
محلياتالخميس  6  مايو  2010   20
من المخصص لهم حتى تاريخ 1995/11/23

»السكنية« تدعو 160 مواطنًا لتوزيع الدفعة الـ 6 من بيوت سعد العبداهلل
ابراهيم عبدالسالم مال  انس   ٭

حسني 
محمد علي محمد محمد   ٭

محمد عمر شجاع السبيعي   ٭
س��ل��م��ان م��ح��س��ن س��ل��م��ان   ٭

املطيري 
علي وليد يعقوب الغريب  ٭

سلطان عيد مصبح العازمي   ٭
مشعل عبداهلل ملحم العجمي  ٭

يوسف احمد علي الدشتي   ٭
سعود خلف رفاعي العتيبي   ٭

زيد سالم دخيل املري  ٭
هاني رضا عبداهلل العلي   ٭

ابراهيم  عبداللطيف  فهد   ٭
العوضي 

فهد  سالم  راش��د  عبداملانع   ٭
العجمي

جالل غامن عبداهلل خلف  ٭
م��ح��م��د ع���ب���دال���رزاق ظاهر   ٭

خميس 
علي ناصر محمد اجلفيرة   ٭

احمد ناصر محمد اجلفيرة   ٭
مشعل طامي هزاع الهاجري   ٭

محمد حسن جزا العتيبي  ٭
ناصر مسفر حسن العجمي   ٭

اب��داح  ط��الل ن��اص��ر معجب   ٭
الدوسري 

عيد عبيد سلمان الرشيدي   ٭
سعد محمد خليفة سويلم  ٭

بدر علي احمد عبداهلل غريب  ٭
حسني حسن محمد العجمي  ٭
مهنا عبداهلل مهنا السبيعي   ٭

علي عبداهلل اكبر غريب   ٭
منصور مسفر حسن العجمي  ٭

 ٭ خ���ال���د م��ح��م��د اب���راه���ي���م 
املعتوق 

عدنان رضا محمد علي   ٭
ع��ب��دال��رزاق س��ع��ود نصيب   ٭

احلنيف 
مطلق سلطان مطلق الزعبي   ٭

ف��ل��ي��ح حمود  ع���ب���دال���رزاق   ٭
الصويلح 

بدر شخير نزال املطيري   ٭
نايف مطلق خلف املطيري   ٭

بندر مطلق مشعان العتيبي   ٭
عدنان سعيد فايز حسن   ٭

محمد  رم��ض��ان  حربي  علي   ٭
الشمري

احمد سعود حطاب العازمي   ٭
صالح عبدالرحمن خضر حسني   ٭

الدوغجي
خميس  حسني  مبارك  ف��رج   ٭

العجمي
طالل عيسى عبداهلل احلملي   ٭

ناصر  محمد  ح��م��دان  ف��ه��د   ٭
الرشيدي

هاشم مقطوف علي عبداهلل   ٭
ع��ب��داهلل مجبل ح��م��ود فهد   ٭

املسانع
خالد هاشم خالد احلمدان   ٭

ي���وس���ف ص���ال���ح ي��وس��ف   ٭
املسكتي 

رج������ب ع����ب����داهلل رج���ب   ٭
العبدالهادي 

خ��ال��د ع��ي��د ع��ب��ي��د ال��دل��ي��م   ٭
اخلالدي

عبداللطيف  ف��اي��ق  ع��ل��ي   ٭
املسباح 

طالل عبداهلل طالب البذالي  ٭
عبداحلسني احمد عبدالعزيز   ٭

الصراف 
عيد رجا جابر الشمري   ٭

جاسم محمد حسني ملك   ٭
عبداهلل احمد عبداهلل املاص   ٭

عبدالرزاق  ع��ب��داهلل  جعفر   ٭
الصيرفي 

محمد ماجد محسن الرشيدي   ٭
عبدالعزيز  ناصر  سعد  بدر   ٭

العمار
ي��ع��ق��وب ي��وس��ف سلطان   ٭

فيروز 
ماجد يوسف عبداهلل عيسى   ٭

خالد احمد ياسني الشطي   ٭
مطلق فالح مرزوق عقاب   ٭
معجب حمد محمد العجمي  ٭

اب��راه��ي��م علي مبارك  وائ��ل   ٭
الياقوت

عبدالهادي  شلعان  محمد   ٭
العجمي 

محمود علي حسن التميمي   ٭
عبداهلل احمد محمد الرومي   ٭

ف��ي��ص��ل م��ح��م��د س��ل��ي��م��ان   ٭
العبدالهادي 

جابر باقر محمد احلسيني   ٭
محمد يوسف عبداهلل عيسى   ٭
ن��اص��ر ص��اه��ود ضيف اهلل   ٭

