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»الديوان« يدعو 326 مواطنًا لمراجعته اليوم و139 مواطنة غدًا الستكمال طلبات التوظيف

سلطان محمد مهدي العجمي  ٭
سلمان شنان خميس العنزي  ٭

سلمان فهد سلمان خاشقها  ٭
س���ليمان حم���د ضي���ف اهلل   ٭

العتيبي
س���ليمان صال���ح عبدالرحمن   ٭

الهندي
س���ليمان عبدالرحم���ن محم���د   ٭

البسام
سليمان محمود سليمان البدر  ٭
سمير احلميدي رجاء صطام  ٭
سند محسن عايض العتيبي  ٭

سيد مهدي محسن سيد عبدالرحمن   ٭
العلي

شري مريزيق شري الرشيدي  ٭
شريد خليفة شريد البذالي  ٭

شنوف ملوح مطلق املاجدي  ٭
صالح تركي صالح الضبعاني  ٭

صالح فارس صالح الفارس  ٭
صالح ملعان ناشي عبداهلل  ٭

صالح يوسف صالح املال  ٭
صالح سند خلف العنزي  ٭

ضاري ساكت مزعل العتيبي  ٭
ضاري سلطان س���عود املطرقة   ٭

املطيري
طالل صالح غازي الشمري  ٭

طالل عبداهلل حماد املطيري  ٭
طالل عيد خامت العازمي  ٭

طالل فهيد سعيد العازمي  ٭
طالل مرزوق صالح مليس  ٭

ابراهيم عبدالواحد  عبدالرحمن   ٭
الفيلكاوي

عبدالرحمن بدر سيف املطيري  ٭
عبدالرحمن دلي امان عبداهلل  ٭

عبدالرحمن سعد حمد العازمي  ٭
عبدالرحمن عبداهلل عبدالرحمن   ٭

الرومي
عبدالرحم���ن فريهي���د مذك���ر   ٭

املطيري
عبدالرحم���ن فه���د عبدالرحمن   ٭

الشعيبي
عبدالرحم���ن محم���ود حس���ن   ٭

القطان
عبدالرحمن مسير ماطر احلربي  ٭

محم���د  وائ���ل  عبدالرحم���ن   ٭
العدساني

عبد الرزاق خلف عبداهلل غازي  ٭
عبدالعزيز توفي���ق عبدالواحد   ٭

الكلبي
غري���ب  جس���ار  عبدالعزي���ز   ٭

اجلسار
عبدالعزي���ز ضي���ف اهلل مطلق   ٭

املطيري
محم���د  مطل���ق  عبدالعزي���ز   ٭

املطيري
عبداهلل أحمد محمد شمس الدين   ٭

الكندري
ادحي���الن  بطح���ي  عب���داهلل   ٭

املطيري
عبداهلل حمود عبداهلل املطيري  ٭

عبداهلل زايد فهيد العمار  ٭
عبداهلل سعود حمد العجمي  ٭

عبداهلل سليمان دريع العازمي  ٭
اهلل  عبي���د  س���ند   ٭عب���داهلل 

الديحاني
عبداهلل طالب عبداهلل الشمري  ٭

عبداهلل عادل عبداهلل غيث  ٭
عبداهلل عايض سند صنيدح  ٭

أسماء 326 مواطنًا مطلوبة 
مراجعتهم اليوم

حسن جابر طالب بخيت  ٭
 ٭ خالد محمد مهدي العجمي

 ٭ شمالن فؤاد ماجد بشير
ان���ور عبدالرحم���ن   ٭ عب���داهلل 

اخلليفة
 ٭ عب���داهلل عب���د احملس���ن وايل 

املهنا
 ٭ فالح عيد فالح الرشيدي

 ٭ فهد علي محمد الدمخي
 ٭ الفي مفرج مجلد العنزي

 ٭ ناصر علي حسن علي
 ٭ ناصر فهد سلطان السهلي

 ٭ نايف خالد نايف املتلقم
ابراهيم جالي فهد الظفيري  ٭

عب���داهلل  س���ليمان   ٭ابراهي���م 
السعيد

ابراهيم فالح عبداهلل ماضي  ٭
ابراهيم مبارك عبداهلل علي  ٭

ابراهي���م عبدالرحم���ن  احم���د   ٭
الدعيج

احمد انور عبداهلل العوضي  ٭
احمد توفيق سليمان العوضي  ٭
احمد جميعان مهدي املطيري  ٭

