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يمثلون الدفعة التاسعة وحتى تاريخ 10 يونيو 1998 .. والقرعة 21 الجاري

أسماء 354 مواطنًا ُخصصت لهم قسائم حكومية في مدينة صباح األحمد السكنية
دهمي مطلق فرحان العجمي   ٭
عيد عبداهلل مسفر العتيبي   ٭

عيسى جمعان خليف الرشيدى   ٭
محمد مجيبل ليلى العنزي  ٭

محمد ناصر مجبل فرج   ٭
محم���د  عبداله���ادي  خال���د   ٭

حجيالن 
حس�����ني مس�����رع س���الم فهد   ٭

العجمي
متعب محمد ناصر الهاجري   ٭

عبداهلل مصبح صالح املسباح  ٭
ناص���ر احمد ناصر محيس���ن   ٭

احمد
عمر سليمان عمر محمد   ٭
احمد تقي حاجيه ماتقي  ٭

احمد سعد رفاعي سعيد   ٭
رجا قنيص رجا الهاجري   ٭

مشعل احمد سالم الوهيب   ٭
احم���د كاظ���م حس���ن حم���ود   ٭

القالف
محمد سليمان عبداهلل املزيني  ٭

مبارك بدر خالد املرزوق   ٭
فالح عبدالهادي فالح الهاجري  ٭
انور حسني عبدالرسول الباذر   ٭
فيصل عبداهلل مخلف العنزي   ٭

م���رزوق محمد خليفة رش���يد   ٭
البحيري

ابراهيم يعقوب موسى ماتقي   ٭
مشعل محمد علي القطان  ٭

مشعل هادي بنيه العازمي   ٭
صليهم عامر صليهم محس���ن   ٭

العجمي
منصور سعد سعيد الهاجري   ٭

سعد بداح علي الهاجري   ٭
عبدالعزيز غلوم علي جمعة  ٭

سعد سالم فجحان الدوسري   ٭
فهد راشد محمد العاطفي  ٭

احم���د عبداللطي���ف صال���ح   ٭
الهنيدي

فهد شمخي جابر الهندال   ٭
متعب مطلق مروي العازمي   ٭

ناصر سفر مريخان الديحاني   ٭
احمد مبارك خليفة العازمي   ٭

عادل محمد غلوم حسني   ٭
فهاد ناصر فهاد العجمي   ٭
علي عبداهلل علي املري   ٭

خالد محمد عبدالرحمن الزيد   ٭
محمد حسني سلطان عبداهلل   ٭

احمد صعفك فهد العتيبي   ٭
سفر متيم عيران الدوسري   ٭

فيصل حمد فهيد العجمي   ٭
بدر فهد سعد العجمي   ٭

مخلف مسير نايف الديحاني   ٭
منصور علي حسني اخلالدي  ٭
نواف حزمان مفرح العازمي   ٭
عبداهلل جمعه ناصر العلي   ٭
حمران محمد حمران ناصر   ٭