املطيري
محمد فالح خليف العنزي   ٭

عوض محمد سعود العازمي  ٭
يوسف حمود ناصر املوسى  ٭

مانع  ابراهيم  محمد  سامي   ٭
املانع

فيصل ركيان رشيد املطيري   ٭
سليمان عبداهلل علي الراشد  ٭

شليويح  ي��وس��ف  م��خ��ل��د   ٭
املطيري

حسني علي اسماعيل البدر   ٭
فيصل احمد طالع القديري   ٭

احمد علي عبداهلل حجي   ٭
علي  عبدالرضا  عبدالعزيز   ٭

عوض 
محمود محمد قاسم دشتي   ٭

ه���ادي خلف  ن���واف محمد   ٭
العازمي

راشد علي راشد اخلوالد   ٭
مفلح فالح بطي املطيري   ٭

م��ح��م��د ع���ب���داهلل اح��ي��ت��ان   ٭
الرشيدي 

احمد يوسف احمد الرشيد   ٭
ف���الح خ��ال��د ع���وض ف��الح   ٭

املطيري
مشعل سعد حسني بوحمد   ٭

مساعد عامر محمد عامر   ٭
ن���اص���ر م��ط��ل��ق س��ل��ي��م��ان   ٭

القمالس 
صادق عبدالغني احمد البزاز  ٭

عبدالرحمن  عبداهلل  صالح   ٭
السليطني 

ن���اص���ر ع���ب���داهلل صليب   ٭
املطيري 

بدر حسني شعبان بوشهري   ٭
ع��ب��دامل��ج��ي��د اح��م��د محمد   ٭

الكندري 
اعقوب فهد عويض املطيري  ٭

وليد سالم ناصر الرغيب  ٭
فؤاد باقر محمد عبداهلل  ٭

حمد العنزي
اعلنت املؤسس��ة العامة للرعاية السكنية بأنها ستقوم بتوزيع 
الدفعة السادس��ة من البيوت احلكومية الت��ي اجنزتها في »مدينة 
س��عد العبداهلل« والتي تشتمل على 160 بيتا للمخصص لهم حتى 
تاري��خ 1995/11/23، وذل��ك وفقا للمواعيد التالي��ة: 11 و12 اجلاري 
توزي��ع بطاقات القرعة و13 اجلاري توزي��ع بطاقات االحتياط و17 
اجلاري الجراء عملية القرعة، داعية املواطنني املخصصة لهم بيوت 
حكومي��ة في هذه املنطقة واملدرجة اس��ماؤهم ضمن هذا االعالن 
احلضور ش��خصيا الى مبنى املؤسسة العامة للرعاية السكنية في 
منطقة »جنوب السرة« الساعة التاسعة صباحا في املواعيد املبينة 
اعاله، مصطحبني معهم البطاق��ة املدنية وقرار التخصيص وذلك 

لتسلم بطاقة القرعة خالل اوقات الدوام الرسمي.

وقالت املؤسسة ان من يتخلف عن تسلم بطاقة القرعة اخلاصة 
ب��ه خالل االيام احملددة بهذا االعالن، فإن املؤسس��ة ستس��تبعد 
اس��مه وتدخل االس��ماء التي تليهم في التخصيص، ولن يدرجوا 
ف��ي الدفعات املقبلة اال بعد بيان س��بب التخلف عن تس��لم بطاقة 

القرعة.
كم��ا دعت املواطن��ني املخصصة لهم بي��وت حكومية في هذه 
املنطقة ولم ترد اس��ماؤهم ضمن هذا الكش��ف الى احلضور الى 
مبنى املؤسسة العامة للرعاية السكنية في منطقة »جنوب السرة« 
)املسرح( في متام الساعة التاس��عة صباح 13 اجلاري مصطحبني 
معهم قرار التخصيص والبطاقة املدنية للدخول ضمن االحتياط.