احمد راشد جمعان عبيد  ٭
احمد رفحان رجعان السليماني  ٭

احمد سعود مساعد املهنا  ٭
احمد عيسى ابراهيم اسماعيل  ٭

احمد محمد ثامر العجمي  ٭
احمد محمد عبداهلل املعيوف  ٭

احمد مصلح مزهد العنزي  ٭
احمد مطلق عبداهلل املطيري  ٭

احمد موسى احمد الكندري  ٭
أحمد ابراهيم مطر مشرف  ٭
بدر بندر ضحوي املطيري  ٭

بدر جابر هالل الشمري  ٭
بدر سعود حمود الرشيدي  ٭

بدر عبدالرحمن يوسف العمر  ٭
بدر عبدالهادي علي العجمي  ٭

بدر مبخوت فهاد العجمي  ٭
بدر منصور حمدان الراشد  ٭
بدر ناصر صنت الديحاني  ٭

براك غزاي محمد شوق  ٭
تركي محمد تركي املطيري  ٭

ثامر عبداحملس���ن عبداحلسن   ٭
العلي

ثامر محمد فهيد الزعبي  ٭
جابر احمد مبارك احلزمي  ٭
جابر خلف نزال الهرشاني  ٭
جاسم حبيب راشد ماجكي  ٭

جاسم محمد اسد حيدر  ٭
جاسم محمد عبداهلل بودي  ٭

جراح عبداهلل فهد ذياب  ٭
جراح فهيد محمد الهرشاني  ٭

جزاع طالل فيحان علي  ٭
جزاع مبارك سعود عريبي  ٭

جعفر حسن فرج الدابي  ٭
جهز خالد غازي العتيبي  ٭

حامد جفران محسن احلسيني  ٭
حامد حسن علي القامس  ٭

حامد دخيل ثاني السعيدي  ٭
حسن طالل حسن العصفور  ٭

الرض���ا حاجية  حس���ن عب���د   ٭
شمساه

حسن عبداهلل علي اشكناني  ٭
حسن عوض عبداهلل العازمي  ٭

حسن هادي براك الدوسري  ٭
حمد ابراهيم حمد الرشيدي  ٭

حمد متيم عبيد فهد  ٭
حمد حسن ناصر العجمي  ٭
حمد صباح منسي سالمة  ٭

حمد عبداهلل مرزوق الغريب  ٭
حمد عوض فيحان العتيبي  ٭
حمد عويد محمد الرشيدي  ٭

حمد مبارك حمد العجمي  ٭
حمد محمود حسن القطان  ٭

حمدان سالم علي املري  ٭
حمود علي حمود املوسى  ٭

حمود مطلق محمد الشهري  ٭
خالد احميد عبدي العازمي  ٭

خالد اسماعيل حسن الياسن  ٭
خالد بندر حمود اخلالدي  ٭

خالد حامد حمد الفجي  ٭
خالد حمد حسن الشطي  ٭

خالد حنيش ناشي العصيمي  ٭
خالد سهل علي املطيري  ٭

خالد صباح عبداهلل العنزي  ٭
خالد عبدالرحمن خالد شرف  ٭

اللطي���ف محمود  خال���د عب���د   ٭
التتان

خالد علي عبداهلل العصفور  ٭
خالد فهاد هادي العجمي  ٭

خالد مبارك راشد الهاجري  ٭
خالد محمد ابراهيم احلمد  ٭
خالد يوسف حمد الناصر  ٭

خلف عبدالرحمن خلف العنزي  ٭
داود سلمان عبداهلل الراشد  ٭

رسلي محمود محمد بورسلي  ٭
زيد جاسم محمد الصعيب  ٭

زيد فهد عيد العنزي  ٭
سالم حميد حمدان البنية  ٭

س���الم خل���ف رجع���ان علوش   ٭
الهليلي

سالم عوض جواد الودعاني  ٭
سالم غنيم حسن الرشيدي  ٭
سالم فهيد صانوت العازمي  ٭
سالم معيض مسفر العجمي  ٭

سامي فايز غزاي العازمي  ٭
سامي خلف علي العنزي  ٭

ساير صالح ساير العتيبي  ٭
سعد فالح سعد العرادة  ٭

سعد مبارك غريب العجمي  ٭
سعد محمد حمد املاجدي  ٭

سعدون معيوف خالد مرزوق  ٭
سعود عبداهلل خالد العجمي  ٭
سعود فراج سعود العجمي  ٭
سعود فريج سعود الفريج  ٭

