
 18  محليات  االثنين  ٢٩  نوفمبر  ٢٠١٠   
 وكيل األشغال أصدر قرارات تعيين وندب

 برئاسة «الفتوى والتشريع» وعضوية المالية والبلدية والصناعة والبيئة

 لجنة الختيار من يستحق التعويض
  من أصحاب مصانع عشيرج المقبلة على اإلزالة

 أصدر وكيل وزارة األشغال 
الكليب  العامــــة م.عبدالعزيز 
إدارية تقضي بتعيني  قرارات 
وائل محمد حســــني املساعد ـ 
رئيسا لقسم الدراسات بإدارة 
التنفيذ بقطاع شؤون املشاريع 

اإلنشائية.
  وتعيني مشعل راشد عبداهللا 
العازمي ـ رئيسا لقسم العقود 
واحملاســــبة بإدارة املشتريات 

واملخازن بقطاع الشؤون اإلدارية 
واملالية.

  ونــــدب عليــــاء عبدالعزيز 
منصور احملروسـ  رئيس قسم 
متابعة األعمال الصحية والطرق 
بإدارة ضبط اجلــــودة بقطاع 
املركــــز احلكومي للفحوصات 
وضبط اجلودة واألبحاث للعمل 
بوظيفة «مدير إدارة السالمة» 
بنفس القطاع وذلك ملدة سنة. 

 دارين العلي
  أعلن مصدر مسؤول في الهيئة العامة للبيئة عن 
تشــــكيل جلنة في مجلس الوزراء برئاسة الفتوى 
والتشــــريع وعضوية وزارة املالية (أمالك الدولة) 
وبلدية الكويــــت والهيئة العامــــة للبيئة والهيئة 
العامــــة للصناعة بهدف تقــــدمي تقرير مفصل عن 
إزالة مصانع منطقة عشــــيرج تورد فيه القســــائم 
التي يستحق أصحابها التعويض والتي ال يستحق 

اصحابها ذلك.
  وأوضحت املصادر في تصريح خاص لـ «األنباء» 
انه على هذه اللجنة ان تقدم خالل أسبوعني تقريرا 

مفصال الى جلنة اخلدمات التابعة ملجلس الوزراء 
بقوائم ٤٠ قسيمة صناعية في منطقة عشيرج متهيدا 
لتطبيق قرار اإلزالة بشكل فوري والذي اتخذه املجلس 
مؤخرا تفعيال لقرار املجلس األعلى للبيئة املتخذ منذ 
عام ٢٠٠٣ ولم يتم تنفيذه حتى اآلن. ولفتت املصادر 
الى انه سيتم في هذا التقرير تفصيل جميع األمور 
املتعلقة باإلزالــــة وبطريقة إعادة التأهيل للمنطقة 
وكذلك سيتم حتديد القسائم التي يجب التعويض 
على أصحابها ومن ال يجب التعويض عليهم وشرح 
األسباب باملستندات وعلى أساس هذا التقرير سيتم 

اتخاذ قرار مجلس الوزراء بهذا الشأن. 

 بيت الزكاة انتهى من تنفيذ مشروع األضاحي المحلي

 الكويت تعرض تجربتها للصحافة اإللكترونية في مؤتمر بالقاهرة
 القاهرة ـ هناء السيد

  أكد املستشار باملنظمة العربية للتنمية اإلدارية 
واملنســــق العام للملتقى العربــــي األول للصحافة 
اإللكترونية بســــمان الفيصل أن الكويت من أكثر 
الدول العربية مشاركة في أنشطة املنظمة، مشيدا 
بتجاربها الرائدة في كافة املجاالت وخاصة تطورها 
في مجال الصحافة اإللكترونية، مشيرا الى ان لديها 
العديد من املواقع اإللكترونية اإلخبارية، جاء ذلك في 
تصريحات خاصة لـ «األنباء» خالل افتتاح امللتقى 
العربي األول للصحافــــة اإللكترونية حتت عنوان 
«مستقبل وسائل االعالم في العصر الرقمي» الذي 
اقيم بالتعاون بني املنظمة العربية للتنمية اإلدارية 

