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 هيئة الصناعة تشارك في منتدى 
المشروعات الصغيرة ٣٠ الجاري

 الكويت تشارك في الملتقى 
الدولي لالستثمار النسائي

وتقوم بالتنســـيق مع اجلهات 
املعنية وأصحاب املبادرات على 
عمل الدراسات لتحديد نوعية 
الصناعـــات الصغيرة املالئمة 
للكويـــت وتوفيـــر االراضي 
الصناعية للمبادرين، بحيث تتم 
مراعاة جميـــع املعايير الفنية 
الالزمة مبـــوازاة تهيئة املناخ 
املالئم لتنميـــة ودعم احلرف 

الصناعية.
  وأضاف خالد الفهد ان ما مييز 
املشروعات الصغيرة بشكل كبير 
هو سهولة تنويعها وتوزيعها 
في مختلف املناطق، فضال عن 
ســـرعة عوائدها، مشددا على 
ضرورة وضع اســـتراتيجية 
متكاملة لدعم هذه املشروعات 
وضمان تطويرها لتســـهم في 
النهوض باالقتصاد الوطني، على 
ان يتماشى ذلك مع وضع برامج 
تدريبية مكثفة ألصحاب هذه 
املشروعات لتمكينهم من تطوير 
امكانياتهم الفنية واالدارية وفق 
أحدث النظم املتبعة في العالم، 
اضافة الى اكســـابهم اخلبرات 
الالزمـــة لتنمية مشـــاريعهم 

واالرتقاء بها. 

 أكد نائب املدير العام للتنمية 
والتراخيص الصناعية بالهيئة 
الفهد  العامة للصناعـــة خالد 
ان تشـــجيع القاعدة االنتاجية 
وتوســـيع رقعتها يحتاج الى 
اعطـــاء املزيـــد مـــن االهتمام 
باملشـــروعات الصغيرة، حتى 
يكون لها مردود فعلي وايجابي 
في زيادة الناجت احمللي وتنويع 
مصادر الدخل القومي، باالضافة 
الى استقطاب العناصر الشبابية 
املتميزة لدخـــول مجال العمر 
احلر، فضال عن خلق فرص عمل 
جديدة مبا يدفع عملية التنمية 

قدما نحو حتقيق اهدافها.
  وأضاف خالد الفهد: انه من 
هذا املنطلـــق حرصت الهيئة 
العامة للصناعة على املشاركة 
في منتدى املشروعات الصغيرة 
واملســـاهمة الفعالة في خطة 
التنمية والذي تنظمه الشركة 
الكويتية لتطوير املشروعات 
الصغيرة بالتعاون مع شركة 
ليدرز جروب لالستشـــارات 
والتدريب يـــوم ٣٠ اجلاري، 
برعاية كرمية من نائب رئيس 
مجلـــس الـــوزراء للشـــؤون 
االقتصاديـــة ووزيـــر الدولة 
لشؤون التنمية ووزير الدولة 
لشؤون االسكان الشيخ احمد 
الفهـــد، الفتا الـــى ان املنتدى 
يتضمن محاور وأهدافا تتماشى 
مـــع مهمة الهيئـــة في تعميق 
الوعي الصناعي لدى املواطنني 
القاعدة االنتاجية  وتشـــجيع 
الصناعيـــة واحلرفية وتهيئة 
املناخ املالئم جلذب املزيد من 

االيدي العاملة الوطنية.
  وأوضـــح ان الهيئة العامة 
للصناعة تولي اهتماما خاصا 
بالصناعات الصغيرة واملتوسطة 

 دارين العلي
  تشارك الكويت في امللتقى الدولي االول لالستثمار النسائي الذي 
تقيمه املمثلة الدائمة الحتاد املســـتثمرات العرب باملغرب العربي 
بالتعاون مع احتاد املســـتثمرات العرب في مدينة الدار البيضاء 

باململكة املغربية خالل الفترة من ٢٣ ـ ٢٦ اجلاري.
  وميثل الكويت في امللتقى الذي يقام حتت رعاية العاهل املغربي 