وفي اخلتام اهابت املؤسسة باملواطنني التعاون الى معها والتقيد 
باملواعيد املذكورة، وفيما يلي االسماء:

اب��راه��ي��م مضحي ع��ب��داهلل   ٭
الهاجري 

راشد احمد راشد راشد   ٭
ع��ب��دال��ل��ط��ي��ف ع��ل��ي جاسم   ٭

السداح 
محمد ص��ال��ح ع��ب��دال��ه��ادي   ٭

احلشار 
حسن عبداجلبار محمود   ٭

بن  ال  عيسي  خالد  يوسف   ٭
علي

بدر معراج محمد حسن   ٭
علي  يوسف  يعقوب  حسن   ٭

مؤمن
منديل نهار ابداح املطيري   ٭
فايز متعب ثامر الفضلي   ٭

نواف عبداحملسن عبدالقادر   ٭
احلمود

عقيل شليل زبن املطيري   ٭
محسن هباس دحيم العتيبي   ٭

حميد حسني رضا قمبر   ٭
خالد ياسني حوهر الشعيب   ٭

 ٭ ع����ل����ي ه��������ادي س���ف���اح 
الرشيدي 

محمد منسي علي الدملاني  ٭
محمد حجي محمد حجي   ٭
جعفر جاسم علي جاسم   ٭

البطي  ب��ط��ي س��ي��ف ب��ط��ي   ٭
بوطيبان

حسني سالم حسني عواد   ٭
ال��زي��د  ول��ي��د اح��م��د محمد   ٭

املنيفي
راشد بليه حمد العجمي  ٭

فهد احمد ثنيان املسيليم   ٭
زعال اسماعيل عبداهلل فاضل   ٭

العنزي
راشد ناجع محمد العجمي   ٭

سليمان حسني علي العنزي   ٭
عبداهلل توفيق مطني توفيق   ٭

فرج  سعدي  عبداهلل  ناجي   ٭
احلربي

اسكندر مسعود عبداهلل بن   ٭
بالل

علي احمد صالح الفواز   ٭
علي محمد حاظر السعيدي   ٭

فهيد ع��ب��داهلل ض��ي��ف اهلل   ٭
البرجس

ع��ب��دال��وه��اب ع��ب��داهلل علي   ٭
الصراف

م��ش��ع��ان ع��ب��دال��ه��ادي زي��د   ٭
العتيبي

احمد قدوري زيدان الالمي   ٭
سمير سالم عبداهلل سعيد   ٭

عبداهلل  سليمان  داود  جنم   ٭
الزامل

محمد شرف علي القالف  ٭
خالد ناصر سرور الناصر  ٭

ناصر سعود رحيم السعيد   ٭

كامل راشد جبر   ٭
اس���رة امل��رح��وم م��زي��د زيد   ٭

احلربي
بدر ناصر سرور الناصر   ٭

ابراهيم  اب��راه��ي��م ع��ب��داهلل   ٭
الناصر 

ابراهيم احمد ابراهيم عبداهلل   ٭
اسماعيل

مليحان  م���ب���ارك  ب��رج��س   ٭
الطومي

ول��ي��د خ��ال��د ع���ب���دال���رزاق   ٭
عبداجلبار 

فواز علي منصور الركيبي   ٭
ف����واز ي��وس��ف اح��م��د علي   ٭

املواش
ع��ب��ي��ص��ان س��ال��م ح��رف��ش   ٭

العرجاني
نوال هايف فهيد العازمي  ٭

طارق علي محمد سعد   ٭

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

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(

ال�سنـاعـات البـال�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)

للبيع بيت ا�ستثماري
دخل 1750 د.ك 3 اأدوار وربع

مطلوب بيوت
يف �سباح ال�سامل والقرين

مطلوب اأرا�سي للبيع
بال�سليبخات وغرناطة

مطلوب بيوت
يف القريوان وغرناطة

وال�سليبخات والدوحة

بيوت للبيع

مطلوب بيوت للبيع 
بالأندل�س

99070808

�سيانة التكييف املركزي
 غ�سالت- طباخات
- وحدات تكييف
خدمة 24 �ساعة

ثــاجــات - فــرايــزرات -بـــرادات 
نقل عف�ش

فك - نقل - تركيب

ن�ستري الأثاث الم�ستعمل
�شـركـة الإيـمــان

66518694

لعاناتــكم في دلـيـــل

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

املتحدة
23717770

الصيانةاملهبولةامغرة

> اخلزانات مقاومة للبكتريا والفطريات والصدأ.

> اخلزانات متوفرة باحجــام مختلفـــة من 250 جالون  إلى 5000 جالون.

> نقوم بجميع أعمال الديكور )قبب - مظالت(.

ال�سركة املتحدة للفيربجا�س

245743402371777065999661

املتحدة
65999661

محالت + مكاتب + م�ساحات مفتوحة

60090669

للإيجار في ال�سالمية

تكييف مركزي

66565295

طباخات  - وحدات 
ــــــــالت غــــــــ�ــــــــس
ــــــــــــات ــــــــــــاج ث

اأنـــــوار الأمـــــل

ت�سليح بكفالة

سيـــــدتي
مشاتل المسيلة للمقاوالت الزراعية

يمكنك االن تصميم 
38 د.ك شهريًاوإنشاء حديقتك بقسط 

بالتعاون مع

Tel.: 24751734 ,Fax: 24734868

24839402 - 24839403 - 24929233 -  24814483

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

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

اأحــــــــــجــــــــــام خمــــتــــلــــفــــة مــــــــن 150 اإىل 5000 جـــــــالـــــــون. پ 

كــــــــــــــــــــفــــــــــــــــــــالــــــــــــــــــــة عــــــــــــــــــــــــ�ــــــــــــــــــــــــســــــــــــــــــــــــرون عـــــــــــــــــــــــــامـــــــــــــــــــــــــًا. پ 

ا����س���األ ع���ن ال��خ��دم��ات المجانية

رائد العزل المزدوج

برادة 

املقام

منتج كويتي 

وثمنه فيه

ت�شكيلة رائعة 
من

برادات املياه

لاليج��ار
عمارة جديدة
قطعة 1- بالمهبولة - 20 �سقة
غرفتين وحمامين و�سالة ومطبخ

165 دينار لل�س�رك�ات

97278740 - 97599283

لاليجار باملنقف
عمارة جديدة

�سقق ديلوك�س للعائات و�ساحة

لوقوف ال�سيارات - 2 غرفة وا�سعة

�سالة كبيرة وبلكونة وحمامين

ومطبخ ديلوك�س كبير - 210 دينار

94933275

لاليج��ار
عمارة جديدة
 بالمهبولة - قطعة 6- 13 �سقة
4غرف و�سالة وحمامين ومطبخ وا�سع امام �ساحة

230 دينار لل�س�رك�ات

99501761

لعاناتـــــــكـم

في دلـيـــل

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

امل�سنع

99551000
الفحيحيل

23913320
مبـيعات

23912535
امـغـرة

24566606

كفالة 10 �سنوات

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

�ساليهات - برادات + احوا�س �سباحة

7948 9919 - 4900 2481&كـلني رايـت

اخلدمة املتكاملة
لل�سـجـــاد والـــرخـــــام

تنظيف ال�سجاد من الأعماق

بفاعليـة �سبـيـهـة بالبخــار

للتخل�س من الأتربة والغبار

ــع ــي ــم ــل ـــي وت ـــل ج

الرخام واجلرانيت

املا�سية بالأقرا�س 

ام�ري�ك�ي- ي�اب�ان�ي-الم��ان�ي
يوج��د فح��ص كمبي�وتر

24821446 - 24812446

مركز الليفان
المكائن والجيراتلبيع وتركيب

اللتزام بالتميز

با�ســم/  �سعود ح�سان اخللف

رقم اجلواز / 000744942

الرجاء ممن يجده ت�سليمه

لل�سفارة ال�سورية 
اأو الت�سال : 

مفقود جواز �سفر �سوري

99790322
67727120

با�ســم/  با�سل علي الرفاعي

N003021956 / رقم اجلواز

الرجاء ممن يجده ت�سليمه

لل�سفارة ال�سورية 
اأو الت�سال  

66569340

مفقود جواز �سفر �سوري


