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شقق لاليجار
Apartments for Rent

ــه  فـــي عــبــدالــلــه   ــق ــار  ش ــج ــاي ل
المبارك  ثاثه غرف نوم منها 
واحده ماستر  وصاله وحمامين  

ومطبخ. ٥٠٥٣٠٠٦٦ 

لايجار ملحق مفروش بالكامل 
في سلوى قطعة 6. غرفة وصالة 
2 موقف  م مطبخ و حــمــام + 
سيارة خاص مظلل. ت 90096610 
لإليجار شقة في الــزهــراء - دور 
ثاني - مصعد - تشطيب ديلوكس 
ــوم + 3 حمامات +  - 3 غــرف ن
غرفة عاملة + مطبخ مجهز + 
غرفة غسيل - مطلوب معاريس 
أو عائلة صغيرة - ت: 55255115 

لإليجار بالصديق قطعة ٦ شقه 
بالدور الثاني يتكون من ٤ غرف 
منهم غرفتين ماستر وغرفتين 
بينهم حمام صالة حمام ضيوف 
مطبخ مجهز غرفة خــدامــه مع 
حمام تكييف سخان ستايت 
٢ موقف سيارة  شفاط مركزي 
٧٠٠ دينار مطلوب عائله صغيرة 

العرض من مكتب  - ٩٩٦٩٢٢٣٨
شقة لايجار في المنقف عبارة 
عن 3 غرف نوم ، غرفة عاملة ، 
صالة ، مطبخ،  تكييف مركزي 
،  شامل الماء - اإليجار 300 دينار 
- المراجعة - أسعد : 23722108 

Apartment for rent in Bayan 
District -  two bedrooms, a 
hall, a kitchen, one bathroom, 
a separate entrance, an 
elevator, two parking lots, air 
conditioning units, shutter, 
near the assembly services, 
99615279 
 ١ لايجار شقه فــي القرين ق
تتكون من ٣ غرف وحده ماستر 
وغرفتين بينهم حمام غرفه 
شغاله صاله مطبخ غاز مركزي 
 ٢ سنترال تشطيب ديلوكس 
موقف سياره االيجار ٥٠٠ دينار 

شامل - بومحمد 99692238
لايجار شقة في إشبيلية 3 غرف 
 2 2 حمام + صالة + مطبخ +   +
موقف سيارة لاتصال / 55011146
شقة لإليجار 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
لــإليــجــار ملحق فــي المنقف 
غرفتين نــوم ، صالة ، مطبخ 
، حمام ، تكييف وحــدات مع 
الماء والكهرباء - اإليجار 210 
د.ك - المراجعة مع الحارس 

أسعد - ت: 23722108

شقة لإليجار في حولي قرب نادي 
القادسية 2 غرفة و 2 حمام و صالة 
و مطبخ اإليجار 270 دك 99611663
ــرداب  ــايــجــار مــلــحــق فـــي سـ ل
مكون من ٣ غرف نوم  وصاله 
وحــمــامــيــن ومــطــبــخ وحـــوش  

للخليجين فقط - ٩٤٤٥٦٩٢٠
شقه لايجار - بكيفان دور اول 
٤ غرف ١ ماستر  صاله كبيره 
وصــالــون ٣ مــخــازن موقف٢  
تكييف مركزي سخان مركزي  
ــت تــشــطــيــب ســوبــر  ــاي ــت س
ديلوكس - تلفون: 99662655

لإليجار شقة في السام 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 
لايجار شقة - غرفتين وصالة 
وحمام واحد ومطبخ - شتر 
ــف ســيــارتــيــن  ــوق مــصــعــد م
- قــرب خــدمــات الجمعية - 
وحـــدات تكييف -  منطقة 

بيان - ت ٩٩٦١٥٢٧٩ 
الفروانية  لإليجار ملحق في 
قطعة 2  شارع 133  عمارة 91 - 
الملحق عبارة عن : غرفة ، صالة 
، حمام ، مطبخ - ت: 99089417

شقة لايجار في الدسمة  قطعة ٦ 
شارع ٦٣ منزل ١٠ ب - ٣ غرف نوم 
ماستر مع غرفة  - خدامة دور تالت 
مــع سطيحة مــواقــف سيارتين 

بدون مظات - ٦٦١٩٠١٨٨ 

ــداء شــقــة  ــالـــشـــهـ ــار بـ ــجـ ــايـ لـ
للمعاريس غرفتين وصاله وغرفة 
خادمة حمامين ومطبخ ومكان 
للغساالت موقفين للسيارات + 