ودار اخبار اليــــوم ودار النهضة اللبنانية، واعلن 
الفيصــــل عن عرض جتارب عدد من الدول العربية 
من بينها جتربة الكويت ولبنان وقطر ومصر خالل 
امللتقى كتجارب عربيــــة رائدة في مجال الصحافة 
اإللكترونية وتعرض الكويت جتربة صحيفة الوطن 
اإللكترونية كنموذج لها. واشــــار بسمان الفيصل 
الى تأثيــــر املعلومات الرقميــــة واإللكترونية على 
الصحف الورقية وكذلك التحول من الكتب الورقية 
الى االلكترونية، مشيرا الى انه على الرغم من التوسع 
االلكتروني فإن الواضح ان الصحف الورقية لن تزول 
بسهولة في الوطن العربي، وخاصة حتدي العوملة 

الذي له تأثيره املباشر على الفكر واالنتماء. 

انتهاءه من  الزكاة   أعلن بيت 
تنفيذ مشروع األضاحي احمللي 
داخــــل الكويت والــــذي يعد من 
املشــــاريع احليوية التي تغطي 
حاجــــة الكثير من األســــر التي 
يكفلها البيت. وقال مراقب املشاريع 
والهيئات احمللية في بيت الزكاة 
عادل الشراح ان البيت قام بالتعاقد 
مع شركة االبراهيم وقابل لتجارة 
اللحوم واملواشي على ذبح ٢٠٠ 
أضحية قيمتها اإلجمالية بلغت 
١٠٢٠٠ دينــــار بدعم من صندوق 
الصدقة اجلارية في بيت الزكاة، 
وعدد من متبرعي البيت الكرام.

  واضاف الشراح ان الشركة التي 
تعاقد معها بيت الزكاة قامت بذبح 
األضاحي وتقطيعهــــا وتغليفها 
وتسليمها لبيت الزكاة حيث مت 

الى األضاحي  توزيعها اضافــــة 
التي تسلمها البيت من املتبرعني 
على األسر احملتاجة. وأوضح أن 
البيت استقبل ما جملته ٣٧٠ رأسا 

من املتبرعني الكرام عبر املواقع 
الـ ١٧ التي وفرها البيت في عدد 
مــــن فروعه ومراكــــزه اإليرادية 
املنتشــــرة بالقرب من األسواق 
التعاونية  املركزية للجمعيــــات 
في مختلــــف مناطق الكويت في 
عيد األضحى املبارك مت توزيعها 
جميعا على األسر التابعة وعدد 
من اجلهات املستفيدة من املشروع. 
وأشار الشــــراح الى ان مشروع 
األضاحي احمللي اســــتفادت منه 
٣٢٤ أسرة تابعة للبيت، الى جانب 
اجلمعية الكويتية لرعاية املعاقني 
وادارة التوعية واالرشاد في وزارة 
الشؤون وجلنة التعريف باإلسالم 
ومبرة البر اخليرية التابعة للجنة 
اخليرية الستقبال فائض األطعمة 

لتوزيعها على املستحقني. 

 عادل الشراح 

 م.عبدالعزيز الكليب  

 «السكنية»: توزيع ٣٤٧ قسيمة في مدينة صباح األحمد السكنية
 حمد العنزي

  قامت املؤسسة العامة للرعاية السكنية صباح أمس بتوزيع بطاقات االحتياط 

لدخول قرعة توزيع القسائم احلكومية في مدينة جابر االحمد القطاع N١ والتي 

تشتمل على ٣٣٨ قسيمة مبساحة ٤٠٠م٢. واعلنت عن اجراء القرعة على هذه 

القسائم في مسرح املؤسسة بجنوب السرة يوم الثالثاء ٣٠ اجلاري الساعة ٩ 

صباحا. الى ذلك، اعلنت املؤسسة العامة للرعاية السكنية أنها ستقوم بتوزيع 

الدفعة الثانية عشرة من القسائم احلكومية التي أجنزتها «مبدينة صباح االحمد» 

