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2إعالنات الدليل 4 8 3 0 8 0 5  -  2 4 8 3 0 3 2 2

ال�سالمية ـــ مجمع �سنترال بالزا

تلفون:  25759933 ــ 25729933   فاك�س: 25747076

اخـتــيــارك مـــن

الــ�ســاعـــات واملـجــوهــرات

بجميع املــاركـــات

تـحــت �ســـقـــف واحــــد

تثمني باأف�سل الأ�سعار ون�سرتي نقدًا

كـادو فـرح

عبداملجيد لل�ساعات

عبداملجيد لل�ساعات: الكويت ــ جممع الأوقاف

الدور الأر�سي ــ حمل 91 ــ 93

مقابل ال�سارع العام تلفون: 22430543 فاك�س: 22430544

عبدال�سمد لل�ساعات

الريا�س: 4706530 )9661+(

جـــــــدة: 6515177 )9662+(

الدمـــام: 8345716 )9663+(

ن�سرتي وندفع نقداً

ن�ستبدل القدمي باحلديث

ملجوهراتكم و�ساعاتكم الثمينة 

)جديدة ــ قدمية ـــ م�ستعملة(

99566026 - 67089519 الإدارة: 5/ 22623396

للبيع

باجلملة

خام ا�سرتايل

للبيع

باجلملة

قرميد اإيطايل

نتعــــــامــــل بالأقــــــــ�ســـاط
�ســـركـــــة دلتـــــا الـــ�ســــــرق

للبيع باجلملة

حديد مدورات

حديد مربعات

حديد بايبات

للبيع باجلملة

�سرت + �سناديق

يدوي + مواتري

�سيبار

ل�ساحبها/ نا�سر عقيل و�سركاه

نقل عف�ش
فك - نقل - تركيب

ن�ستري الأثاث الم�ستعمل
�شـركـة الإيـمــان

66518694

لعالناتـــــــكـم

في دلـيـــل

2 4 8 3 0 8 0 5
2 4 8 3 0 3 2 2

لالإيـجـــــار
جمـمــــع �سكــنــي جـــديــــد باملهـــبــولــــة
غـيـــر مفــــرو�س - مـــزايـــا خــا�ســـة لل�ســـركــــات

پ غرفة + �سالة + حمام + مطبخ               145 د.ك

پ �ستـــديـــو                                                         95 د.ك

مواقف �سيارات - حمـام �سباحـــة - نـــادي ريا�سي

�سنتـرال مركــــزي - �ستـاليـت مـركـزي - ر�سـبــ�سن

65630087 - 65109224

للإيجـار يف ال�سامليـة

99682600 - 97171172

حملت + مكاتب + م�ساحات مفتوحة

لعالناتـــــــكـم

في دلـيـــل

2 4 8 3 0 8 0 5
2 4 8 3 0 3 2 2

ال�سنـاعـات البـل�ستيكـيـة

اخلزان كفــالـة

10 �سنوات

3 LAYER
3 طبقات

GAL-1000

الربيطاين  املجل�س  �سهادة  على  حا�سلة 

للمياه+ �سهادة الهيئة الوطنية ال�سحية الأمريكية

زورونــــا يف معر�ســنــا بــال�ســويــخ �ســـارع التــمـــور

99409350 - 24742623
97390457 - 99029044)

بيت يف العار�سية

امل�ساحة 600 مرت اأو 300 مرت

والدفع كا�س

97929191

مطلـــوب �ســـراء

لعالناتــكم في دلـيـــل

2 4 8 3 0 8 0 5     2 4 8 3 0 3 2 2 7948 9919 - 4900 2481&كـلني رايـت

نقوم بتنظيف دكت التكييف املركزي من الداخل

مـع توثـيـق اخلـدمــة قـبــل وبـعـد على �سـي دي

ما ل ت�ستطيع روؤيته قد يق�سي عليك  !  املعاينة جمانًا

كفالة 10 �سنوات

خزانات مكفولة �سحيًا - مانعة للطحالب - بانيوهات - ديكورات - عزل برك - مظالت - 

�ساليهات - برادات + احوا�س �سباحة

امل�سنع

99551000
الفحيحيل

23913320
مبـيعات

23912535
امـغـرة

2456660624839402 - 24839403 - 24929233 -  24814483

پ اخلزان 3 -4 طبقات معزول م�سنوع من البويل اثيلني النقي.

