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لإليجــــــار
مخــازن مــواد غذائيــة (تبريــد وتجميــد) 
مكاتــب  مــع  ١٨٠٠م٢  كاملــة  مســاحة 
إداريــة ، وغرفــة أمــن مــع نظــام كاميــرات 
أبــواب  وأربعــة   ، املبنــى  كامــل  مراقبــة 

ملنطقــة التحميــل والتفريــغ

٦٦٥٩٦٦٦٧

فرصــــة ذهبيــــة مباشــــرة

للبيـــــع عـــــدد ٢ فيــــــــال
مساحــة األولى ٦١٦م٢ والثانية ٥٧٤م٢

في أم قرن جديدة تصلح للسكن مباشرة

الفيـــــال كبيـــــــرة تـــشطيب حجــــــــر
(دور أرضـــي وأول وطابــــق سطــح)

سبع غرف نوم وغرفة خادمة ومطبخ 
داخلي وخارجي ومجلس داخلي وخارجي

٦٦٦١١٠٨٢

لإليجــــــار فيـــــال فخمــــــة
بالوكــرة ٨ غــرف بموقــع ممتــاز وبقــرب الشــارع العــام 

ومقابــل كافيــه الخيــام والســوق القديــم اإليجــار ١٣٠٠٠ 

ريــال علــى اإلســكان أو شــركة أو عائلــة أو موظفــات

٣٣٣٣٠٨١٧

شركة البيت الخليجي

للوساطــــة العقاريـــــة
رقم القيد : ١٩٧

جديــدة   : للبيــع  فلــل   -
ومســتعملة فــي الدفنــة ، الريــان 
، ام قــرن ، ام صــالل ، املعــراض 
ابــو   ، معيــذر   ، خالــد  عــني   ،
ظلــوف ، ابــو هامــور ، الخــور ، 

الوكــرة  ، الغرافــة 
- بيــوت شــعبية : فــي املعــراض 
بنــي   ، ازغــوى   ، الخريطيــات   ،

هاجــر
الخيســة  فــي   : للبيــع  أراض   -
 ، والقديمــة  الجديــدة  الثمامــة   ،
جزيــرة قطيفــان ، الخــور (علــى 
الشــارع الرئيســي) ، الســد ، ابو 
هامــور ، عــني خالــد ، الوكــرة ، 

الوكيــر
جديــدة  للبيــع  عمــارات   -
ومســتعملة : في أنحاء الدوحة
ومجمعــات  فلــل   : لإليجــار   -

بالكامــل وعمــارات 

٥٩٩٤٤٤٠٠

مجموعة األهلي للمشاريع
للعقـارات / ترخيص رقم ٠٠٠٠٩٤

مســاحة  مزرعــة  للبيــع   -١
سمســمة  منطقــة  ٨٤٠٠٠م٢ 
ويوجــد  منتجــة  مزروعــة 
فيهــا عــدد كبيــر مــن رؤوس 
الخرفــان وكذلــك شــارع قــار 

املزرعــة بــاب  إلــى 
ــي رأس  ــة ف ــع شاليـــــ ٢- للبيـــ

٤٠٤٣م مســاحة  لفــان 
ــة  ــي الحويل ــاليه ف ــع ش ٣- للبي

٧٨٥٥م مســاحة 
ازغــوى  فــي  قصــر  للبيــع   -٤

٢ ٤٨٠٠م
نرحب بالوسطاء الجادين

لالتصال : ٥٥٢٥٩٩٠١

جلوريا ريل استيت
ترخيص رقم ٣١٨

روضــة  فــي  فيــال  لإليجــار   -
غــرف  ١٠ املطــار 

- لإليجــار فيــال فــي روضــة اقديــم 
مــع مجلــس خارجــي ١٢٠٠م

مــع  بالثمامــة  فيــال  لإليجــار   -
ســباحة بركــة 

- لإليجار ٢ فيال بالوكرة
- لإليجار ٢ فيال جديدة بالوكير

- لإليجــار مخــازن وســكن عمــال 
ــة بالصناعي

املــالك الســادة  مــن   مطلــوب 
واإليجــار للبيــع  عقــارات 

٣١٣٥٥١١٠ - ٧٧٧٣٠٢٢٥

جلوريا ريل استيت
ترخيص رقم ٣١٨

للبيـــع
بجــوار  جديــدة  فخمــة  شــقة   -
علــى  إطاللــة  الفانــدوم  مــول 
مؤجــرة وغيــر  مباشــرة  البحــر 