التي تشتمل على ٣٤٧ قسيمة للمخصص لهم حتى تاريخ ٢٠٠٠/١/٢. وذلك 

وفقا للمواعيد التاليـة: أوال: يومي االربعاء واخلميس ١، ٢٠١٠/١٢/٢ توزيع 

بطاقات القرعة، ويوم االحد ٢٠١٠/١٢/٥ توزيع بطاقات االحتياط، ويوم الثالثاء 

٢٠١٠/١٢/٧ إلجراء عملية القرعة. ودعت املؤسسة املواطنني املخصصة 

لهم قسائم حكومية في هذه املنطقة واملدرجة أسماؤهم ضمن هذا االعالن الى 

احلضور شخصيا الى مبنى املؤسسة العامة للرعاية السكنية في منطقة (جنوب 

السرة) الساعة التاسعة صباحا في املواعيد املبينة أعاله، مصطحبني معهم البطاقة 

املدنية وقرار التخصيص، وذلك لتسلم بطاقة القرعة خالل أوقات الدوام الرسمي. 

وقالت ان من يتخلف عن تسـلم بطاقة القرعة اخلاصة به خالل االيام احملددة 

بهذا االعالن، فإن املؤسسة ستقوم باستبعاد اسمه وإدخال االسماء التي تليهم 

في التخصيص، ولن يدرجوا في الدفعات املقدمة اال بعد بيان سبب التخلف عن 

تسـلم بطاقة القرعة. كما دعت املواطنني املخصصة لهم قسائم حكومية في 

هذه املنطقة ولم ترد أسماؤهم ضمن هذا الكشف للحضور الى مبنى املؤسسة 

العامة للرعاية السكنية في منطقة (جنوب السرة) في متام الساعة التاسعة صباح 

يوم االحد املوافق ٢٠١٠/١٢/٥ مصطحبني معهم قرار التخصيص والبطاقة 

املدنية للدخول ضمن االحتياط. ودعت املؤسسة االخوة املواطنني الى التعاون 

معها والتقيد باملواعيد املذكورة أعاله. وفيما يلي االسماء: 

 ٭ سعود مطر طلق العازمي 
 ٭  مدغش نصار مدغش حماد 

 ٭  فايز محمد مرزوق هداب 
 ٭  يوســـف عبدالرحمـــن احمـــد علـــي 

الكندري
 ٭  جمعان صقر جمعان العازمي 

 ٭  سالم مجبل عواد العازمي 
 ٭  مشعل علي عيد عترش 

 ٭  عبداهللا علي عبداحلسني حسني 
 ٭  خالد علي عبداهللا املطيري 

 ٭  وليد علي حسني الغريب
 ٭  محمد منصور مصبح العازمي 
 ٭  عبداهللا فالح رجعان العازمي 