محمد السادس وفد من جلنة الشؤون.
  ويبحث امللتقى الذي يقام حتت شعار االندماج العربي واالستثمار 
النسائي في تفعيل استراتيجية عربية للنهوض باالستثمار النسائي 
بالدول العربية، وحترص جلنة شـــؤون املرأة على املشاركة في 
االنشطة العربية النسائية من اجل تبادل اخلبرات وعرض جتربة 
املرأة الكويتية الرائدة في مجال االستثمار والتنمية االقتصادية، 

والتي تندرج ضمن استراتيجية جلنة شؤون املرأة.
  يذكر ان احتاد املســـتثمرات العرب تأسس عام ٢٠٠٤ وهو احد 
الهيئـــات االقتصادية التابعة ملجلس الوحدة االقتصادية العربية 

ويضم في عضويته ١٦ دولة عربية من بينها الكويت.
  ويهدف االحتاد الى تشجيع املستثمرات العرب القامة مشروعات 
عربية واجنبية مشتركة لالستفادة من التكنولوجيا العاملية ودعم 
اجلهود الهادفة الى تنمية االســـتثمار العربي واالجنبي وتعزيز 

مشاركة املرأة العربية في تنمية مجتمعاتها. 

 خالد الفهد

 المخصص لهم حتى تاريخ ١٩٩٥/٦/٥

 «السكنية»: توزيع ٣٣٨ قسيمة في مدينة جابر األحمد
 ٭  جاسم محمد علي بهبهاني

 ٭  مشعل تركي وقاف العنزي 
 ٭  احمد سليمان احمد الرضوان

 ٭  صالح عبد علي ناصر االبراهيم
 ٭  حسني حسن حسني دشتي

 ٭  انور فاضل عبدالنبي الصفار
 ٭  عبداهللا عوض حمد العجمي 

 ٭  ظافر محمد ظافر الهاجري 
 ٭  محمد سميان سعد الظفيري 

 ٭  حسني علي حسني عباس 
 ٭  محمد مساعد يوسف العبيدان 

 ٭  عايض يحيى عبيد العجمي
 ٭  ايوب محمود محمد غلوم حسني

 ٭  يوسف مطلق رجا العازمي 
 ٭  احمد مجرش طشه ذيخان 

 ٭  فاضل عباس مهدي البلوشي 
 ٭  محمد عيد محمد الرميض 

 ٭  عبدالرحمن عبداهللا دويلة مبارك 
الدويلة 

 ٭  فهـــد عبـــداهللا العبيـــد فجحان 
العازمي 

 ٭  فيصل عبداهللا محمد احمد
 ٭  مسلط سعود عبيد السبيعي 

 ٭  مشعل حزام نايف العجمي
 ٭  محمد عوض حمود الدويلة

 ٭  سعد مشعل عبداهللا البشير 
 ٭  مبارك رسام براك الهاجري 
 ٭  فيصل خلف ابراهيم خلف 

 ٭  جزاع فليح حمود الصويلح
ابراهيـــم  عبـــداهللا   ٭  محمـــود 

االنصاري
 ٭  فالح سعد محمد العجمي 

 ٭  خالف معلث رابح الرشيدي 
 ٭  احمد عبداهللا مبارك القبندي 

 ٭  علي سعد علي الهاجري
 ٭  حسني احمد محمد القالف 

 ٭  عمر محمد عبدالكرمي عبدالرحمن 
العيسى

 ٭  مشـــاري ســـليمان عبدالرحمن 
الشعيبي 

 ٭  ابراهيم عبداهللا حسني عبداهللا 
 ٭  محمد غازي منر مهنا املطيري

 ٭  محمد حمد فهيد العجمي 
داود  عبدالرحمـــن   ٭  فيصـــل 

القمالس 
 ٭  عادل يعقوب خلف اليتامي 
 ٭  سعود زيد شمروخ املطيري
 ٭  وليد يعقوب احمد عبداهللا 

 ٭  فهد علي شامي الراجحي 
 ٭  يوسف مريشد عبداهللا الرشيدي 

 ٭  محمد الفي محمد العنزي
 ٭  قضاب ثواب قضاب املطوطح

 ٭  عادل طه ياسني مصطفى 
 ٭  احمد عبداهللا مرزوق العازمي

 ٭  حســـني ابراهيـــم عبداللطيـــف 
الدريس

 ٭  فراج محمد فراج السهلي
 ٭  فالح مطر سعيد مطر 

 ٭  سطام علي شبيب السهلي 
 ٭  فهد ضاري براك الشمري 

 ٭  يوسف ابراهيم خضير الهويدي 
 ٭  حسني جاسم محمد رمضان 
 ٭  نواف سالم مطلق الرشدان 