- شــقق باللؤلــؤة كل املســاحات 
مؤجــرة وغيــر مؤجــرة

- شــقة بالزجــزاج تــاور غرفتــني 
بســعر مميــز

- شــقة فندقيــة غرفتــني فنــدق 
ســنتارا

املــالك الســادة  مــن   مطلــوب 
واإليجــار للبيــع  عقــارات 

٣١٣٥٥١١٠ - ٧٧٧٣٠٢٢٥
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طلب عمــــل
بحالــة  ســيارة  لديــه  فلســطيني  شــاب 
التحصيــل  مجــال  فــي  وخبــرة  جيــدة 
عمــال  واملشتريــــــــات ومســــــــؤول سكـــــــــن 
والعمــــــــــل اإلداري يتقــن اللغــة اإلنجليزيــة 
الحكوميــة  الدوائــر  بجميــع  درايــة  وعلــى 

مناســب عمــل  عــن  يبحــث  والبنــوك 

٣٣٨٤٥٧٣٤

شركة التواصل  للتجارة
نشتري غرف النوم ثالجات 

- مكيفات - كراسي - مطبخ - 

املونيوم - وكل شيء

٦٦٥٦٧٦٤٩
محالت الشمالية

 نشتــري االثــاث املستعمـــل
مكيفات (تعمل والتعمل) - ألومنيوم

نحاس - غرف نوم - كراسي - ثالجات

 غساالت - مطابخ وكل شيء - وعمل الصيانة

٥٥٠٧٥٥٤٩
مسعود

القبـــة لألثــــاث
نشتري األثاث املستعمل

غرف نوم - مكيفات - ثالجات 

- تلفزيون - خزائن مطبخ 

وكل شئ

٥٥٨٧٣٢٨٦
محمد علي اكبر

مفروشات بانكوك
نشتري االثاث املستعمل

غرف نوم - صالونات - أثاث مكاتب - 

مكيفات - ثالجات - شبابيك وخزائن مطبخ 

أملونيوم وكل شئ

٣٣٣٧٣٠٠٤
٥٠٢٣٣٦٣١ فاروق

محالت محمـد شمس
نشتري اثاث مستعمل مكيفات 

وغرف نوم وكراسي ثالجات  

تلفزيونات - خزائن مطبخ  

املونيوم وكل شيء مستعمل

٥٥٥٩٨٦٧٦
مــــــزارع

بالعشــب  الحدائــق  أجمــل  لزراعــة 
شــبكات  وعمــل  والــورود  األخضــر 
الري وتركيب االنترلوك والكربستون 
وعمــل ديكــورات الحدائــق وشــالالت - 

- جلســات نوافيــر 

٥٥٦٠٥٠٠٨ أبو فارس

للبيــــــع
أرقــــــام سيـــــارات مميــــزة

٣١٠١
٧١٠١

مطلــــوب ٨٠٠ ألـــف
للتواصــــــل : ٥٥٢٠٠٠٠٥

طلــب عمــل
الثانويــة  للمرحلــة  عربيــة  لغــة  مــدرس 

الحكوميــة  للمــدارس  عامــًا   ٢٠ خبــرة 

قطــر  جامعــة  وتدريــس  والخاصــة 

واملجتمــع عربــي ١ - عربــي ٢ للعمــل لــدى 

واملــدارس التعليميــة  املؤسســات 

٥٥٠٦٦١٥٧

مطلـوب مـوظف

للعمل في مكتب عقاري 
ويشترط مايلي :

عــن  ملــدة التقــل  البــالد  فــي  اقامــة   -
ســنوات  (٧)

ملــدة  العقــارات  فــي مجــال  الخبــرة   -
(٥) ســنوات عــن  التقــل 

ــاسب اآللــي  - اجــادة العمــل علــى الحــــ
وبرامج الورد واالكسل واستخدام 

النــت والبرامــج التطبيقيــة
- لديه مواصالت

- مقابل راتب شهري + عمولة

يتم إرسال السيرة الذاتية 
على اإليميل :

nonogaily@gmail.com
فاكس : ٤٤٣٦٤٦٩٩

مطلــوب

مديـــــر معــــرض
لديــه خبــرة داخــل الدوحــة فــي  (اليــو 
بــي فــي ســي) واألملونيــوم والحديــد 
والخزانــات  واملطابــخ  املشــغول 