مش���عان  س���عود  فيص���ل   ٭
الرشيدي 

فايز نزال مرزوق عومير  ٭

نه���ار عب���داهلل عبداله���ادي   ٭
الهاجري 

عبداهلل حسني علي ابراهيم   ٭
اسامه احمد حسني محمد   ٭

بدر خميس محمد اخلميس   ٭
جابر عيد مبارك العازمي   ٭

فيصل محمد امان املسعودي   ٭
الفي عواض عايض العازمي  ٭
ناصر محمد ناصر الهاجري   ٭

م���رزوق  منص���ور  س���عود   ٭
العازمي 

جاس���م عبداحلمي���د محم���د   ٭
املهيني

عادل ناصر جابر امير   ٭
فهد علي حسني عباس   ٭
فالح فهد منا العازمي   ٭

ايوب زنكي غلوم حسني   ٭
جمال مطلق مرزوق العازمي  ٭

سلطان صالح هادي العجمي   ٭
ع���ادل عبداله���ادي مس���عود   ٭

الهمالن 
جمال محمد فالح العويهان   ٭

س���ع��ود مصل�����ح هميج���ان   ٭
العازمي 

ياسر عبداهلل عياد العتيبي   ٭
فيصل خلف جلعود العتيبي   ٭

وائ���ل يوس���ف عبدالعزي���ز   ٭
املنيفي 

محمد راشد خالد الهاجري   ٭
محمد عساف مطلق العتيبي   ٭

محمد شباب رفاعي ثويني   ٭
اوس يعقوب يوسف خلفان   ٭

هش���ام محمد معي���وف حيدر   ٭
رضا

سفر محمد فهيد سفر   ٭
سامي مرزوق ناصر العازمي  ٭

حبي���ب محم���د ايوب الس���يد   ٭
يوسف

فهد حمد مبارك الدسمه   ٭
حميد مزعل حمود الشمري   ٭

فيصل شيهان حجيل العتيبي   ٭
دهي���ران  عب���داهلل  ش���بيب   ٭

العازمي 
عيد علي فهيد العازمي   ٭

وليد حسني محمد   ٭
ب���در ناصر ام���ان عبدالرحمن   ٭

القطان
جاسم مسير تركي اخلالدي   ٭
معيض محمد هامل العجمي   ٭

محمد ضيدان حربي الهاجري   ٭
مشعل عبداهلل فالح الدوسري   ٭
حسني عبداهلل سالم الهاجري   ٭

راشد ناصر مبارك الهاجري   ٭
حمود ذعار حميان العتيبي   ٭
خلف خالد منصور العازمي   ٭

فهد فراج الهبي العازمي   ٭
سالم مهنا عبداهلل الهاجري  ٭
سعود شوميي سالم جديع   ٭
حمد ناصر مطلق العازمي   ٭

سالمه سند سالمه الشمري   ٭

عب���داهلل يوس���ف عب���داهلل   ٭
الصالح 

خالد صالح علي العازمي  ٭
صالح عبيد مبارك العازمي   ٭
فؤاد عيسى مطر البلوشي   ٭
غازي جهز خالد العتيبي   ٭

محمد عبدالرضا محمد البزاز  ٭
خالد عبداللطيف علي الرقم  ٭

سلطان محمد هادي العجمي   ٭
اسماعيل محمد حمود القشام   ٭
طالل منصور حمود الهاجري   ٭

حمود دلباق علي العازمي   ٭
عبدالرحمن عبداهلل علي املري  ٭
خالد عبداهلل سعد الصاهود   ٭

مش���عل منصور محمد حسني   ٭
الناصر

فهيد نصار سالم العازمي   ٭
محمد عبداهلل حجرف العجمي  ٭

عامر مناحي بنيه العازمي  ٭
خالد قاسم محمد حسني   ٭

مبارك صالح هادي العجمي   ٭
مانع محمد هادي العجمي   ٭
احمد سعد راشد العازمي   ٭

سعود شلوان سعود العجمي  ٭
وليد فهد صفران الرشيدى   ٭
مساعد مبارك سعد زريان   ٭

راشد سالم جمعان العازمي   ٭
برج���س  مف���رج  برج���س   ٭

الدوسري 
ناي���ف حم���ود محم���د عبيد   ٭

العيبي
سالم سعد براك العازمي  ٭

خال���د مفل���ح حم���دان عل���ي   ٭
النويعم

يونس حسن حسني اسيري   ٭
محمد جاسم حسني الصايغ   ٭

محمد عبداهلل محمد عبدالرحمن   ٭
العجمي

عبدالهادي صال���ح عبدالهادي   ٭
احلشار 

مشاري علي جاسم املسباح   ٭
محمد مرزوق عبداهلل العتيبي  ٭
عبداهلل محمد محري احملري   ٭

ناصر فهد عثمان الرباح   ٭
علي حسن علي العجمي   ٭

عبدالناص���ر عبدالكرمي مهدى   ٭
الصفار 

هادي حزام برغش القحطانى   ٭
يحيى عواد عبداهلل العازمي   ٭

راش���د عب���داهلل عبداله���ادي   ٭
العجمي 

احمد سالمه عامج العنزي   ٭
ناصر حسني علي احلالق   ٭

ع���ادل عبدالك���رمي س���عدون   ٭
هندال 

مهدي مانع محمد العجمي   ٭
خالد مرضي سعيد العنزي  ٭

سعد علي حسني السعد   ٭
فيص���ل عبدالعزي���ز عبداهلل   ٭

الهاجري 

احمد عسكر علي العازمي   ٭
محمد عسكر علي العازمي   ٭
مبارك محمد سند الهاجري  ٭

حسن طه محمد حسني   ٭
علي شاكر عبداهلل علي   ٭
راشد حمد مهلهل املري  ٭
مالك علي صالح الهزاع  ٭

عبدالعزي���ز صال���ح س���ويلم   ٭
العنزي 

صالح مسفر ناصر العجمي  ٭
بداح محسن سالم العجمي  ٭

صالح سلطان مبارك   ٭
محمد يونس عطية دبيس   ٭
جابر جبر محمد العتيبي   ٭
محمد عبداهلل علي املري   ٭

احمد مرزوق ناصر العازمي   ٭
احمد محمد فاهد العتيبي   ٭

حذيفة موسى محمد القطان   ٭
محم���د مصطف���ى عبداحلميد   ٭

جمال 
ثامر غزاي جبر العنزي  ٭

عبدالرزاق عبدالقادر عبدالرزاق   ٭
الكمالي 

راش���د مه���دي راش���د ه���ادي   ٭
العجمي

محمد فراج هاضل العازمي   ٭
عبدالعزيز ش���تحان ش���اهني   ٭

فراج 
زيد ماجد جوهر مبروك   ٭

س���ليمان حبي���ب س���ليمان   ٭
الرشيدي

عيس���ى ع���ودة عبدالرحم���ن   ٭
العسعوسي 

ض���اوي  مرض���ي  مس���عود   ٭
العازمي 

عبدالرحمن عبداهلل عبدالهادي   ٭
الراشد 

عبدالوهاب محمد علي سلمان   ٭
االشوك

عطااهلل محمود امني عبدالقادر   ٭
س���رحان عبدالوه���اب طاه���ر   ٭

الشمالي 
انور شرف علي القالف   ٭

احم���د جمع���ان عم���ر رحيل   ٭
العازمي

عبداهلل مبارك سالم العازمي   ٭
محمد مسفر علي العجمي  ٭

عب���داهلل  محم���د  عب���داهلل   ٭
الهاجري

مب���ارك محم���د مب���ارك علي   ٭
العجمي

عب���داهلل  حس���ني  مش���عل   ٭
القحطانى 

فيصل حبيب مطلق العازمي   ٭
جعفر محمد حاجي بهزاد   ٭

عب���داهلل عبدالرحم���ن فال���ح   ٭
العجمي

جاسم محمد مطلق جدعان   ٭
مبارك عثمان ناصر علي   ٭

عماد صادق موسى االستاذ   ٭

عادل حبيب محمد اجلريدان   ٭
جني���ب عبدالصم���د حس���ني   ٭

البلوشي 
انور عطااهلل ملفي العتيبي   ٭
محمد مسلم مفرح العازمي   ٭

صالح فهد بداح العجمي   ٭
مخلد فراج محمد الكفيدي   ٭

محمد جاسم حاجي سبزالي   ٭
عبداهلل عيد عبداهلل فجري   ٭

عبداهلل مهدي محمد العجمي   ٭
حمود خيراهلل فهاد الصواغ   ٭
احمد نايف عايش العازمي   ٭

حمد عايش فالح عبيد الصواغ   ٭
اسامه فيروز ياقوت فيروز   ٭
حسن قاسم محمد حاجيه   ٭

عب���داهلل  فرح���ان  راكان   ٭
الصريعي 

سعد محمد سالم العازمي   ٭
حسني سعد راشد املطيري   ٭
محمد علي مريع القحطاني   ٭

راضي ف���رج مرض���ى مرزوق   ٭
العازمي

احمد فاضل كرم احمد   ٭
فايز فراج عبداهلل السبيعي   ٭

منصور عبداللطيف عبدالرحمن   ٭
احلوطي 

عبداهلل مبارك فالح الهاجري   ٭
طالل احمد ابراهيم احلساوي   ٭

هديبان عبداهلل بخيت العجمي   ٭
محمد فاضل محمد املطوع   ٭

عادل حسني محمد علي   ٭
حجاب عيد حجاب الدوسري   ٭
سلطان محمد ناصر العازمي   ٭
مساعد جعفر براك العدواني  ٭

عبداهلل عبدالكرمي علي اخلباز  ٭
حمد ناصر عبداهلل العربيد   ٭
معدي فراج محمد الهاجري   ٭

صباح محمد مندني قمبر   ٭
نايف عبداهلل ناصر العازمي   ٭

راش���د س���عد محم���د علوش   ٭
الهاجري

احمد جاسم سليمان العنزي   ٭
ماجد جواد عبداهلل جابر   ٭
علي مبرج مزيد العازمي   ٭

خالد عبداهلل شافي السبيعي   ٭
عايد ذياب خلف الفضلى   ٭

مجبل الفي سلمان العازمي   ٭
حمود مزيد مسعود العازمي  ٭
سالم هادي مسفر العجمي   ٭
احمد علي عبدالرضا البناي  ٭
صالح سعيد مجبل العازمي  ٭
فهيد محمد عويضه العجمي  ٭
مشعل بطيان سعد بطيان   ٭

عب���داهلل س���عدون مس���عود   ٭
املطيري 

عبدالهادي محمد مبخوت جاراهلل   ٭
املري 

مشعل علي احمد محمد   ٭
راجي براك حويل العازمي   ٭

جمال علي حيدر غلوم   ٭

حمد العنزي
اعلنت املؤسس��ة العام��ة للرعاية الس��كنية انها 
ستقوم بتوزيع الدفعة التاسعة من القسائم احلكومية 
الت��ي اجنزتها مبدينة صباح االحمد الس��كنية والتي 
تش��تمل عل��ى 354 قس��يمة للمخص��ص لهم حتى 
تاري��خ 1998/6/10 على ان توزع غ��دا االربعاء وبعد 
غد اخلمي��س 15 و2010/9/16 )توزيع بطاقات القرعة( 
وي��وم االح��د 2010/9/19 )بطاقات االحتي��اط( ويوم 

الثالثاء 2010/9/21 )الجراء عملية القرعة(.
ودعت املؤسس��ة املواطنني املخصص لهم قسائم 
حكومي��ة في ه��ذه املنطقة واملدرجة اس��ماؤهم، الى 
احلضور ش��خصيا الى مبنى املؤسس��ة في التاسعة 
صباح��ا مصطحب��ني معه��م البطاقة املدني��ة وقرار 
التخصيص ل��كل منهم وذلك لتس��لم بطاقة القرعة 
خالل اوقات الدوام الرسمي، علما ان من يتخلف عن 

استالم بطاقة القرعة اخلاصة به خالل االيام احملددة، 
فإن املؤسسة ستقوم باستبعاد اسمه وادخال االسماء 
التي تليه ف��ي التخصيص، ولن ي��درج في الدفعات 
املقدمة اال بعد بيان س��بب التخلف عن تس��لم بطاقة 

القرعة.
وناشدت املواطنني املخصصة لهم قسائم حكومية 
في هذه املنطقة ولم ترد اسماؤهم ضمن هذا الكشف 
احلضور الى مبنى املؤسس��ة في التاسعة من صباح 
االح��د 2010/9/19 مصطحبني معهم قرار التخصيص 
والبطاقة املدنية للدخ��ول ضمن االحتياطي، واهابت 
املؤسس��ة باملواطنني التعاون معها والتقيد باملواعيد 
املذك��ورة، مؤكدة انه لن يس��مح بدخ��ول القاعة اال 

لصاحب العالقة فقط.
وفيما يلي اسماء املخصص لهم قسائم في مدينة 

صباح األحمد السكنية:

مبارك فهد مناء العازمي   ٭
احمد محمد سمري وقيان   ٭

احمد عبداهلل شعبان بوشهري   ٭
عبداهلل علي يوسف اخلليفي   ٭

حيدر حيدر محمد رضا  ٭
جمال ناصر ساري العتيبي   ٭

زايد الهبي زيد العازمي  ٭
عل���ي مب���ارك عل���ي روم���ي   ٭

العازمي
عب���داهلل عل���ي عبداحلس���ني   ٭

حسني 
محمود احمد سالم علي محمد  ٭

يوسف ناصر غازي الدماك   ٭
وليد غامن طاهر ابراهيم   ٭

انور يعقوب علي البارون   ٭
صادق احمد مختار تقي   ٭

سعد بالل منصور منصور   ٭
غامن محمد مرزوق العازمي   ٭

مسلم مبارك علي اعويش  ٭
عماد مساعد حمد املجرن   ٭

صالح خلف مبارك العازمي  ٭
صالح مهدي باباجان حسني   ٭

بتال حمد عبداهلل طينان   ٭
حشر ظفر راشد الهاجري   ٭
مبارك فهد نصار العازمي   ٭

عجب مبرك مفرح العازمي   ٭
خالد مبارك مفرح العازمي   ٭

صالح احمد الشيخ الفارسي  ٭
عبداهلل عيد مبرج العازمي   ٭

فهد سعود سالم العازمي  ٭
خالد سعد عبداهلل اجلابر   ٭

بدر ناصر حمد بوعركي   ٭
بدر سلمان يوسف محمود   ٭

اس���ماعيل عبدالرضا حس���ني   ٭
امليل 

عبداهلل فالح محمد خليوي   ٭
بدر عب���داهلل محم���د عبداهلل   ٭

علي
ناصر عبداهلل عباس محمد   ٭
سعد مبارك سعد البواردي  ٭

خال���د مرثع حم���دان العازمي   ٭
ووالدته

مسفر مسرع سالم العجمي   ٭
عيد سعد براك العازمي   ٭

سامي عبداهلل منصور خلف   ٭
بش���ار عذب���ي مب���ارك حمود   ٭

املزيني
ابراهيم علي فهد الرشيدي   ٭
خلف نزال عويد العازمي   ٭

محمد فراج مبارك الهاجري   ٭
جار اهلل فالح تني الدوسري   ٭

محمد مبارك حسني حمد   ٭
محمد رشيد حميدى العازمي  ٭

حم�����ود عب�����داهلل محم�����د   ٭
السنعوسي 

عبدالعزيز جالل محمد حسني   ٭
احلسيني

ن���واف حام���د عيس���ى احمد   ٭
الصفي

خالد محمد حسن العتيبي   ٭
مساعد علي محمد املري  ٭

سعود محمد عيد العازمي   ٭
طالل عوض ساري املطيري   ٭

ولي���د محمد ش���اهر س���نان   ٭
الشطي 

عقيل احمد نوري عطيه   ٭
شافى كريدى سعيد العازمي   ٭

نادر تركى فهد حجيالن   ٭
علي عاصي سيف امليع   ٭

مساعد فراج محمد الكفيدي   ٭
محم���ود  يوس���ف  محم���ود   ٭

احلنيف
هادي رجب علي اشكناني  ٭
داود سلمان موسى الداود  ٭

عادل س���يد جواد س���يد علي   ٭
الناصر

حمود مبارك سيف العازمي  ٭
حسني مرزوق سعد العبداهلل   ٭
خليل ابراهيم جاسم اسماعيل   ٭
عصام محمد حس���ن اسماعيل   ٭

مقدم
ارشيد فالح محمد الهاجري  ٭

فالح سالم فالح ثويب   ٭
جاسم محمد سعود ريحان   ٭

هيث���م حيدر يعق���وب عباس   ٭
ابواحلسن

عيد هاجد فواز املطيري   ٭
س���الم محمد شبيب فهد مقتق   ٭

العازمي
صالح احمد غامن احلمدان   ٭
مبارك حمود علي اخلالدي   ٭
محمد جاسم عبداهلل سالم   ٭

خالد محمد احمد حبيب   ٭
محمد دليم محمد املطيري   ٭
سمير سهيل جنم احلميدان  ٭

فيص���ل س���عود س���الم براك   ٭
العازمي

حمد ابراهيم عبداهلل محمد   ٭
منيف عبيد عايض عوض   ٭
جراح يعقوب محمد الفهد   ٭
مفلح ناصر سالم العازمي   ٭

عل���ي ش���بيب عل���ي ظاه���ر   ٭
العازمي

سعود مطر طلق العازمي   ٭
صالح حمد صالح احلمد  ٭

محمود يوسف احمد جمعة  ٭
سلطان معتوق سلطان املاجد  ٭

احم���د عب���اس علي موس���ى   ٭
احلداد

ابراهيم السيد عباس  هاش���م   ٭
السيد يوسف

الفي صالح علي العازمي   ٭
يوسف ظاهر ماضي احلربش  ٭
بدر فيصل عبداهلل العازمي   ٭

بدر ذياب جنر العازمي  ٭
ناصر علي دريع العازمي   ٭

خالد احمد مهنا املهنا   ٭
صالح عبداهلل منصور خلف  ٭

هاني خالد محمد ريس   ٭
رشيد محمد عيد العازمي   ٭

هاشم احمد جاسم صرخوه   ٭
فهد نصار سالم العازمي   ٭
عدنان سعيد فايز حسن   ٭

سالم فالح عبدالهادي الهاجري  ٭
فهد حربي عايد خليف الشبيلي   ٭

العنزي

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(

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 للفيربجال�س

245743402371777065999661

املتحدة
65999661

سيـــــدتي
مشاتل المسيلة للمقاوالت الزراعية

يمكنك االن تصميم 
38 د.ك شهريًاوإنشاء حديقتك بقسط 

بالتعاون مع

Tel.: 24751734 ,Fax: 24734868

لعالناتـــــــكـم

في دلـيـــل

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

لعالناتـــــــكـم

في دلـيـــل

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

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

99029044 اأنـــور - 97390457اأحمد
99240067حمــــمــود - 99409350اإيــــاد

24742623)

للبيع بيت يف االندل�س
3 اأدوار و�سرداب بطن وظهر 

نظام اأدوار - امل�ساحة 750م2 

ال�سوم 285 األف دينار

للبيع يف اأ�شبيلية نظام �شقق
دور اأر�سي بطن وظهر وامل�ساحة 375 م2 

ال�سوم 265 األف دينار

للبيع يف االندل�س
3 اأدوار و�سرداب نظام �سقق 

موؤجر بـ 2000 دينار، يوجد فيه 

حمل جتاري - ال�سوم 320 األف دينار

للبيع يف االندل�س
بيــــــت زاويــــة 540 م2 

 حـد 190 األف دينار

66264573  - 90099075  - 99139003

ت�شليح بكفالة
تكييف مركزي

ثالجات -غ�سالت
تلفزيون - �ستاليت

55716553 - 99716558
�سركة هالل العربية

خدمة 24 �ساعة

امـريـكـي- يـابـانـي-المــانـي
يوجــد فحـ�ص كمبيـوتر

24812170 الجودة + ال�سعر

بـن نــخـــي 
المكائن والجيراتلبيع وتركيب

لعالناتـــــــكـم

في دلـيـــل

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

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

24566606

7948 9919 - 4900 2481&كـلني رايـت

نـقـوم بتنظيـف وتعقـيـم دكــت التكيـيف املــركــزي مـن الـداخـل 

 CDوالق�ساء على جميع اأنواع الفريو�سات مع توثيق اخلدمة على

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

لاليجار �شقة جديدة ديلوك�س
يف فيال يف الفروانية ال�سكنية

تــتــكــون مــن �ــســالــة وغــرفــتــن 

ـــع حــمــام  ـــة م ـــادم ـــة خ ـــرف وغ

الكهرباء  �سامل   290 الإيــجــار 

ــط( ــق ـــــــاء )لــــالأجــــانــــب ف وامل

ت: 99000416