سعود نايف رفاعي الدوسري  ٭
سعيد مبارك مهدي العجمي  ٭

س���لطان عب���داهلل اس���ماعيل   ٭
السلطان

سلطان عبيد مطلق املطيري  ٭

عب���داهلل عبداللطي���ف حس���ن   ٭
السنافي

عبداهلل فرحان عنيزان الشمري  ٭
عبداهلل فهد ناشي العازمي  ٭
عبداهلل محمد حسن املري  ٭

عبداهلل محمد سعد املطيري  ٭
عبداهلل محمد عامر العجمي  ٭

عب���داهلل محم���د عبدالرحم���ن   ٭
الطويل

عبداهلل محمد عبداهلل حسن  ٭
عبداهلل محمد مبارك العازمي  ٭
عبداهلل مطلق محمد املرشاد  ٭
عبداهلل ناجي عيسى اخلياط  ٭

عبداحملسن احمد اسد العوضي  ٭
عبدالوهاب جاسم محمد الرومي  ٭
عبدالرحمن احم���د عبدالرحمن   ٭

الشايجي
عبدالرحمن احليلي فهد عبداهلل  ٭

عبداهلل ملفي سعود العتيبي  ٭
علي عبدالعزيز علي الغامن  ٭
علي عبداهلل سالم العاتي  ٭

علي عبدالوهاب س���يد حس���ن   ٭
الزلزلة

علي ماجد علي الديحاني  ٭
علي محمد حسن الهالل  ٭

علي محمود جاسم الشطي  ٭
عمار جمال عبد الرضا جوهر  ٭

عمر خليفة هالل الديحاني  ٭
عمر مروي محسن الظفيري  ٭

عمر ناصر حمود السفيح  ٭
عوجان مبارك عوجان العرادة  ٭

عوض بداح رجعان العازمي  ٭
عيسى حبيب فاضل التركماني  ٭

عيسى حمزة عباس اكبر  ٭
عيسى مفرح محمد الهاجري  ٭

غازي راشد غازي العتيبي  ٭
غازي فيصل حابس املطيري  ٭
غامن محسن فالح الدوسري  ٭

فالح فالح صالح مهاوش  ٭
فالح فهد الفي الالفي  ٭

فهد بدر ناصر الناصر  ٭
فهد حمود فهد ذياب  ٭

فهد سعيد فالح الرشيدي  ٭
فهد عبداهلل رجا العازمي  ٭
فهد عويض خلف احلقان  ٭

فهد كميخ علي املطيري  ٭
فهد محمد فرج العجمي  ٭

فهد مسلم وسمي العازمي  ٭
فهد مهدي محمد العجمي  ٭

فهد نهار ناصر سريع  ٭
فهد هارون خلف العنزي  ٭

فهيد سالم علي املري  ٭
فواز سعد مطلق الدغيم  ٭

ف���واز محم���د حم���ود املجاوب   ٭
الرشيدي

فيصل خالد احمد اجلاسم  ٭
عبدالوه���اب  خال���د  فيص���ل   ٭

العيسي
فيصل سليم سعيد السليماني  ٭

فيص���ل عبدالرحم���ن مب���ارك   ٭
القعود

فيصل عبداهلل ماجد العتيبي  ٭
فيصل عيد سعد العرادة  ٭

فيصل مطلق فهاد العازمي  ٭
فيصل منصور ناصر العتيبي  ٭

فيصل نوري عبدالقادر علي  ٭
ماجد عبداهلل ناصر العقيلي  ٭

ماجد غليفص براك الدوسري  ٭

مانع فهد ناصر العجمي  ٭
مبارك ملحان علي القحطاني  ٭
مبارك ناصر شافي العجمي  ٭

تريحي���ب  ش���الش  متع���ب   ٭
الديحاني

متعب صالح راشد املطيري  ٭
محسن رشيد محمد الرشيدي  ٭

محمد احمد حمدان العازمي  ٭
محمد احمد مناور العازمي  ٭
محمد بخت سالم املطيري  ٭

محمد جابر ناصر سالم  ٭
محمد جاسم عبداهلل الغريب  ٭

محمد جمال عبد اخلالق النوري  ٭
محمد جمال غريب خميس  ٭
محمد حبيب علي الصفار  ٭
محمد حميد زويد العنزي  ٭