قــــــطــــــعــــــة واحــــــــــــــــــــدة دون و�ـــــــــســـــــــالت. اآلــــــــــــيــــــــــــًا  پ مـــــ�ـــــســـــنـــــع 

اأحــــــــــجــــــــــام خمــــتــــلــــفــــة مــــــــن 150 اإىل 5000 جـــــــالـــــــون. پ 

كــــــــــــــــــــفــــــــــــــــــــالــــــــــــــــــــة عــــــــــــــــــــــــ�ــــــــــــــــــــــــســــــــــــــــــــــــرون عـــــــــــــــــــــــــامـــــــــــــــــــــــــًا. پ 

ــات المجانية ــدم ــخ ـــاأل عـــن ال ا�ـــس

رائد العزل المزدوج

منتج كويتي 

وثمنه فيه

برادة 

الربج

ت�شكيلة رائعة 
من

برادات املياه

ابن مسفر: علم العبد بأن اهلل يراه 
يدفعه إلى اإلحسان في عبادته وأخالقه

»الصحة«: نقل 20 جريحًا يمنيًا للعالج في الكويت
أعلنت وزارة الصحة أمس أن فريقا طبيا سيتوجه لليمن اليوم 
على منت طائرة عسكرية لنقل بعض جرحى االشتباكات األخيرة 

في اليمن لتلقي العالج في البالد.
 وقال مدير إدارة الطوارئ الطبية د.فيصل الغامن في تصريح 
لـ »كونا« انه سيتم نقل 20 مصابا مينيا ممن سقطوا في األحداث 

األخيرة التي وقعت في اليمن.

ضاري المطيري
أكد األســـتاذ في كلية الشريعة جامعة أم القرى د.أنس بن 
مسفر أهمية إحسان العبد في عبادته، وذلك ألن اهلل يراه ويعلم 
بسريرته، مشيرا إلى أن العامل يحسن العمل إذا كان رب العمل 
حاضرا ومراقبا له، فكيف إذا كان العامل هو املسلم ورب العمل 
هو اهلل جل جالله، الذي ال يخفى عليه شـــيء في األرض وال 
في السماء. وأوضح في محاضرته التي كانت بعنوان »للذين 
أحسنوا احلسنى«، والتي أقيمت مساء أمس األول ضمن افتتاح 
املخيم الربيعي الثامن عشـــر جلمعية إحياء التراث اإلسالمي 
فرع اجلهراء، أن إحسان املسلم في عبادته إمنا هو إحسان إلى 
نفسه في حقيقة األمر، فاهلل هو الغني احلميد، مشيرا إلى أن 

اهلل إمنا يدخل العبد اجلنة بفضله وكرمه ال بعمله وجهده.
وذكر األســـباب التي تدفع املسلم لإلحسان في عبادته وفي 
أخالقه مـــع اآلخرين، منها علمه بأن اهلل يـــراه ويراقبه، فإن 
العامـــل إذا علم مبراقبة رب العامل أحســـن في عمله وبذل ما 
في وسعه، الفتا إلى أن معظم العبادات تشعر املسلم بنوع من 
املراقبة، ابتداء بالتوحيد املبني على مراقبة اهلل، والصالة التي 
فيها مناجاة مع اهلل بخطاب وســـؤال ورد وإجابة كما جاء في 
حديث قراءة الفاحتة في كل ركعة من الصالة. وأضاف: علينا 
أن نحســـن فـــي عبادتنا ألننا ال ندري متـــى منوت، واجلميع 
يحرص على أال ميوت إال وهو محسن لعلمه رجاء ما أعده اهلل 
للمحسنني، فإذا لم نعلم متى منوت فعلينا إذن أن نحسن على 
الدوام ونســـتعد في كل حني ملالقاة اهلل ونحن في أحسن حال 

يحب ربنا أن يرانا فيه. 