يجيــد اللغــة العربيــة

whtsapp : ٧٤٠٠٠٤٤١

منســق حدائــق
العشــب  وتنســيق  لزراعــة 
وعمــل  والنخيــل  األخضــر 
وزراعــة  الحديثــة  الــري  شــبكات 
املثمــرة  واألشــجار  الــورود 

الشــهرية والصيانــة 
٥٥٠٧٩٩٥٠ بو حمادة

مطلوب للعمل
لدى شركة نقليات ومقاوالت كبرى

داخل الدوحة اآلتى :-
- مدير موارد بشرية (يفضل جنسية عربية)

- مهنـــدس مدنــــي

إلرســال السيـــرة الذاتيـــــة :-

info@brkqatar.com

توظيـــف

لشركـــة سيــــارات
- مسوق (بائع) : يجيد اللغتني 

العربية واإلنجليزية

- مصمم بوســتات : انستغرام 

التســويق  برامــج  وجميــع 

واإلشــراف  اإللكترونــي 

واملواقــع  البرامــج  كل  علــى 

خبــرة ذو  التســويقية 

التواصل عن طريق 

CV الواتساب إرسال الـ

٧٧٧١٤١٤٦
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مطلــــوب أراضــــي للبيــــــع

في بركة العوامر مرخصة مخازن وسكن 

عمال مساحة من ٦٠٠م الى ١٠٠٠م

للتواصل ٥٥٣٨٩٧٨٥

جلوريا ريل استيت
ترخيص رقم ٣١٨

للبيـــع
- فيال بالدحيل ٦٦٠م

- ٢ فيال متالصقة ازغوى
- ٢ فيال متالصقة الوكرة
- ٢ فيال متالصقة الوكير

- فيال ٨٧٠م حزم املرخية
- عمارة جديدة ٦ شقق ام غويلينا

- للبيــع بســعر األرض بيــت باملــرة 
الشــرقية ١٥٠٠م مؤجــر دخــل ممتــاز

بالوكيــر  وأراض  فلــل  للبيــع   -
ف ملشــا ا و

املــالك الســادة  مــن   مطلــوب 
عقاراتهــم عــرض 

٣١٣٥٥١١٠ - ٧٧٧٣٠٢٢٥

مطلـوب شــراء
بيت أو عمارة سكني أو 

تجاري في أي منطقة 

من مناطق الدوحة

٥٥٩٩٥٩٢٧

لإليجــــــار
الصناعيــة  املنطقــة  فــي  مخــزن   -
شــارع ٢٧ مســاحة ٣٨٠م٢ يصلــح 

للتخزيــن مخزنــًا 
- مســكن شــعبي فــي الريــان القديــم 

٢٨ غرفــة

٦٦٥٩٦٦٦٧

للبيــــــع

مبنـــى تجــاري
في موقع متميز جدًا

٥٥٨٣٤١٤٠
من املالك مباشرة

إعــــــالن
يعلن الســيد / SHAUKAT AYUB KHAN عن رغبته 
 SANAAYUB SHAUKAT / في تغيير اســم ابنته من
 SANA SHAUKAT KHAN  / إلــى   AYUBKHAN
وذلــك فــي شــهادة ميالدهــا فعلــى املعتــرض التقــدم إلدارة 

الصحــة العامــة خــالل ثالثــة أيــام مــن تاريخــه

إعــــــالن
تعلــن الســيدة / كريمــان احمــد عبدالعزيــز يحيــي - مصريــة الجنســية 
رقــم  شــخصية  وبطاقــة   (٢٨٤٧٢٢٣٦) رقــم  ســفر  جــواز  وتحمــل   -
باســم  لتصبــح  اســمها  تغييــر  فــي  رغبتهــا  عــن   (٢٨٩٨١٨٠٨٩٤٥)
لــه معارضــة فــي ذلــك  (كريمــان احمــد عبدالعزيــز يحيــى احمــد) فمــن 
مــن  يومــًا  للجــوازات خــالل خمســة عشــر  العامــة  االدارة  الــى  فليتقــدم 

الجريــدة فــي  اعالنــه  تاريــخ 

إعــــــالن
تعلن الهيئة العامة لشؤون القاصرين عن إبراء ذمة

املتوفــى/ ابوالباكــر ابوالبشــير - بطاقــة شــخصية رقــم ٢٦١٠٥٠٠٠٨٩٦ - فمــن لــه 
مطالبــات او اعتــراض مراجعــة الهيئــة فــي مــدة اقصاهــا اســبوع مــن تاريخــه علــى 