محمد راشد خنيفر الرشيدي  ٭
محمد راشد سالم املعيوف  ٭
محمد راشد الحق العتيبي  ٭
محمد سالم جزا الديحاني  ٭

محمد سليم ابراهيم السليم  ٭
محمد سليمان خليفة خلفان  ٭
محمد شعبان محمد العنزي  ٭

محمد صاهود علوش املطيري  ٭
محمد صالح محمد العماوي  ٭

محمد عباس حسن علي  ٭
محمد عبد الكرمي محمد النمران  ٭

محمد عبداهلل مبارك اخلشاب  ٭
محمد عبداهلل محمد السميط  ٭
محمد عبداهلل محمد عبداهلل  ٭

محمد فهد يوسف الغامن  ٭
محمد فؤاد حسن قاسم  ٭

محمد مبارك محمد الفضلي  ٭
محمد محسن ماجد العجمي  ٭

محمد محمود عبداهلل الشطي  ٭
محمد مرضي مبارك العازمي  ٭
محمد مسير خليوي الذايدي  ٭
محمد مشعل منيف العنزي  ٭
محمد ملفي سعود العتيبي  ٭
محمد مناور فتنان املطيري  ٭

محمد منصور صنت الرشيدي  ٭
محمد منصور محمد القحطاني  ٭

محمد ناصر علي املري  ٭
محمد نايف جايز الديحاني  ٭
محمد نايف سعد املطيري  ٭

مرزوق سعود مرزوق عقيل  ٭
مساعد انور عيسى السليم  ٭
مساعد خالد عبيد العنزي  ٭

مساعد عزام عون الرشيدي  ٭
مشاري بدر منصور البقمي  ٭

س���عود  عب���داهلل   ٭مش���اري 
الدوسري

مشاري متعب ماجد املطيري  ٭
مشاري محمد ناصر املطيري  ٭
مشاري مهدي رجا الرشيدي  ٭

مشعل حمد عبداهلل الغامن  ٭
مشعل سعد سعود الزامل  ٭

مشعل سلطان علي سلطان  ٭
مشعل فالح مجري الشعالني  ٭

مشعل مثال شجاع املطيري  ٭
مشعل محمد بدر الشاهن  ٭
مصبح علي مصبح الشبو  ٭
مصطفى جمعة بدر وادي  ٭