)سعود سالم(د.أنس بن مسفر وعالء املباركي خالل افتتاح املخيم

الديوان يدعو 277 مواطناً إلى مراجعته غداً
دعا ديوان اخلدمة املدنية 277 
مواطنا الى مراجعته غدا األحد 
متهيدا الستكمال أوراق ترشيحهم 
للعمل في املؤسسات واجلهات 

احلكومية، وفيما يلي األسماء:
ابراهيم حسني جاسم شاه  ٭
احمد جمال فالح الهنيدي  ٭

احمد جواد عبد االمير الصيرفي  ٭
احمد حامد جزاع الظفيري  ٭

احمد خلف نحيطر الظفيري  ٭
احمد سعد عوض الديحاني  ٭
احمد سليمان علي اجلطيلي  ٭
احمد صالح محمد الرشيدي  ٭
احمد عبداهلل صفر الدمخي  ٭

احمد علي حبيب الفضلي  ٭
احمد علي عبداحلميد بوعباس  ٭

احمد غالب غازي املطيري  ٭
احمد فالح صانوت العازمي  ٭

احمد فهد احمد املالك  ٭
احمد محمد عبداهلل املطيري  ٭

احمد محمد عبداهلل حسن القطان  ٭
احمد منصور جاسم الفريح  ٭
احمد مهيل سلطان العنزي  ٭

احمد ناصر حباب الدوسري  ٭
احمد نايف حجرف الهرشاني  ٭

احمد جنر شباب الديحاني  ٭
احمد هابس خليف احلربي  ٭

انور راتب حماد شريان  ٭
امين سعود عبدالعزيز السنعوسي  ٭

أحمد عبداهلل عيسى حافظ  ٭
أحمد فؤاد عبدالرحيم علي أكبر  ٭

باسل فهد مناور املطيري  ٭
بدر احمد سيف احلشان  ٭

بدر اسماعيل خليل العوضي  ٭
بدر عمر وهف املطيري  ٭

بدر ناصر فالح احلجرف  ٭
بسام ناصر غلوم كرماني  ٭

بندر بدر بندر سليمان  ٭
بندر خشمان فهد منوخ  ٭

بندر عبود عبداهلل العنزي  ٭
تركي سليمان عايد السعيدي  ٭

تركي محسن نهار شهاب اخلالدي  ٭
تركي مشعان فايز املطيري  ٭
ثامر عبد احملسن بدر البدر  ٭
ثامر هجيج بشيت هجيج  ٭
ثنيان جالي فهد الظفيري  ٭

جاسم محمد سالم الرامزي  ٭
جاسم مشرف جاسم الشمري  ٭

جراح فالح حلوش الصانع  ٭
حسن احمد اكبر حسن  ٭

حسن صالح مبارك العجمي  ٭

حسن فالح حمد العجمي  ٭
حسن قاطع فنطل العنزي  ٭
حسن ناصر حسن الزبني  ٭

حسني عبد الهادي الوطيان  ٭
حسني مصارع جزاع احلسيني  ٭

حمد ابراهيم حمد الرشيدي  ٭
حمد خالد خلف احليص  ٭

حمد مطلق راشد الرشيدي  ٭
حمدان مزيد خلف املطيري  ٭
حمود علي شبيب السهلي  ٭

حمود محمد حمدان البناقي  ٭
حمود وخيضر الهرشاني  ٭
حميد دلي ضيدان العنزي  ٭
خالد جمال محمد النب علي  ٭

خالد عبد الرزاق الرشود  ٭
خالد علوش سند العتيبي  ٭

خالد غريش خزعل الضويحي  ٭
خالد محمد خالد املطيري  ٭
خالد محمد علي بو ربيع  ٭

خالد مطلق ضبيب الهوله  ٭
خالد ناصر فهد املنصور  ٭

خالد وليد خالد العدساني  ٭
رشيد سعد مجبل الطشه  ٭

رياض سعد عبداهلل القديري  ٭
زكي فرحان وراد مرزوق  ٭

سالم خالد سمحان الهاجري  ٭
سالم عبيد مطلق الهاجري  ٭
سالم علي مجول املطيري  ٭

سالم فراج حرير الظفيري  ٭
سالم مازن سالم علي  ٭

سالم متعب سويد الهرشاني  ٭
سامي غازي سميليل املطيري  ٭

سعد حمدي حمود هضيبان  ٭
سعد رجا نايف الرشيدي  ٭

سعد روضان غدنان جوده  ٭
سعد سعدون سعد العازمي  ٭
سعد سيد عبداهلل الرفاعي  ٭
سعد شايع شريف الشمري  ٭
سعد عبداهلل خالد العتيبي  ٭

سعد مجهول موازي عبداهلل  ٭
سعد نايف عيد العتيبي  ٭

سعود جاسم عبداهلل املرطه  ٭
سعود سعد مطلق العازمي  ٭
سعود محمد بريك العتيبي  ٭
سعود مرعي عبيد الشمري  ٭

سلطان خلف طويان احلسيني  ٭
سلطان ردعان رحيم الشمري  ٭

سليمان محمود احمد ماه كرمي  ٭
سند محمد سند جري العجمي  ٭

سهيل فرحان نصيب مبارك  ٭
شافي محمد سعد السهلي  ٭

شعبان فهيد محمد الرميضي  ٭
اللطيف  صالـــح جاســـم عبـــد   ٭

النسيم
صالح سالم حمد املري  ٭

صالح عبداهلل احمد الضليعي  ٭
صالح فؤاد عبدالرحمن الريش  ٭

اليحيى  صالح يحيـــى صالـــح   ٭
اخلليفي

صايد الفي جليدان احلريجي  ٭
صقر عبدالعزيز صقر الصقر  ٭

ضيدان جبارة قريع املري  ٭
طارق فليح عوض املطيري  ٭
طالل حمود راشد الظفيري  ٭

طالل عبداهلل سعد النخيالن  ٭
طالل عبداهلل نابي الدويلة  ٭

طالل عبيد مسعود املطيري  ٭
طالل محمد مطلق الصليلي  ٭
طالل مناع عساف الدوسري  ٭
طالل يوسف عباس الطيب  ٭
عادل حمدان منور الشمري  ٭

عادل مبارك فضيل الرشيدي  ٭
عامر عايض عوض الديحاني  ٭
عباس مد اهلل طعيمس مسفر  ٭

عبداحلميد حبيب عوض خليفة  ٭
عبدالرحمـــن زيـــدان خليـــف   ٭

الذايدي
عبدالرحمن فيصـــل عبدالعزيز   ٭

الشمري
عبدالرحمن محمد جنم خلف  ٭

عبدالرحمن هالل مزيد العتيبي  ٭
عبد الرزاق عبداهلل عبد احملسن   ٭

الشرمي
عبد العالي محمد عبد العالي جبر   ٭

الرشيدي
عبدالعزيز بندر ثامر امللفي  ٭

حمـــدان  حمـــود  عبدالعزيـــز   ٭
الرشيدي

عبدالعزيز خالد فهد سعد  ٭
عبدالعزيز سعد عبداهلل العنزي  ٭
عبدالعزيز سعدون عبداهلل علي  ٭
عبدالعزيز سعيد حمد الرويعي  ٭

حمـــدان  مفـــرج  عبدالعزيـــز   ٭
النويعم

عبدالعزيز نواف راشد الطيار  ٭
عبدالعزيـــز يوســـف عمـــران   ٭

العمران
ابراهيـــم جـــار اهلل  عبـــداهلل   ٭

الشريفي
عبداهلل حسني علوش املطيري  ٭
عبداهلل دوخي رفاعي الرشيدي  ٭

عبداهلل ذياب عشوي العنزي  ٭

عبداهلل راشد زهيميل املطيري  ٭
عبداهلل عقال مسعود الرشيدي  ٭

عبداهلل علي احمد دشتي  ٭
عبداهلل علي ياسني بوحمد  ٭
عبداهلل فهد عامر املطيري  ٭
عبداهلل الفي فالح عبداهلل  ٭

عبداهلل محمد فهد السداني  ٭
عبداهلل نزال حصيني الراجحي  ٭

الواحـــد ســـعيد ســـاعد  عبـــد   ٭
احلريجي

عبدالعزيز فهيد فهد العازمي  ٭
عبداهلل طالب سالم الهاجري  ٭
عصام احمد حسن البصيري  ٭

عصام فالح عصام العجمي  ٭
عقاب ردن عبيد املطيري  ٭

علي جباره قريع املري  ٭
علي جمال صالح احلداد  ٭

علي حسني جاسم القالف  ٭
علي عدنان علي العليان  ٭

علي محمد عبدالرضا علي  ٭
علي محمد مراد البلوشي  ٭

عماد حسني عبد الشاه برويز  ٭
عمار اسماعيل حسن زينل  ٭

عمار عبد اهلل احمد الشطي  ٭
عواد صالح مبارك البذالي  ٭

عوض معيض محمد العجمي  ٭
عيد علي عايد العازمي  ٭

عيد مرعي عبيد الشمري  ٭
غازي جزا غازي العتيبي  ٭
غازي فهد غازي الرشيدي  ٭
غامن سعود فرج الشمري  ٭