مصعد  -  ت: 99032514 
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 -  to 
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
تــتــكــون مـــن 3 غـــرف مــنــهــا ٢ 
ماستر وصاله و٣ حمام ومطبخ 

لإلستفسار 97770042
لايجار شقة في سلوي ثاث غرف 
واحدة ماستر غرفة خادمة مع حمام 
وصــالــة ومطبخ مصعد موقفين 

سيارة ايجار ٥٥٠  - ٩٩٦٩٢٢٣٨

 

شقق للبيــع
Apartments for Sale

لفنطاس  ا فــي  للبيــع شــقــه 
٦٠متر غرفتين وصالة وحمامين 

ومطبخ - 00966593217294

عمارات ل�يجار
Building for Rent

الفروانيه مساحه ٥١٠ (٢٠ شقه 
ودكان وسرداب مدخول ٧٠٢٠ 
ويــوجــد مــخــزن فــاضــي شــارع 
 m وساحه كبيره ا ب ا ش ل
سوم مليون و٣٠٠  - ٩٩٦٩٢٢٣٨

 

عمارات للبيع
Building for Sale

للبيع (العرض مباشر) النوع بنايه 
اســتــثــمــاري، المنطقه السالميه، 
٢، الموقع شــارع  ٧٥٠م المساحه 
مقابل ساحه، المدخول ١٣٦٠٥ دينار، 
البيع ٧٪ عذرا للمكاتب  - ٩٩٦٩٢٢٣٨
٥٠٠م   للبيع عماره في حولي 
زاوية، ٢٠ شقة ومحل وسرداب 
بيع  ضيه  فا تشطيب  لصه  خا

مليون ٤٥٠  - ٩٩٦٩٢٢٣٨
السالميه،  ــي  يــه ف بــنــا للبيع 
مساحه ٧٨٩ متر، موقع شارع 
ــد، شــارع البحرين، بجوار  واح
مركز وربة الطبي، ق ٦ مؤمن، 
عباره عن ٩ ادوار ٣٦ شقه، بنايه 
نظيفه، مؤجره بالكامل ٩٦٤٠ 

بيع مليون ٦٠٠  - ٩٩٦٩٢٢٣٨
للبيع عــمــارة فــي الــفــروانــيــة 
مساحة ٧٥٠ متر شارع واحد 
٢٨ شقة  مؤجرة على شركة 
سرداب محل السرداب فاضي 
مــدخــول الشقق مــع المحل 
٨٧٥٠ مراجعة مليون ٤٠٠ الف 
- لاستفسار شركة المختار 
العقارية ابو محمد - ٩٩٦٩٢٢٣٨

للبيع عــمــاره فــي حولي ٥٠٠م 
زاوية، ٢٠ شقة ومحل وسرداب 
بيع  ضيه  فا تشطيب  لصه  خا

مليون ٤٥٠  - ٩٩٦٩٢٢٣٨

عمارات للبيع
Building for Sale

للبيع عمارة في المهبولة بطن 
وظهر (سكه خلفيه واسعه بمثابة 
شارع رملي نافذ) مساحة ٧٥٠م، 
ارضي واربع ادوار ومحل، ٤ ادوار 
و١٢ شقه ثاث غرف نوم، ٣ شقق 
بــالــدور األ رضــى ومحل، العماره 
غير مأجره (قريبا تنتهي اعمال 
الصيانه) المحل مأجر ٥٥٠ دينار، 
السوم ٩٦٠ الف دينار، سعرالبيع 

مليون دينار   - ٩٩٦٩٢٢٣٨
للبيع عماره في المنقف، مساحه 
١١٧٥ متر، ارضي و ١٠ ادوار مكرر 
وسرداب، كل دور ٥ شقق منهم 
و  غرفتين حمامين  ١٢ شقة 
صاله ومطبخ ومنهم ٣٨ شقه، 
مقسومين إلى مدخول٢،  ١٣٥٠٠ 

على السوم  - ٩٩٦٩٢٢٣٨
للبيع عمارة في الجليب، زاويــة 
٥٠٠ متر، ٣١ شقة وسرداب ومحل 
مؤجرة عائات بالكامل وال توجد 
شقق فاضية ال توجد مخالفات، 
مدخول ٧٧٥٠ الف، البيع مليون 

٤٠٠ الف  - ٩٩٦٩٢٢٣٨

 

فلل لاليجار
Villas for rent

لإليجار فيا بالجابرية ( تصلح سفارة 
، حضانة ، مكتب محاماة أو سكن 
خاص ) دوريــن وربــع وســؤداب مع 
ملحقين كل ملحق غرفتين وحمام - 
شارع وسكة ، سنترال ، شتر ، تلبيس 
رخام جميع الواجهات - اإليجار 2000 
د.ك - العنوان: ق8 ، ش3 ، م17 - ت 
المالك: 97663334 - الحارس محمد 

إسحاق واتس آب: 69952754 

منازل ل�يجار
Houses for Rent

لــإليــجــار بــيــت، فــي بــيــان ق ١١، 
دورين، تشطيب ديلوكس، األرضي 
صالتين كبار، غرفة ضيوف، مطبخ 
كبير مجهزبالكامل، اإليجار ١٦٠٠ 
دك شامل كهرباء ماء وصيانة  - 

٩٩٦٩٢٢٣٨

 

منازل للبيع
Houses for sale

للبيع منزل في الشامية هدام ٧٥٠ 
متر شارع رئيسي- ت: ٩٩٧٤٥٩٩٥

Shops for sale
محالت للبيع

للبيع كواي يدوي في منطقه خيطان 
مع العمالة - تلفون :99241127

Required Offices
مطلوب مكاتب

مطلوب عدد 5 مكاتب تجارية - 
ال يتعدي اإليجار 200 دينار لمدة 
سنة في أي منطقة - 51177457

فلل للبيع
Villas for Sale

للبيع فيا في جابر االحمد 
قطعه ٢، موقع بطن وظهر 
تفتح علي ساحة كبيرة، يصلح 
حق ديوان مساحة ٤٠٠ متر، 
ــرداب،  ثــاث ادوار وربــع وس
السرداب وجهه ثنائيه مطبخ 
وصاله الدور االرضى، صالتين 
وصاله طعام ومطبخ تحضيرى 
وغرفتين وحمامين مراجعة  

٦٠٠ الف  - ٩٩٦٩٢٢٣٨

Job opportunities

Engineering   
Required for Construction 
Company: (1) Electrical 
Engineer - (2) Instrument 
Engineer (3) Civil Engineer 
(4) Procurement engineer 
- All candidate should have 
minimum 4 years’ experience 
- Please send your CV to: 
purchasing2030@gmail.com 
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 
We are hiring Agricultural 
Engineer - Send your CV 
to: a.profhr@yahoo.com - 
Call: 96665747 

مطلوب مهندس زراعي / مهندس 
ميكانيكا خبرة التقل عن 5 سنوات 
ــر النفايات  ــدوي فــي مــشــاريــع ت
الزراعية ألنتاج السماد العضوي و 
علف الحيوانات و بدائل الطاقة 
fktta@hotmail.com - الحيوية

ــان لــاســتــشــارات  ــ ــري ــ ــب ال ــت ــك م
إلــي مهندس  الهندسيه بحاجه 
معماري تصميم 2D/3D وبحاجه إلي 

رسام هندسي تلفون 67702504 

Sales & Marketing     
A seller required for a 
jewelry shop - full time - 
Tel.: 22613783 
Required for Sabah Al 
Salem Cooperative Society 
-  Salesman - Call: 97772176
مــطــلــوب مــوظــفــيــن لشركة 
للهواتف و مستلزماتها لديهم 
خبرة في المجال و إقامة قابلة 
للتحويل. للتواصل عن طريق 

الواتساب فقط 66611985

  Drivers
 Required driver for Kuwaiti
 family, Valid driver›s license,
 Experience of not less than
 5 years, Fluent in English
 & Transferable residence
article 20 - Contact: 50344227
ــامــة قـابلة  مــطــلــوب ســائــق - اقـــ
للتحويل - وجـــود رخــصــة قيــادة  
ــرة بـــمـــنـــاطـــق الـــكـــويـــت -  ــ ــب ــ - خ
Kingsleymenspakuwait@gmail.

com -  الواتس اب: 96097006

Required urgently Drivers for 
construction company, Indian 
or Pakistani nationality. 
for Construction vehicles 
including Tractor, forklift, 
Craine, bobcat. Send the CV to 
via WhatsApp only (92280705).
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 
Required trailer driver - 
Call: 90029277
مطلوب سائق نساف و تريا 

قاب. 90029277
مــطــلــوب مــدربــيــن تعليم قــيــادة 
السيارات لديهم شهادة جامعية 
أو دبلوم حاصلين على رخصة قيادة 

راتب ثابت وعمولة 99149420
مطلوب سائق مؤقت صغيرة 
ــراد لــمــدة 3  ــ تــتــكــون مــن 5 أف
شــهــور بالدعية علي درايــة 

بمناطق الكويت 97327324 
مطلوب سائق مصري دوام ونصف 
دوام لمصبغة بالسالمية اجــازة 

خاصة - 25754494 - 25744676 
 - 99725989 مطلوب سائق - ت: 
97430093 - اإلتصال بعد الرابعة مساء 

Secretarial
مطلوب سكرتير - للعمل دوامين 
- شرط إقامة قابلة للتحويل - أن 
ــة كاملة ببرامج  يــكــون على درايـ
األوفيس واإلنترنت واللغة اإلنجليزية 
- إلرسال السيرة الذاتية على واتس 

آب : 51653504 -  ت: 24726101 
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
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  Representative

مطلوب مــنــدوب مبيعات لديه 
خبرة واســعــة بمجال الخرسانة 
الجاهزة للعمل في شركة بوبيان 
للخرسانة الجاهزة. للتواصل يرجي 
ارسال السيرة الذاتية على ايميل  
iqudra@bubiyanreadymix.

com - هاتف رقم 50555657

  Representative

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. 
لإلتصال علي رقم /  99220667 

 Design & Photography
تصميم وتصوير

مــركــز طباعة فــي حــولــي الي 
طباع و مصمم اعانات و عامل 

66899954 - 66096009

مطلوب موظف  IT - الــدوام 
ــرأي -  ٨ ساعات - المقر في ال
Hr@ - ارســل السيرة الذاتية

dgkw.com

 Other Jobs

مطلوب للعمل من داخل الكويت 
- موظفات كــول سنتر - لشركة 
زهور في منطقة الري - 50072818
شركة تجاريه بحاجه إلى مشرف 
ادارى وفنى. لإلتصال واتساب 

65003819
Required Car Washer - For Al 
Safi Station for car washing 
- Shuwaikh, Canada Dry St. - 
Call: 97801274

مطلوب غسالين سيارات - لـمحطة 
صافــي لغسيل السيارات - الشويخ 

- شارع الكندادراي - ٩٧٨٠١٢٧٤
Wanted for juice shop 
- Juice Maker - Waiters - 
Drivers - transferable visa 
is a must - 99097788 

 Experiences

مــطــلــوب لــمــخــتــبــر طــبــي رائـــد 
بالكـويت - فنيين مختبرات طبية 
- حاصل على درجة البكالوريوس 
فـي علوم طبية / مختبرات طبية 
واالفضلية لمن لدية ترخيص 
cgmc. ــل الكويت -  طبي داخ

 kw19@gmail.com

مطلـوب معلمات لجميع التخصصات 
ــدراســـي  ــعــام الـ ــل واخـــصـــائـــيـــات ل
لطلبات  ا لتقديم   -  2024 /2023
العنوان: مدرسة السفر االهلية - 

خيطان ق4 شارع زيد الخيل
مــطــلــوب مــوظــفــة او موظفة 
لديه خبرة في عمل التطبيقات 
الذكية ( شريك بالخبرة + نسبة 
من األرباح) ارسال السيرة الذاتية 

على واتساب رقم 51177457
 - CNC خشب  مطلوب فني 
للعمل بشركة بالراي - للتواصل: 

66120575
مطلوب للعمل مراقب بمصبغة 
بالصباحية دوام كامل راتب 

300 دينار - ت  90949057 
ــدرس كمبيوتر  ــ ــوب مـ ــل ــط م

فيجوال بيسك 97989930

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

gmail.com

محــاسب
Accountant  

Required accountant  - A 
Kuwaiti company specialized 
in human development 
looking for an accountant 
of non-Arab nationality to 
work part time (about 2 
hours / day) and knows some 
Arabic. Send CV to 97255250

Asking for a job

  Engineering

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

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

الكويت - اتصل: 98848363

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 - call: 69619495 
Looking for suitable job 
-  Architectural  Engineer 
consultant for site supervision, 
work with different consultant 
offices as a senior architect, 
having 30 years experience in 
Kuwait - Call: 98848363

 
محــاسب

Accountant

محاسب حديث التخرج يجيد 
اللغة ألعربيه واإلنجليزية و يجيد 
العمل علي البرامج المحاسبية 

 ٥٠٧١١٥٣٤
رئيس حسابات ومــديــر اداري 
خبرة 10 سنوات داخل الكويت 

يطلب عمل ت 94941199 

شباب ســودانــي مؤهل عالي 
ــاروس الــتــجــارة ابــحــث عن  ــك ب
عمل إداري او محاسبي يوجد 
رخصة قيادة كويتية - هاتف 

رقم  97102966 

مــحــاســب خــبــرة طــويــلــة في 
الشركات التجارية والعقارية 
ــب الــســيــاحــة والــســفــر  ومــكــات
ــتــأمــيــن للعمولة  ــب ال ــات ــك وم
المحاماة يرغب في  ومكاتب 
نص دوام أو زيارات  ٩٧٨٦٠٧٣٧

محاسب حديث التخرج يجيد 
اللغة ألعربيه واإلنجليزية و يجيد 
العمل علي البرامج المحاسبية 
ولــديــه رخصة قــيــادة  كويتية  

٥٥٤٠٧١٥٥

محاسب مصري  خبرة طويلة 
في امساك الدفاتر ومراجعة 
االرصدة وإعداد التقارير  والقوائم 
المالية وضبط الدورة المستندية 
المحاسبية - ولديه خبره بالبرامج 
المحاسبيه. يطلب عمل دوام 

كامل - متفرغ 60386600

محاسب حديث التخرج يجيد 
استخدام الكمبيوتر و البرامج 
المحاسبية يطلب عمل مناسب 

لاتصال / 60618202

مدير حسابات ومدير اداري خبرة 
١٠ سنوات بالشركات العقاريه 
والمقاوالت يطلب عمل مناسب 

 94941199

رئــيــس حــســابــات أردنـــي خبرة 
طــويــلــة بــالــمــحــاســبــة وإدارة 
الحسابات وإعداد التقارير المالية 
والميزانيات خبرة 12 سنة داخل 
الكويت يطلب عمل دوام كامل 

للتواصل تلفون 66627069 

 ١٠ محاسب اول - خبره اكثر من 
سنوات بالمجال المحاسبى واالدارى 
واعداد الميزانيات للشركات و المراكز 

الطبية - 66266763

    Delegates
مندوبين

يطلب عمل - مندوب عــام - 
تامة  خبرة طويلة ومعرفة 
في مراجعة الجوزات - يرغب 
بالعمل في شركة أو مؤسسة 

- واتس آب : ٩٩٠٢٤٨١٨ 

شــاب يمني جامعي يبحث 
عن عمل إداري مندوب عام 
تــحــصــيــل ايـــجـــارات رخــصــة 
ــادة  ــادة مــتــوفــرة و إجـ ــي ــق ال
استخدام الكمبيوتر 97100952

ابــحــث عــن وظيفه مندوب 
شـــؤن وجــــوزات وتــراخــيــص 
ــوزارات  طبيه خبره بجميع ال
والمعامات االون الين اكثر 
ms7211620@ -  من 6 سنوات

 gmail.com   94436145

  Drivers
سائق لديه رخصة قيادة سارية 
يــبــحــث عـــن عــمــل فـــي احـــدي 
الشركات و ليس المطاعم او 

توصيل الطلبات  97168442

سائق مصري لديه رخصة قيادة 
عامة خبراء 14 عام داخل المجال 
ــدى  ــي احـ ــل فـ ــم ــن ع يــبــحــث عـ
ــات ولــيــســت الــمــطــاعــم  ــرك ــش ال
وتوصيل الطلبات - ت  60009457
سائق لديه رخصة قيادة سارية 
يــبــحــث عـــن عــمــل فـــي احـــدي 
الشركات و ليس المطاعم او 

توصيل الطلبات  97894161

Looking for job, An Indian 
driver with car, looking for 
suitable job in company 
or delivery services - Call: 
65804050 

  Secretarial

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

المحاماة 66215906

 Other Jobs

ممرض خبره بالصحه المدرسيه 
ــى عــيــاده  ــن عــمــل ف يبحث ع

مدرسيه ت 94956721 

يطلب عمل مستشار قانوني 
خــبــرة أكــثــر مــن ٣٥ سنه في 
الكويت فــي مجال المحاماة 
واإلســتــشــارات القانونية في 
الجنائي والــمــدنــي والــتــجــاري 
واإلداري وغيره ت / 60342004 

Experiences to work

Computer
كمبيوتر

مدرس كمبيوتر لطلبة الثانوي 
ــط والـــجـــامـــعـــات  ــوسـ ــتـ ــمـ والـ
والمعاهد والمساعدة على عمل 
المشاريع وتــدريــس نــاتــرون - 
بلندر - acce›ss - Excel  - ت: 

66804460 - 65509943

Arabic Language

مدرس أول لغة عربية،  دراسات 
ــرة طــويــلــة لصفوف  عــلــيــا، خــب
المرحلتين المتوسطة والثانوية، 
ونحو وصــرف ومهارات اتصال 
للجامعات والمعاهد بأسلوب 
مــبــســط - يــطــلــب عــمــل - ت 

99896653

English Language

مدرس أول لغة انجليزية ( ابتدائي 
ــوي ) ( ثــانــوي  ــان - مــتــوســط - ث
١٢/١١/١٠ ) ومدارس ثنائية اللغة 
والباكستانية والخاصة والتعليم 
المسائي والمعاهد التطبيقية 
والجامعات العربية المفتوحة 
والــكــويــت والكلية األسترالية 
ــات والــتــدريــب  ــبـ ــواجـ ــل الـ ــ وح
ــى االخـــتـــبـــارات وشـــركـــات  ــل ع
النفط وتعليم اللغة اإلنجليزية 
 Toefl, Ilets, للكبار والصغار ( 
Linguistic, Syntax ) يطلب 
عمل - ت: 65667820 - 51376744
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 Transportation

مستعد للتوصيل - دوامات 
ــي  ــول ــن ح ــ ومـــــــــدارس - م
ــام  ــس ــى ال ــ ــة إل ــي ــم ــال ــس وال
والمناطق القريبة - واتس آب 

 99024818 :

طالب محتاج توصيل من حولي 
شــارع قتيبه بجانب kfc إلى 
٢ كلية من  أبو حليفه قطعة 
الساعه ٣٠: ٨ صباحا يتواجد 
بأبو حليفة  واالنتهاء الساعه 
للخميس  ٢.١٥ مـــن األحــــد 

للتواصل على 66448118

ــعــدة لــتــوصــيــل  ســـيـــدة مــســت
ــي الــى  ــول - مــوظــفــات مـــن ح
المناطق المجاورة و العاصمة و 
السالمية خال الساعات التالية  
صباحا حتى ٦ مساءا - للتواصل 

على الرقم - 66448118 
علي استعداد لتوصيل المدارس 
ــي الـــي والــســالــمــيــه  ــول مـــن ح

لاستفسار ت 99073490 

Sharing accommodation
مشاركة سكن

مطلوب مشاركة سكن لملحق 
بالسالمية شارع الخنساء. 60 دينار  

على خلق. لإلتصال 97655697

للبيع هوندا اكورد كوبيه موديل ٢٠١٥ 
ڤول أوبشن ماشي ١٥٤ الف مطلوب 

٣٦٠٠ دينار لاتصال / 99535312

فــرصة لمحبي السيارات الراقية -للبيع 
ســيــارة كــاديــاك اسكاليت - موديل 
2009 من الوكالة - استعمال شخص 
واحــد - صيانة وسيرفس في الوكالة 
منذ شرائها - نظيفة جدا - للجادين البيع 
ألعلى سعر - مستعد للشحن ألي مكان 
msmf7@hotmail.com - 97419999 -

فــرصة لمحبي السيارات الراقية - للبيع 
سيارة اوستن مارتن فانتج - فــتـحــة 
كـــوبيــه  - موديل 2009 - استعمال 
شخص واحـــد - صيـانة وسيرفس 
بالوكـالة - منذ شرائهــا - فيها إصابة 
بالباب األيمن - للجادين البيع ألعلى 
سعر - مستعد للشحن ألي مكان - 
msmf7@hotmail.com - 97419999

للبيع سياره جيب كيا موهافي طراز 2017 
- شرط الفحص السعر 3500 دينار قابل 

للمساومه بالمعقول  - ت / 99606641



ية
وع

سب
 . أ

ية
الن

إع
 . 

ي
لت

سي
و

Advertising ������ �������

7 21/03/2023 - 51 العدد



سبوعية
ي . إعالنية . أ

سيلت
و

صفحة٠٨العدد 51 - 21/٠٣/2023