مطلق ثامر دايس الشمري  ٭
مطلق سعد مجبل العنزي  ٭

مطلق عقيل جدعان املطيري  ٭
مناحي سلطان مزيد املطيري  ٭
مناحي عايض سعد سحبان  ٭

الص���الة عل���ي النب���ي محم���د   ٭
محجوب

 ٭ افراح عبد احلسن عبيد
 ٭ اخالص عبداالمام مطر

سلوى عوض سالمة العازمي  ٭
رمي فرج علي املطيري  ٭

 ٭ كوثر صباح حميد العلي
 ٭ س���ارة عبدالرحمن عبدالرحمن 

الديكان
مرمي هاني عبد الكرمي جراغ  ٭

ابرار حسن ياسن علي  ٭
رمي جالي فهد الظفيري  ٭

رمي عليان مضيان الشمري  ٭
مرمي عبود مسلم العازمي  ٭

بدرية سلطان يعقوب البصاره  ٭
مرمي مثال شجاع املطيري  ٭

 ٭ بدور بدر سعد الغامن
سارة عايد محمد عايد العجمي  ٭

مرج���ي  عبدالعزي���ز   ٭م���رمي 
الرشيدي

نوف فالح عايض العازمي  ٭
 ٭ فجر حربي عصام العجمي

هيا محمد جامع املطيري  ٭
مشاعل احمد علي روح الدين  ٭
نورة الشتلي مريف احلريجي  ٭

طليح���ان  اهلل  عبي���د  ترف���ة   ٭
الرشيدي

نشدة عايد محمد مشعان  ٭
 ٭ سارة علي حمد العرق

نورة حمود جنم الشمري  ٭
 ٭ اميان سعود عوض الديحاني

وضحة عبد املنعم مطر الظاهر  ٭
زين���ة نصر اهلل محم���د النصر   ٭

اهلل
دانة اسد حاجي تقي  ٭

مها خلف عبيد العنزي  ٭
ضبية فهد محمد العجمي  ٭

هنادي جمعان عشبان العازمي  ٭
لطيفة غنام سعد العازمي  ٭

معالي زيد جاسم الصليلي  ٭
عائشة مبارك علي الشويع  ٭

معالي سعود حماد العتيبي  ٭
ندى جودة هالل الشمري  ٭

وسمية مبارك سعد الدوسري  ٭
موضي محمد حرير الظفيري  ٭

بش���اير عب���داهلل وضيح���ان   ٭
الرشيدي

جواه���ر عاي���ض عب���د الهادي   ٭
العجمي

مصباح محسن دحيم العتيبي  ٭
عهد جفران محسن احلسيني  ٭

حصة عبداهلل عجران السبيعي  ٭
شهد عدنان عبدالرحمن العبيد  ٭
زينب فاضل يوسف اخلريبط  ٭

حصة عادل جاسم العبيد  ٭
فاطمة جاسم محمد بوصفر  ٭
وفاء مجبل مرزوق العازمي  ٭

سارة مرزوق سلمان العازمي  ٭
الدماج  لطيفة من���اور حم���دان   ٭

العازمي
 ٭ فايزة حسن عبد القادر احمد
طخيمة حماد مفرح العازمي  ٭

امي���ان محم���د حم���ود مناحي   ٭
العنزي

فوزية عبداهلل حسن فرج  ٭
بتول مفلح عبداهلل الراجحي  ٭
سارة فيصل هاشل الهويشل  ٭
نورة عبداهلل خالد العتيبي  ٭

منصر هادي عشيمة العجمي  ٭
موس���ى عبدالرحم���ن عيس���ى   ٭

البالول
ناجي مسفر مهدي العجمي  ٭

ناشي خالد خلف الفجي  ٭
ناشي عبداهلل ناشي شحيتان  ٭

ناصر بدر خالد املطيري  ٭
ناصر بدر ناصر البرقش  ٭

ناصر خشمان فهد الضفيري  ٭
ناصر دهام محماس املطيري  ٭
ناصر عبداهلل مانع العجمي  ٭

ناصر عيد فهيد ناصر  ٭
ناصر محمد صالح الشمالن  ٭

نايف حامد تركي الشمري  ٭
نايف خالد نزال املعصب  ٭

نواف ابراهيم خليل اخلليل  ٭
نواف فيصل عيد الغصاب  ٭

نواف مهزود كايد احلسيني  ٭
هادي سعود فالح الهاجري  ٭

هان���ي عب���د الصم���د خني���اب   ٭
بريسمي

هايف رجاء عيد سرور  ٭
هيثم حمد عبدالعزيز الشايع  ٭

وراد مفرح وراد مرزوق  ٭
وليد خالد العبد الكرمي املنيس  ٭

وليد خالد طحيمر الشمري  ٭
وليد خالد عبداهلل احملجان  ٭
وليد نزال اعجمي الهاجري  ٭

يحيى حسن علي محمد  ٭
يحيى يوسف صباح محمد يحيى   ٭

احلديدي
يعقوب جاسم محمد كلداني  ٭

يوس���ف باتل عبداهلل القويض   ٭
العازمي

يوسف جمعان علي جمعان  ٭
يوسف حمود سعد العرادة  ٭
يوسف سلمان فهد اجلافور  ٭

يوسف محمد عبداهلل العصفور  ٭
يوسف مرضي حمد العازمي  ٭

يوسف معلث عوض الرشيدي  ٭
يوسف يحيى راضي الشمري  ٭
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عائشة صقر صنيدح الديحاني  ٭
حصة محماس عايض املطيري  ٭