االرقــام التاليــة

٤٠٤٤١١١٠ - ٤٠٤٤١١٣١
adjustments-distribution@gama.gov.qa : او االيميل

إعــــــالن
 MOHAMMAD JAHANGIR ALAM / يعلن الســيد
 RAID MUHAIMIN / عن رغبته في تغيير اسم ابنه من
فــي شــهادة ميــالده  إلــى / RAFI MUHAIMIN وذلــك 
فعلــى املعتــرض التقــدم إلدارة الصحــة العامــة خــالل ثالثــة 

أيــام مــن تاريخــه

للبيـــع عزبـــة
في طريق الوكرة 
مساحتها ٧٤٠٠م
مجهزة بالكامل

الرفيق للوساطة العقارية - ت ٢٥٦ 

٥٥٥٠١٠٢٩
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طلـب وظيفـة
مهندس زراعي خبرة في 

إدارة مزارع االنتاج الحيواني 
واألسماك ومحاصيل 
األعالف والخضروات

٣٠٢٤٢٦٣٥

شيـف حلويـات
وحلويــات  كامــل  شــرقي 
الجنســية  ســوري  قطريــة 
ســنة   ١٥ بالدوحــة  خبــرة 

عمــل عــن  يبحــث 
٥٥٣٩١٠٩٨

شــاب عربــي
لديــه  وظيفــة  عــن  يبحــث 
 ١١ قطريــة  قيــادة  رخصــة 
ســنة فــي قطــر يعمــل مندوبــًا 

اإلداريــة األعمــال  ويجيــد 

٧٤٠٣٧٢٩٥

طلــب عمــل
والكيميــاء  العلــوم  لتدريــس  مصــري  مــدرس 
خبــرة ٢٦ ســنة (١٥ ســنة فــي قطــر) يبحــث 
 / علــوم   ، املراحــل  لتدريــس جميــع  عــن عمــل 
واالعداديــة  االبتدائيــة  للمرحلتــني   Science
الثانويــة  للمرحلــة   Chemistry  / وكيميــاء 
للمــدارس  واالنجليزيــة  العربيــة  باللغــة 

والدوليــة. والخاصــة  الحكوميــة 

Tel. & WhatsApp: ٣٣٦٢٦٣٧٦

قطــــــري خبـــــرة

يبحــــث عــــن عمـــــل وكيــــل أعمــــــال
مرافـــق شخصــي لـــدى كبــــار الشخصيـــــات

وسيــــدات األعمـــــــال
٣٣٨٨٦٦٥٨

مطلـوب محامـــون ومحاميــات

متواجدون بالدوحة ذوو خبرة 

ملكتب محاماة واستشارات 

قانونية وتحكيم

للتواصل رجاء إرسال السيرة 

الذاتية على إيميل :
law.firm.job@outlook.com

طلــب عمــل
محاســب خبــرة ١٢ عامــًا فــي 
والقوائــم  الحســابات  إعــداد 
دوام  بالعمــل  يرغــب  املاليــة 
جزئــي لــدى الشــركات واألفــراد

٣٠٢٢٩٠٨٠

إعــــــالن
مصــري   - ابوجوهــر  اســماعيل  جوهــر  عطيــة  الســيد   / الســيد  يعلــن 
الجنســية - ويحمــل جــواز ســفر رقــم (٢٨٤٨٩٧٤٦) وبطاقــة شــخصية 
باســم  ليصبــح  اســمه  تغييــر  فــي  رغبتــه  عــن   (٢٧٧٨١٨٠٥٩٨٦) رقــم 
(الســعيد عطيــه جوهــر اســماعيل ابوجوهــر) فمــن لــه معارضــة فــي ذلــك 
فليتقدم الى االدارة العامة للجوازات خالل خمســة عشــر يومًا من تاريخ 

اعالنــه فــي الجريــدة

للبيـع فيلتــان
خدميتان متالصقتان

مواجهتان للنادي العربي

بمساحة ٦٠٧م للفيال الواحدة
الرفيق للوساطة العقارية - ت ٢٥٦ 

٥٥٥٠١٠٢٩

مطلـوب التخصصـات التاليــة
- طبيب جلدية - طبيب امراض نفسية وعصبية

طبيب عيـــــون
يرجــى إرســال السيـــرة الذاتيــــة :

alwajbamedical@hotmail.com
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