 ٭  سالم فراج سالم صايل 
 ٭  غامن محمد مرزوق العازمي 

 ٭  سيف عبداهللا سيدمحمد الهاشمي 
 ٭  ناصر براك ناصر سعد العازمي

 ٭  خالد مبارك مفرح العازمي 
 ٭  صالح احمد الشيخ الفارسي

 ٭  علي جدعان سميليل العازمي
 ٭  فهد سعود سالم العازمي

 ٭  عيد عبداهللا محمد السهلي 
 ٭  عبداهللا فالح محمد خليوي 

 ٭  عبدالرضا مهدي حسن بوشهري 
 ٭  رائد احمد جاسم احلرمي 

 ٭  بدر الفي فالح العازمي
 ٭  عدنان علي يوسف جمال 

 ٭  مخلد فراج محمد الكفيدي 
 ٭  وليد جهاد سلمان العازمي

 ٭  عبداهللا عيد عبداهللا فجري 
 ٭  احمد عبداهللا محمد الرومي

 ٭  نواف طلق مذهل العازمي
 ٭  نواف حمود فجري القريافي
 ٭  يوسف عبداهللا سيد احمد 

 ٭  محمد زايد منصور العازمي 
 ٭  عبدالعزيز يوسف قمبر جعفر 

 ٭  فواز حمد فالح العازمي 
 ٭  طالل مرزوق مبرك خدعان العازمي

 ٭  راشد محمد حمد شقيري العجمي
 ٭  راشد سعد راشد السعد العازمي 

الهياف   ٭  محمـــد عبداحملســـن ناصـــر 
العدواني

 ٭  وائل عبداهللا عدس العجمي
 ٭  فيصل حمود فجري القريافي

 ٭  مترك محمد ابداح الهاجري 
 ٭  بداح محمد ابداح الهاجري

 ٭  طامي ناجم ناصر الهاجري
 ٭  صالح خالد يوسف مبارك 

 ٭  حمد محمد عبداهللا العجمي 
 ٭  قبالن محمد قبالن مهنا 

 ٭  سعود الدباغ ارفاع العازمي 
 ٭  حمود خالد عايض العازمي 

 ٭  عبدالوهاب محمد علي سلمان االشوك
 ٭  عبداهللا مبارك سالم العازمي 
 ٭  خالد علي دهلوس الكريباني 

 ٭  خالد عايد نهار معيض 
 ٭  ناصر فالح ناصر العازمي

 ٭  احمد صفيان عبداهللا محمد 
 ٭  مشعل ملفي عيد العازمي 
 ٭  عادل سعد محمد العازمي 

 ٭  خالد منادي مناور العازمي 
 ٭  مناور مرزوق فالح العازمي 

 ٭  فيصل علي دغيم العازمي 
 ٭  خالد عبداهللا محمد طالب 

 ٭  ناصر عايض برجس الهاجري 
 ٭  طالل راشد شديد الصنيدح 

 ٭  مشعل سعود سعد مطلق 
 ٭  طالل حمود فالح العازمي 
 ٭  محمد ناصر محمد املشعل

 ٭  حمود سيف محمد العازمي

 ٭  عبدالرزاق محمد عبداهللا زايد الفهد
 ٭  بدر حمد سعود العازمي

 ٭  محمد بداح ناصر عبداهللا 
 ٭  مفرح حمد مفرح الغريب

 ٭  عبداهللا ناصر معكام العجمي 
 ٭  عبيد محمد ناصر الدوسري 

 ٭  سالم راشد سالم املرتكي العازمي
 ٭  بدر ناصر ملوح العازمي 

 ٭  طالل سامي علي جمعة العوضي
 ٭  ثامر عيد مناحي العازمي 

 ٭  باسل يعقوب يوسف العلي 
 ٭  حسني احمد حسني ارتي 

 ٭  باتل بندر شعيب الفضلي 
 ٭  منصور علي مطلق العتيبي

 ٭  عبداحملسن محمد عواد عقاب العازمي
 ٭  عايض عبداهللا محمد العتيبي 

 ٭  بدر محمد احمد املرزوق 
 ٭  ضاري غنيم سعود بطيان 

 ٭  مرزوق محسن ناصر العجمي 
 ٭  صالح عبداهللا صالح ابونتيفة 

 ٭  فواز خالد سعود محمد 
 ٭  محمد فالح تركي الهاجري 

 ٭  محمد يوسف بن يوسف السويلم
 ٭  منصور جطلي شخير العازمي 

 ٭  الفي نزال راشد مبارك 
 ٭  سعود عبدالعزيز عبداهللا السيف 

 ٭  مبارك شحاذ عبداهللا العازمي 
 ٭  حسن عباس فايز حسن 

 ٭  صبيح محمد ابريك العتيبي 
 ٭  محسن سعيد حسن سعيد 
 ٭  بندر محمد حمدي املطيري 

 ٭  علي ثومان رشدان الشحومي 
 ٭  مساعد سلمان حمود العازمي 

 ٭  انور احمد محمد محمد 
 ٭  مقذل محمد مقذل السبيعي
 ٭  سعيد محمد فهيد الهاجري 

 ٭  محمد دلي عواد العنزي
 ٭  خالد مطر فياض الشمري 
 ٭  ناصر فالح ناصر العازمي

 ٭  فيصل طلق محمد العازمي 
 ٭  عبداهللا مانع محمد العجمي
 ٭  صالح حسني محمد العجمي

 ٭  عبداهللا مناحي نايف العجمي 
 ٭  ناصر عايض مبارك العبيدان

 ٭  خالد مسعد سعد الرشيدي 
 ٭  احمد غربي عمر الشمري

 ٭  عبداهللا غالب عايض املطيري 
 ٭  سعد سعود عبيد العتيبي 

 ٭  محسن محمد راشد احلجيالن 
 ٭  عادل راشد فالح العازمي

 ٭  حمد محمد عبداهللا بوحمد
 ٭  حسني امعري محمد العازمي 

 ٭  عبداهللا مرزوق محمد العازمي
 ٭  علي فيصل عبداهللا عباس 
 ٭  فايز غصاب محمد العازمي 

 ٭  فهد سعود عبدالعزيز العبيدان 
 ٭  وليد حمدان عبداهللا حمدان 

 ٭  مشعل راشد جمعان احلضينة 
 ٭  محمد سعود مبارك العازمي 
 ٭  مشعل غازي محمد العازمي 

 ٭  حامد احمد درويش الزيد
 ٭  نواف عبداملجيد حسن مال عبداهللا

 ٭  خليل ابراهيم عيد العتيبي
 ٭  محمد ذيب حمد العجمي

 ٭  سعود عبدالعزيز محمد بوشهري
 ٭  فيصل الفي نافل العازمي

 ٭  سعيد مقبل رجا رومي 
 ٭  نادر مرزوق مبرك خدعان 
 ٭  سلطان زايد مفلح العازمي 
 ٭  احمد هندي راكان العجمي

 ٭  فالح محمد سلطان العجمي
 ٭  مشعل محسن مهنا العتيبي

 ٭  فيصل شريد دليميك العازمي 
 ٭  محماس متعب محماس الدوسري 

 ٭  عيد علي فهيد العازمي 
 ٭  طالل موسى علي صفر 

 ٭  عبداهللا بالل عبداهللا محمد 
 ٭  خلف خالد منصور العازمي 

 ٭  عبدالعزيز سليمان محمد الضيف 
 ٭  هادي محمد هامل مهدي 

 ٭  محمد كوزاد عبدالرضا محمد 
 ٭  ناصر خالد صالح احمد الهاجري

 ٭  فهد محمد عبداهللا العجمي
 ٭  محمد عايض مبارك العبيدان 

 ٭  نواف احمد عبداحلميد الصائغ
 ٭  علي محمد احمد حجي 

 ٭  احمد راشد عبداهللا العازمي 
 ٭  خالد مناحي صالح العازمي

 ٭  جاسم عبداهللا راشد اخلضر 
 ٭  ناصر عيد سعد العازمي 

 ٭  خالد سعد سيف الهاجري 
 ٭  مطلق عايض مبارك العبيدان 

 ٭  فهد سعود مبارك العازمي 
 ٭  فالح حمود محمد العازمي 
 ٭  راشد حمود محمد العازمي 

 ٭  منصور محمد محسن العجمي 
 ٭  راجح محمد عايض الهاجري
 ٭  حمد عبداهللا مترك العجمي 
 ٭  حامد زيد سعدون العازمي 
 ٭  ناصر راشد ناصر العازمي 
 ٭  مشعل علي عبداهللا اجلمعة
 ٭  يوسف سعد محمد العازمي 

 ٭  صالح عبداللطيف صالح الهنيدي
 ٭  محمد الفي فرحان العازمي 

 ٭  وارد ثامر وارد العجمي 
 ٭  محمد احمد حسن مهدي 

 ٭  محمد عبداحملسن محمد علي 
 ٭  بدر سالم حسن العازمي 

 ٭  خالد عبود علي سويلم العازمي
 ٭  خالد عبداللطيف عبداهللا الراشد 

 ٭  فهد علي سالم حماد العجمي
 ٭  علي محمد ناصر العازمي 

 ٭  مشاري غنيم سعود السحلول 
 ٭  فارس حمود ميس معطش 

 ٭  فهد عوض مزعل الفضلي
 ٭  طارق حسني عبدالرضا البنا 

 ٭  جمال عايد مبارك العازمي
 ٭  محمود جمال محمد جمال 

 ٭  راشد رجعان مفلح العازمي 
 ٭  علي مطلق منيجل العازمي 

 ٭  جمعان سالم جمعان العازمي
 ٭  طالل راشد ناصر العازمي 

 ٭  سعود عايض حمد العجمي 
 ٭  عبداهللا محسن صالح املري

 ٭  ثامر سالم عجل العازمي
 ٭  عبداهللا متيم عيران الدوسري 
 ٭  فواز عبدالرزاق عبداهللا محمد 

 ٭  محمد حميان عبيد دخيل 
 ٭  عبدالرحمن ثنيان عبداهللا فرحان 

 ٭  صالح جنم هاشم عبداهللا 
 ٭  بدر عمر جديع الهاجري 
 ٭  مفلح سعد فالح العازمي 

 ٭  بدر فرحان سريع 
 ٭  بدر حسني عبداهللا العجمي 

 ٭  ناصر رشيد مرزوق احلريص 
 ٭  حسني عبداهللا فالح الذروة 

 ٭  علي عايض حمد العازمي 
 ٭  محمد براك مصبح العازمي 

 ٭  فيصل عبيد صلبي العتيبي 
 ٭  عياد حمدان جليمة السليماني 

 ٭  محمد راشد مصبح العازمي 
 ٭  فهيد عيد ناصر العجمي 

 ٭  عايش عايض سالم العازمي 
 ٭  احمد محمد شريف الكندري

 ٭  قشعان عزيز فيصل العتيبي 
 ٭  محمد منصور محسن العجمي 
 ٭  سالم جدعان سميليل العازمي 
 ٭  فيصل مشاري محمد اخلضر 

 ٭  فهد فليح ناصر العازمي 
 ٭  بدر احمد عبداهللا اجليران

 ٭  فيصل فهد سيف الدوسري
 ٭  حافظ محمد عبداهللا خضر 

 ٭  احمد فرج سعد املطيري 
 ٭  مشعل حشر صقر العازمي

 ٭  احمد عامر حمد املري 
 ٭  فالح احمد عبدالعزيز احمد 
 ٭  سالم جرثام محمد الهاجري 
 ٭  محمد سلطان تركي املطيري 