البريكي  فارس روبـــاج غـــازي   ٭
العازمي

فالح شنيان منصور الهاجري  ٭
فايز محمد بريك العتيبي  ٭

فايـــز نصـــار ابراهيـــم النصار   ٭
الناصر

فالح حسن راشد العجمي  ٭
فهد بداح فالح العجمي  ٭

فهد حبيب عبد اهلل الشراح  ٭
فهد راشد راجح البوص  ٭

فهد راشد ضحوي الديحاني  ٭
فهد سعد عبد اهلل الثويني  ٭
فهد شويرب محمد العجمي  ٭

فهد ظافر محمد العجمي  ٭
فهد عبد اجلبار فهد املضيان  ٭

فهـــد عبـــد الرحمـــن ابراهيـــم   ٭
الضبيان

فهد علي سعد العليمي  ٭
فهد علي فهيد الهاجري  ٭

فهد فريان شامان الغضوري  ٭

فهد محمد صخي العنزي  ٭
فهد مطر االسود البذالي  ٭
فهد منذر محمد الشمري  ٭

فهيد ذياب وصل اهلل املطيري  ٭
فؤاد عبد اهلل مبارك شعيبي  ٭

فواز حسني ابراهيم محمد  ٭
فوزي دهيم عوض الرشيدي  ٭

فيصل راشد علي الكندري  ٭
فيصل عبد اجلبار فهد املضيان  ٭

الرحمـــن نصار  فيصـــل عبـــد   ٭
اخلالدي

فيصل عبد اهلل حمود الرشيدي  ٭
فيصل مانع حسن العجمي  ٭

فيصل محمد هباس السهلي  ٭
ماجد تركي عبد اهلل العنزي  ٭

ماجد فهد صعفك املطيري  ٭
مانع فهد محمد العجمي  ٭

مبارك حجاب جريوي احليان  ٭
مبارك فالح محمد العنزي  ٭

مبارك هجاج جربوع العدواني  ٭
محمد ابراهيم جار اهلل الشريفي  ٭

محمد احمد سفاح الظفيري  ٭
محمد حسن احمد البصيري  ٭

محمد حســـن امني عبد اهلل عبد   ٭
الرزاق

محمد حسني علي قبازرد  ٭
محمد سالم محمد املري  ٭
محمد سعد عيد احلربي  ٭

محمد سميح محمد الردهان  ٭
محمد سمير ابراهيم املزين  ٭

محمد شبيب شريد املطيري  ٭
محمد صلفيف سعود العجمي  ٭

محمد صنيتان سلطان الديحاني  ٭
محمـــد  اهلل  ضيـــف  محمـــد   ٭

الرشيدي
محمـــد عبد احلميـــد عبد الكرمي   ٭

الصفار
محمد عبد العزيز محمد اخلراز  ٭

محمـــد عبـــد اللطيـــف عبد اهلل   ٭
احلسن

محمد عبد اهلل شباب العتيبي  ٭
محمد عبد اهلل مجول العجمي  ٭

محمد فاضل محمد بومريوم  ٭
محمد فالح عالي العازمي  ٭

محمـــد فهـــد مطلـــق عـــراده   ٭
الرشيدي

محمد محمد جعفر الشمري  ٭
محمد ملفي سعود العنزي  ٭

الرحمن  محمـــد موســـى عبـــد   ٭
املطيري

محمود سنيد نقيع ظاهر  ٭

مسعد محمد حسني الرشيدي  ٭
مسلم شليق هايف العتيبي  ٭

مشاري تيسير شمروخ الشمري  ٭
الرحمن راشـــد  مشـــاري عبـــد   ٭

البحوه
مشعل سعد خليف العنزي  ٭

مشعل سعد سرور التوم  ٭
مشعل عايش شالش العنزي  ٭

مشعل فالح صقر املطيري  ٭
مشعل محماس سند املطيري  ٭
مشعل محمد رجعان الهليلي  ٭

مشعل محمد زايد الغامن  ٭
مشعل مسعد حمدي الرديفان  ٭

مصطفى محمد عثمان البحيري  ٭
مطلق جزاع خشمان عبد الهادي  ٭

موسى سالمه نافع غتر  ٭
نادر عياد عيد الرشيدي  ٭

ناصر بدر فالح احلسيني  ٭
ناصر خالد محمد خليفه  ٭
ناصر خالد محمد راشد  ٭

ناصـــر عبـــد اهلل عبـــد العزيز   ٭
الشمري

ناصر عسل كليب الرشيدي  ٭
ناصر فهد محمد العجمي  ٭

ناصر ماجد ناصر الشمري  ٭
ناصر محسن عباس الشطي  ٭

ناصر محمد حسني باقر  ٭
ناصر هزاع محمد العنزي  ٭

نواف سعد شعيل العتيبي  ٭
نواف عايض ناصر سلمان  ٭

نواف عوجان عبد اهلل املويزري   ٭
الرشيدي

نواف عيد حضيرم العازمي  ٭
نواف هادي فالح الرشيدي  ٭

هاشم حبيب طاهر الشمالي  ٭
هزاع مبارك صقران الرشيدي  ٭

هشام حمد عيسى العون  ٭
هالل عبد غدنان الشمري  ٭

وايل مشهور راشد العنزي  ٭
وليد سعود عبد اهلل الصليلي  ٭

وليد مطر عوض العنزي  ٭
ياسر شمروخ طالق الشمري  ٭

ياسر نصار جراد مبارك  ٭
يعقوب يوسف علي محمد  ٭

يوسف حسني جاسم الصيرفي  ٭
يوسف حمد مخلد الصواغ  ٭

يوسف سعود مبارك الرميضي  ٭
يوسف عبد اهلل فرحان العنزي  ٭

يوسف عويد عسكر العنزي  ٭
يوسف فارس عايد العنزي  ٭
يوسف فهد فالح الصليلي  ٭