 ٭  مطلق سعود فرحان املطيري 
 ٭  جابر نزال مجبل العازمي 
 ٭  مبارك علي مبروك ارشيد 

 ٭  محمد فارس محمد العجمي
 ٭  عبدالرحيـــم محمـــد عبدالرحيم 

بوكبر
 ٭  محمد مجبل ميثان الرشيدي 

 ٭  طالل عبداهللا عايد العازمي
 ٭  علي عبداهللا فهد تقي 

ســـليمان  ســـعيد   ٭  ســـليمان 
العدساني

 ٭  محمد عواد خضير العنزي 

 ٭  فيصل طراد فاضل الدملاني 
 ٭  مشـــاري صالـــح علي عاشـــور 

املصيليخ
 ٭  محمد عبداهللا محمد شايع 

 ٭  خالد عيسى عبدالرحيم القالف 
 ٭  خالد محمد سيف العازمي

 ٭  محمـــد حســـن احمـــد حســـن 
عبداخلالق

 ٭  بـــدر عبـــداهللا عايـــض فرحـــان 
العتيبي 

 ٭  عبداهللا احمد طالع القديري 
 ٭  محمد عباس حسني محمد رزاق

احمـــد  عبـــداهللا  بـــدر   ٭  جمـــال 
احلساوي 

 ٭  قيس حسن محمود دشتي 
 ٭  وليد راشد محمد الفقعان

 ٭  منور فرحان مرزوق العنزي
 ٭  مكي خليل احمد العيد

 ٭  عبداهللا عقله سعود العازمي 
 ٭  احمد حمد مبارك العجمي

 ٭  جمال عامر فيصل العسكر 
 ٭  عباس فاضل محمد املسري 

 ٭  صالح مرهون علي حسني القالف
 ٭  علي مطر فرج مطر 

 ٭  فاضل احمد عبداهللا الشطي
 ٭  يعقوب حمزة جمعة اجلميعي 

 ٭  عادل علي محمد عبدالكرمي 
 ٭  احمد ماجد جاسم العنزي

 ٭  طالل محمد عبداهللا بوربيع
 ٭  محمد حمزة علي زيد 

 ٭  محمد يوسف عبداهللا عيسى 
 ٭  ياسر عبداحلسني حسن القالف 
 ٭  حسني عبدالعزيز ابراهيم الفرج

 ٭  عادل مجيد عزيز الرحيم 
 ٭  احمد محمد عبداهللا جمعة 

 ٭  احمد مضحي محمد العنزي 
 ٭  عيد سعد عيد املجرب

 ٭  عبداهللا مبارك عبدالكرمي النومان 
 ٭  بدر علي حجي الشهاب 

 ٭  طالل محمد مللوم الشريدة 
 ٭  حسن عبداجلليل حسن بهمن 

 ٭  سالم بدر عبداهللا العدواني
 ٭  جمال حسني شاه صوار محمد

 ٭  أسامة بدر ناصر الصولة
 ٭  خالد مبارك مشعل املطيري 

 ٭  عبدالرحمن فالح عبيد العجمي
 ٭  محمد عبداهللا فهد احلميضان 

 ٭  فهد يوسف عبدالرحمن الكويران
 ٭  مفرح هجاج قبالن وقيان 

 ٭  محمد حمد ابراهيم السريع
 ٭  خالد حجي اجديع العازمي 

 ٭  سيد على سيد عابد املوسوي
 ٭  يوسف علي حسني طالب مال

 ٭  مشعل مرزوق عيسى مرزوق 
 ٭  حســـني هـــادي ســـعد خشـــمان 

الهاجري 
 ٭  علي بدر اسد حسني 

 ٭  وائل عبداهللا محمد العبيد 
 ٭  عبداهللا سالم صاهود محمد 
 ٭  احمد عبداهللا سيف احمليني