فاطمة احمد سالم الهزاع  ٭
شيخة محمد خالد املسما  ٭

جميلة جزاء بركة العازمي  ٭
بدور سعد علي الشختلي  ٭

جوزاء ناصر عريفج احلربي  ٭
 ٭رح����اب ن����واف عبدالعزي����ز 

العنزي
 ٭مديحة مبارك سعد البواردي

عوي���ض  زهيمي���ل   ٭حتري���ر 
الشالحي

عذاري نزال مرزوق خلف  ٭
مرزوقة معدي ميزر العازمي  ٭

نادية نزال مرزوق عومير  ٭
نوال نزال مرزوق عومير  ٭

كرمية فضالة ضويف برجس  ٭
خزن���ة س���حم مب���ارك راضي   ٭

الرشيدي
الطاف عبداهلل اسماعيل محمد  ٭

رمي مدغم علي مدغم  ٭
دعاء محمد هالل الشمالي  ٭

دالل مناحي شلعان العجمي  ٭
وضحة عاذي باروك العتيبي  ٭

نور دغيم عواد الظفيري  ٭
فهدة محمد معيض العازمي  ٭

امي���ان عب���د اجللي���ل محم���د   ٭
البحري

 ٭ ش���مراء عب���داهلل احلدي���ري 
املطيري

انوار عبداهلل اسماعيل محمد  ٭
اسماء صالح اسحق الصالح  ٭

 ٭ سمية فتحي احمد املذكور
منيرة هذال محسن العازمي  ٭

حنان يوسف يعقوب البالول  ٭
مرمي صالح خليفة الهران  ٭

زينب سعود فويزان املطيري  ٭
نورة احمد عبداهلل العميري  ٭

عبدالرحم���ن  محم���د   ٭مناي���ر 
الشارخ

سميرة عبدالعظيم هاشمي نزاد   ٭
فيروز ابادي

غادة عبيد مطر العنزي  ٭
 ٭ نورة سند محمد العتيبي

ناجية عيسى طرخاني  ٭
االء جوهر ابراهيم البناء  ٭

فاطمة محمد جاسم الدبيان  ٭
بسمة يوسف ضويان العتيبي  ٭

امل سعد ذياب املطيري  ٭
نوف علي محمد السويدي  ٭

سهام سالم محمد الرشيدي  ٭
انوار سالم مريخان الرشيدي  ٭

زهراء رجب محمد نور  ٭
سناء فريد محمد العوضي  ٭

مشاعل مبارك محمد العجمي  ٭
رفعة محمد تركي الدوسري  ٭
مضاوي علي شافي العجمي  ٭
حصة راشد سحيم العجمي  ٭

 ٭ بشاير فاضل يوسف اخلريبط
القادر  ش���ريفة مصطفى عب���د   ٭

القادري
زهراء حسن مراد حسن  ٭
فاطمة عباس بندر حسن  ٭

اهلل  ضي���ف  س���عود   ٭اس���يل 
املطيري

نبيلة عبداهلل سالم العبيد  ٭
هند حمد عبدالعزيز الشايع  ٭

عنيدة عبداهلل سعود املاجدي  ٭
شروق خالد فرحان الهاجري  ٭

 ٭ نشمية علي رشيد الهليلي
قمرة مرزوق مبارك العازمي  ٭

امينة عايض معاود الديحاني  ٭
منى حمود سويلم العبداهلل  ٭

عذاري فاضل يوسف اخلريبط  ٭
س���رحان  عب���داهلل   ٭س���لمي 

السرحان
امينة بدر العبدالوهاب حماده  ٭

اماني ذياب ناصر املطيري  ٭
عالية سعود حماد العتيبي  ٭

روان بدر يوسف الزعابي  ٭
كماله ساير قحطان الظفيري  ٭

 ٭ افن���ان خال���د عب���د احملس���ن 
اجلاسم

اوراد طارق محمد الرشيد  ٭
مرمي حماد هديب الرشيدي  ٭

حصة صالح عمر املال  ٭
اميان محيسن جزا املطيري  ٭

دالل عبدالعزيز احمد اخلرس  ٭
مها مبارك قبالن العازمي  ٭

سارة ابراهيم احمد القطان  ٭
كويت مبارك حجرف هيف  ٭
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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

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

لعالناتــكم في دلـيـــل

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

لعالناتــكم 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

نقل عف�س
فك - نقل - تركيب

ن�ستري الأثاث الم�ستعمل
�شـركـة الإيـمــان

66518694

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

امـريـكـي- يـابـانـي-المــانـي
يوجــد فحـ�ص كمبيـوتر

24821446 - 24812446

مركز الليفان
المكائن والجيراتلبيع وتركيب

اللتزام بالتميز 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 

دعا ديوان اخلدم�ة املدنية 326 مواطنا ملراجعت�ه اليوم )األحد( خالل 
املواعيد الرسمية للدوام الستكمال طلبات توظيفهم في اجلهات احلكومية، 

فيما دعا الديوان 139 مواطنة ملراجعته غدا االثنني وفيما يلي األسماء:


