونيات وال
واالتــصــاالت والــرســم الهندسي 
المساقط والمنظور والرسم الفني  
لالتصاالت والمالحة والكهرباء 
والماء خبرة طويلة بالمناهج وشرح 

مبسط وسهل ت 99901590 

Other Jobs

ــه  ــح ــص ــال ــره ب ــ ــب ــ ــرض خ ــ ــم ــ م
المدرسيه يبحث عن عمل فى 
عياده مدرسيه ت 94956721 

يطلب عمل مستشار قانوني خبرة أكثر 
من ٣٥ سنه في الكويت في مجال 
المحاماة واإلستشارات القانونية 
في الجنائي والمدني والتجاري 

واإلداري وغيره ت / 60342004 

  Drivers
سائق مصري لديه رخصة 
قيادة عامة خبراء 14 عام 
ــل المجال يبحث عن  داخ
عمل في احــدى الشركات 
وليست المطاعم وتوصيل 

الطلبات - ت  60009457
سائق لديه رخصة قيادة سارية 
ــدي  ــي اح ــن عــمــل ف يبحث ع
الشركات و ليس المطاعم او 

توصيل الطلبات  97894161

  Secretarial  
ســكــرتــيــرة اردنـــيـــة الجنسية 
لديها خبرة جيدة في أعمال 
عــن عمل  السكرتارية تبحث 
في احدي الشركات او مكاتب 

المحاماة 66215906
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 Transportation

طالب محتاج توصيل من حولي 
شارع قتيبه بجانب kfc إلى أبو 
حليفه قطعة ٢ كلية من الساعه 
٣٠: ٨ صباحا يتواجد بأبو حليفة  
واالنتهاء الساعه ٢.١٥ من األحد 
للخميس للتواصل على 66448118

علي استعداد لتوصيل المدارس 
ــي والــســالــمــيــه  ــي الـ ــول مــن ح

لالستفسار ت 99073490 

Sharing accommodation
مشاركة سكن

مطلوب مشاركة سكن لملحق 
بالسالمية شارع الخنساء. 60 دينار  

على خلق. لإتصال 97655697

Passport Lost
مفقودات جواز

مفقود جــواز سفر مصري رقم 
A18603821 بإسم / أحمد السيد 
أحمد عبد العليم. يرجي ممن 
يجده تسليمه للسفارة المصرية 

او االتصال علي رقم 66096230

للبيع سياره جيب كيا موهافي 
طراز 2017 - شرط الفحص السعر 
3500 ديــنــار قــابــل للمساومه 

بالمعقول  - ت / 99606641
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