 ٭  حسني خالد حسني دشتي
 ٭  عمر محمد احمد الكندري 

 ٭  محمد عبدالرحمن علي اخلضري
 ٭  احمد عبداهللا تقي مظفر 

 ٭  احمـــد عبدالرحيـــم عبدالكـــرمي 
شموه 

 ٭  سعود مطلق ذاعر املطيري 
 ٭  فهد صالح يعقوب النهام

 ٭  بدر زايد حمد الداهوم العازمي
 ٭  رياض محمد عبدالعزيز اللهو 

 ٭  عقاب هادي فالح العتيبي 
 ٭  احمد صالح سعود العازمي 
 ٭  احمد عوض كليب العازمي 
 ٭  انور بدر سالم راشد القربه
 ٭  محمد شنار حمود الزعبي 

 ٭  عايد علي عايد العازمي
 ٭  غامن عبداحملسن غامن القضيبي 

 ٭  فهد غازي سميليل املطيري 
 ٭  مبارك عبداهللا غريب العازمي 
 ٭  طارق خليل ابراهيم عبداهللا 

 ٭  عبداللطيـــف خالـــد عبداللطيف 
عبدالرحيم 

 ٭  عبـــداهللا ســـعد محمـــد رميان 
العجمي

 ٭  عادل عباس محمد البصري
 ٭  فهد عبدالرحيم حسن العوضي

 ٭  حسن موسى حسن النجار
 ٭  عويض مرزوق سعد احلبيني 

 ٭  بدر حميدي حامد العازمي
 ٭  حسني عبداهللا سلطان اخلالدي 

 ٭  عايد عواد عايد العازمي 
 ٭  محمد احمد علي سكني الكندري

 ٭  عبداللطيـــف حبيـــب يوســـف 
صرخوه

 ٭  احمد موسي جابر اخلشم 
 ٭  انور محمود عبدالكرمي املعراج

 ٭  علي حسني محمد الدريع
 ٭  فهد عبدالرحمن محمد خوجة

 ٭  محمد سبيل زايد العازمي 
 ٭  ابراهيم سعد عيد عبيد الغريب 
 ٭  هادي عواد عبدالهادي الفضلي

 ٭  فهد سعد محمد الدخيل الشمري
 ٭  علي طاهر حسني اجلعفر 

 ٭  خالد سعود روباج العازمي
 ٭  احمد مبارك حمدان العازمي 

 ٭  فيصـــل عبـــداهللا حمـــد محمد 
احملمد

 ٭  محمد يوسف عباس العنزي
 ٭  احمد فرحان معيدي البصمان 

 ٭  احمد جواد علي العطار
 ٭  احمد حسن علي اجلزاف 

 ٭  ضيدان سعدون مزيد الضفيري
 ٭  عبداهللا مجحم راضي العازمي 

 ٭  أسامة حبيب احمد عاشور 
 ٭  محمد فهيد غمالس اخلرينج

فرهـــاد  عبداحلميـــد   ٭  محمـــد 
عبدالسيد 

 ٭  الفي صالح علي العازمي 
 ٭  حمود سالم مطلق بن مطلق

 ٭  فهـــد حزمـــي مفـــرح حزمـــان 
العازمي

 ٭  صادق محمد حسني حسن 
 ٭  سالم مبارك ناصر الهاجري 

 ٭  راشد سعد محسن بطي العتيبي
 ٭  سلمان سالم يالوس العنزي 

 ٭  سعد حسني خلف عواد العنزي
 ٭  بدر نعير نعير الهاجري 

 ٭  اســـحق حســـني قاســـم محمد 
حسني 

 ٭  عدنان محمد جاسم االستاذ 
 ٭  عبـــداهللا عبيســـان احلميـــدي 

املطيري 

 ٭  فهد جاسم محمد احلساوي
 ٭  طالل محمد عبداهللا اشكناني

 ٭  ماجد عبدالرحمن علي املخيزمي 
 ٭  فهد عبدالرحمن كاظم الكندري 

 ٭  جمال سعود فالح السحيب 
 ٭  عادل عبداهللا علي الساملي 

 ٭  عايض محمد دعسان العازمي 
 ٭  محمد عبداهللا جاسم السميط 
 ٭  احمد حسني علي العسعوسي
 ٭  مبارك هادي مبارك الهاجري 

 ٭  عادل خلف عاتي الشمري 
 ٭  محمد فهيد فارس الهاجري 

 ٭  عادل عبداملجيد قاسم البلوشي 
 ٭  فيصل يعقوب يوسف رضى 

 ٭  بدر محمد راوي العنزي 
 ٭  جاسم فالح شيوط اخلميلي 

 ٭  مجـــرن عبدالعزيـــز عبدالعزيز 
احمد 

 ٭  عبدالرضـــا كـــوزاد عبدالرضـــا 
محمد 

 ٭  عزيز مبارك مفلح العنزي
 ٭  حسني مبرك مفلح الصليلي 

 ٭  بدر محمد ابجاد العتيبي
عبدالرحمـــن  فهـــد   ٭  قصـــي 

الصرعاوي 
 ٭  فيصل فالح شبوط اخلميلي

 ٭  منصور جاســـم محمـــد ارحيل 
الشمري

 ٭  خالد احمد فهد املضحي 
 ٭  اصغر عباس حسني حاجي 

 ٭  ماجد يوسف عبداهللا عيسي 
 ٭  فهد عايض عيد العتيبي 

 ٭  عبداالمير يوسف خزعل كمال 
 ٭  صالح مانع يحيى العجمي
 ٭  فالح مخلد مطلق العتيبي
 ٭  أنور حسني محمد قاسم 

 ٭  حمـــد ناصـــر عبداهللا الراشـــد 
الهايف

 ٭  فيصل خالد شهاب حمادي 
 ٭  سعد حماد عايض العازمي 

 ٭  حسني زايد حسني زايد بوعركي
 ٭  خالد جاسم محمد احلشاش 
 ٭  علي عجمي سلمى املطيري 

 ٭  محمد ناصر جاسم السليطي 
 ٭  هذال عبدى الهذال الصليلي

 ٭  عدنان عبدالعزيز حسني شاه 
 ٭  عقيل حسن شاه اصوار محمد
 ٭  جمال يوسف يعقوب منصور 
 ٭  عبداهللا عمير سويد العجمي 

 ٭  فهـــد محمد الســـيد عبدالرحمن 
محمود

 ٭  بجاد غصني شباب العتيبي 
 ٭  سعد حمود منالن العازمي 

 ٭  ســـعيد ســـمير محمـــد اصليهم 
الهاجري

 ٭  صالح رجا حويل السهلي 
 ٭  عبدالعزيز صادق محمد صادق 

 حمد العنزي
ــكنية انها ستقوم بتوزيع  ــة العامة للرعاية الس   أعلنت املؤسس
ــة التي أجنزتها في مدينة جابر  ــائم احلكومي الدفعة الـ ١١ من القس
ــتمل على ٣٣٨ قسيمة للمخصص لهم حتى تاريخ  األحمد التي تش

.١٩٩٥/٦/٥
ــك وفقا للمواعيد التالية: يومي األربعاء واخلميس ٢٤ و٢٥    وذل
ــد ٢٨ اجلاري توزيع  ــات القرعة ويوم االح ــاري توزيع بطاق اجل

بطاقات االحتياط ويوم الثالثاء ٣٠ اجلاري إلجراء عملية القرعة.
  ودعت املؤسسة املواطنني املخصص لهم قسائم حكومية في هذه 
ــماؤهم ضمن هذا اإلعالن احلضور شخصيا  املنطقة واملدرجة أس
ــي منطقة (جنوب  ــكنية ف ــة العامة للرعاية الس الى مبنى املؤسس
ــاعة ٩ صباحا في املواعيد املبينة أعاله، مصطحبني  ــرة) الس الس
معهم البطاقة املدنية وقرار التخصيص، وذلك لتسلم بطاقة القرعة 

خالل أوقات الدوام الرسمي.
ــلم بطاقة القرعة اخلاصة به خالل    علما ان من يتخلف عن تس
ــتبعاد  ــتقوم باس ــة س ــام احملددة بهذا اإلعالن، فإن املؤسس األي
ــماء التي تليهم في التخصيص، ولن يدرجوا  ــمه وإدخال األس اس
ــلم بطاقات  ــبب التخلف عن تس في الدفعات املقبلة إال بعد بيان س

القرعة.
ــائم حكومية في هذه  ــني املخصص لهم قس ــا دعت املواطن   كم
ــماؤهم ضمن هذا الكشف احلضور الى مبنى  املنطقة ولم ترد أس
املؤسسة العامة للرعاية السكنية في منطقة جنوب السرةـ  املسرح 
ــاري، مصطحبني  ــعة صباح االحد ٢٨ اجل ــاعة التاس في متام الس
معهم قرار التخصيص والبطاقة املدنية للدخول ضمن االحتياط.

ــا والتقيد  ــة االخوة املواطنني التعاون معه ــدت املؤسس   وناش
باملواعيد املذكورة أعاله، وفيما يلي األسماء: 

 ٭  سليمان محمد خليفة احلملي 
 ٭  خالد فرحان ثويني العنزي 

 ٭  فيصل عبداهللا مجبل العازمي 
 ٭  حمد فهد محمد العجمي

 ٭  فالح عبداهللا سالم العازمى
 ٭  فالح عبداهللا سالم العازمي 

 ٭  بدر محمد ذياب الذياب 
 ٭  فارس ذريان فارس العنزي
 ٭  محمد راشد شعيل الهاجري
 ٭  ضاري فهد حسن العجمي 
 ٭  فهد حمود مطلق العازمي

 ٭  محمد عبداهللا احمد عبدالرحيم 
 ٭  مهدي كرم غلوم شهاب 

 ٭  جمال ابراهيم جابر اجلابر
 ٭  سامي صقالن عيد الشميالن
 ٭  حامد عبداهللا صالح العمير 
 ٭  جابر مبارك عايض الهبيدة
 ٭  سعود يوسف حسني مدوه 

 ٭  مطلـــق عبداهللا ســـلطان ناصر 
العتيبي

 ٭  شعيب شباب قديفان املويزري
 ٭  باسم عبداحلميد صالح فرس 

 ٭  محمد زهير خضير عبداهللا 
 ٭  فيصل حمد مشعل ضيف 

 ٭  فهد علي عدم اجلبري 
 ٭  يوسف دخيل فالح الرشيدي

 ٭  عبدالهادى فهد حسني العجمي
 ٭  عبـــداهللا عـــواد مبـــارك مطلق 

العازمي 
 ٭  علي عبداهللا محمود الكندري

 ٭  ناصر طليحان سمار املطيري 
 ٭  جمال محمد مطلق البديح 

 ٭  محمد عبداهللا سلطان عرمان 
 ٭  محمود حجي غلوم اجلزاف 

 ٭  ناصر سيف سعد املشعل
 ٭  عبداجلليـــل احمـــد عبدالعزيز 

الصراف
 ٭  مخلد فاهد مخلد الهرشاني 

 ٭  مسفر عبداهللا راشد اخلضر 
 ٭  عيسى فؤاد عاشور عيسى 

 ٭  يوسف علي محمود الكندري 
 ٭  فارس مزيد قنيفذ املطيري
 ٭  عبداهللا يوسف محمد مراد 
 ٭  محمد نايف عايش العازمي

 ٭  يونس محمد حبيب املتروك
 ٭  حامد عيسى ابراهيم الراشد

 ٭  فالح عبداحلميد محمد بوالبنات
 ٭  بطي عوض عايض املطيري

 ٭  الفي مناحي فالح العازمي
 ٭  عقيل حسني عبداهللا محمد 

 ٭  محمد ابراهيم حمود العنزي 
 ٭  انور صالح محمد التويجري 

 ٭  ناصر سعد ناصر فريج 
 ٭  ناصر سعود فهم الهاجري 

 ٭  جعفـــر عبـــداهللا عبدالـــرزاق 
الصيرفي

 ٭  عادل احمد خليفة عرب 

 ٭ محمـــد عبـــداهللا عبداللطيـــف 
القالف 

 ٭  محمد طاهر صالح القطان 
 ٭  مهنا مبارك مهنا العازمي 

 ٭  حسن صالح حسن الغنام 
 ٭  مسيفر حمد الفي العجمي

 ٭  حمود ندا جربوع النومس 
 ٭  عيد عبدالعزيز عبداهللا الهران 

 ٭  رباح تركي رباح املطيرى
 ٭  محمد هابس مهدي القحطاني 

 ٭  عبداحملسن عيسى محمد حسني 
الصراف

 ٭  سالم عبداهللا مزيد عتيج 
 ٭  لؤي سلمان محمد الشايجي 

 ٭  مبارك حمود علي اخلالدي
 ٭  بدر عبدالرحمن زيد املنيفي 

 ٭  محمود جاسم محمد حسن علي 
عرب

 ٭  غامن محمد حسن ملك 
 ٭  عبدالعزيـــز محمـــد عبدالرحمن 

القصار 
 ٭  محمد عبداملجيد محمد اخلنفر
 ٭  هايف محمد شبوط اخلميلي 
 ٭  ضيدان مبارك فالح السبيعي

 ٭  راشد مرزوق سيف مبارك 
 ٭  باتل حسن صياح مسفر العرادة

 ٭  محمد حميد عبداهللا الصبر 
 ٭  عادل ابراهيم علي العطار 

 ٭  هادى ناصر فارس احلشار 
 ٭  هداف رجا هداف الهاجري 

 ٭  حامد جعفر محمد كلمد 
 ٭  محمد فواز راشد العنزي 

 ٭  حمود عايش فالح الصواغ 
 ٭  ثامر سليمان عكاش العنزي 
 ٭  جواد مهدي فاضل املوسوي 

 ٭  عقيل محسن سعود بوعباس 
 ٭  عبدالرزاق محمد علي االشوك
 ٭  جمال راشد سالم محمد شتيل

 ٭  بدر هالل خلف العطوان
ســـعدون  مطلـــق   ٭  ســـعدون 

الرشيدي 
 ٭  جمال خالد برجس البرجس
 ٭  حسني عبداهللا فهيد محمد 

 ٭  سيف عجب عبداهللا املطيري
 ٭  عيد سليمان عيد الرشيدي 
 ٭  خليفة هزاع الهاب املطيري 

 ٭  احمد فالح علي العازمى
 ٭  خالد عبداحملسن محمد الفايز 

 ٭  طارق محمد عبداهللا علي 
 ٭  جميل ماجد دواخ املطيري

 ٭  بدر خضر عبداحملسن السويدان
 ٭  جاسم عبداهللا جمعان علي 

 ٭  سالم عبدالعزيز عبداهللا الهران 
 ٭  صالـــح عبداهللا محمـــد عبداهللا 

السيافي
 ٭  فهد عبداهللا فهيد الكفيف

 ٭  عبيد رشيد عبيد الرشيدي
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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 
وإنشاء حديقتك بقسط 

يمكنك االن تصميم 
38 د.ك شهريًاوإنشاء حديقتك بقسط وإنشاء حديقتك بقسط 

بالتعاون مع

Tel.: 24751734 ,Fax: 24734868

للبيع يف االندل�س
3 اأدوار و�سرداب نظام �سقق موؤجر 2000 دينار

يوجـد فيه حمــــل جتــــاري 

ال�سوم 320 األف دينار

للبيع بيت يف الرحاب
ظهر وبطن و�سكة يفتح على ا�سبيلية

موؤجر 800 دينار 3 اأدوار مراجعة 175 الف دينار

للبيع بيت يف ال�صليبخات
750م نظام فيلتان الأمامي

 3 اأدوار والثاين دورين و�سرداب 

للبيع يف ا�سبيلية بيت ظهر وبطن 270000

للبيع اأر�س يف االندل�س
زواية 1000 م على 3 �سوارع 

للبيع اأر�ض 750م زاوية مع �ساحة

66264573  - 90099075  - 66191614

امـريـكـي- يـابـانـي-المــانـي
يوجــد فحـ�ص كمبيـوتر

24812170 الجودة + ال�سعر

بـن نــخـــي 
المكائن والجيراتلبيع وتركيب

امل�سنع

99551000
الفحيحيل

23913320
مبـيعات

23912535
امـغـرة

24566606

كفالة 10 �سنوات

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

�ساليهات - برادات + احوا�س �سباحة

4383 9955 - 4900 2481&كـلني رايـت

خدمة 24 �ساعة

97121224

�صاليهات املهنا
عر�س هذا الأ�سبوع

الليلة اإبتــداء مــن 59 د.ك

 3 غـرف 3 حمـام و�سـالــة 

 فر�س ملـكي - م�سبح - حديقة 

اأطفال بحر - �سالة ت�سلية