 ٭  ناصر براك حمود البريكي 
 ٭  فهد عبيد صلبي العتيبي 

 ٭  يوسف مشاري يوسف العريفان 
 ٭  محمد مقعد حمود العازمي 

 ٭  محمد فالح عجيل الرشيدي 
 ٭  نواف شديد ناصر فريج 
 ٭  محمد يوسف عبداملعطي 

 ٭  عبدالعزيز سعود عبدالعزيز النويبت 
 ٭  حمد عبداهللا حمد الدوسري 

 ٭  ناصر مرزوق ضيف اهللا العتيبي
 ٭  محمد ناصر حسني راشد 

 ٭  مبارك صالح محمد السبيعي 
 ٭  مهدي هذيل مهدي العجمي 

 ٭  محمـــود محمـــد علي بن عبـــداهللا بن 
حسني

 ٭  جمال عبداهللا ابراهيم القليش 
 ٭  سالم مبارك فارس اجلوير 

 ٭  صقر عيد احمد اخلضير 
 ٭  سعد سعود هويل العضيلة 
 ٭  مشعل سعد دغيم العازمي 

 ٭  نايف زيد محمد بداح 
 ٭  سعيد عبداهللا دهيراب العازمي 

 ٭  جابر محمد حسن حسن 
 ٭  سميح فالح سالم العازمي 

 ٭  علي محمد احمد املهندي 
 ٭  طالل منصور عبداهللا احلربي 

 ٭  عمار يعقوب علي غلوم 
 ٭  محمد الفي كليفخ الديحاني 

 ٭  جاسم فهد خليفة الدعي 
 ٭  يعقوب يوسف علي محمد 

 ٭  حمدان فهد سالم احلمدان
 ٭  حميدي عايض دليم الرشيدي 

 ٭  هادي جابر شيتان العجمي 
 ٭  بجاد غالب عوض ثاني 

 ٭  نايف محمد صالح العطار 
 ٭  بدر فهد حمد العجمي 

 ٭  جابر محمد جابر العيدان
 ٭  حسن فهيد حمد العجمي 

 ٭  سلمان سالم فالح الرشيدي
 ٭  قاسم يوسف سلمان القطان 

 ٭  موسى حسن غلوم حسني دشتي
 ٭  فهيد رشدان سيف الهاجري

 ٭  بدر محمد مفرح العازمي 
 ٭  نايف عبدالرسول غلوم محمد 

 ٭  بندر سعود فالح العازمي
 ٭  عيد مفلح رغيان العازمي

 ٭  شافي عبيد شافي العجمي
 ٭  فيصل محمد حجي املهدي 

 ٭  جاسم عبدالرحمن يوسف بن حجي
 ٭  علي حسن عبداهللا مراد 

 ٭  محمد مطلق حمد اخلالدي 
 ٭  حسني حبيب عبداحلسني كرم 

 ٭  حمد نافع طراد الدملاني 
 ٭  دهام علي مريع القحطاني 

 ٭  مطلق مناحي مطلق رشدان 
 ٭  صالح يوسف مبارك العويس

 ٭  احمد محمد صالح جمعة 
 ٭  جاسم محمد شاكر مكي املتروك

 ٭  سعد ثقل بخيت الدوسري 
 ٭  محمد عبدالعزيز محمد بوحيمد 

 ٭  محمد جاسم محمد مظفر 
 ٭  احمد يوسف صالح اليوسف 
 ٭  عوض سعود مبارك العازمي 

 ٭  حسني عبدالرضا احمد الصراف 
 ٭  احمد محمد عبداهللا الورع 

 ٭  عبدالعزيز محمد عبداهللا الشعالن
 ٭  ياسر محماس عايض العتيبي 

 ٭  جمعان عايد صياح العازمي 
 ٭  مخلد منادي مناور العازمي

 ٭  محمد عبداهللا سيد محمد القطان
 ٭  فواز علي سعود الشمري 

 ٭  ناصر مبارك فالح امليع 
 ٭  طارق سالم جمعة الفهد 

 ٭  منصور معيدي فهيد العازمي 
 ٭  مبارك سعد مبارك املطيري 

 ٭  يوسف محمد عبدالرحمن العلي 
 ٭  حامد مهدي غازي العنزي 

 ٭  خالد سعود حسني باقر 
 ٭  حامد عبداحلسني محمد مال علي

 ٭  احمد حمد سعد العطروزي 
 ٭  رجا خيراهللا فهاد الصواغ 
 ٭  سعود مبارك سعد العازمي

 ٭  علي سليمان عتيق الشمري 
 ٭  محمد عبداحلسني حجي علي شهاب
 ٭  مبارك عبداهللا عبدالرحمن العجمي 

 ٭  فيصل علي مرعي املري 
 ٭  سلطان مناحي زيد علي العتيبي

 ٭  عبداهللا محمد مطلق العتيبي 
 ٭  احمد محمد طاهر البناي 
 ٭  اسامة راشد محمد علي 
 ٭  صالح محمد علي املري 

 ٭  عبدالرحمن محمد ختالن العنزي
 ٭  محمد نهار مجبل املطيري 

 ٭  جاسم محمد عبداهللا العنزي 
 ٭  بسام عبداحلميد غلوم 

 ٭  صالح فرحان بادح الشمري 
 ٭  محمد عبداحلليم ظاهر السعدون 

 ٭  جاسم سعيد محمد العازمي 
 ٭  طالل محمد خالد شرف 

 ٭  فراس عبداخلضر عباس صالح 
 ٭  غالي فالح دليم العازمي 

 ٭  غامن عبداهللا نزال الكريباني
 ٭  مشعل ارشيد فالح العازمي
 ٭  حمد فضي دابس الرشيدي
 ٭  وائل احمد السيد الطاهري

 ٭  عبداهللا حمدان حمود الهدية 
 ٭  محمد نادر محمد الدوسري 

 ٭  حمد محمد مسفر سيف العجالن
 ٭  حسني علي حسني محمد 

 ٭  ضاري هزاع غازي العتيبي 
 ٭  فريد علي محمد الشطي 

 ٭  محمد طواري محمد الدوسري 
 ٭  حمود سعد حمود القريافي 

 ٭  عبداهللا راشد ناصر سالم 
 ٭  نبيل خالد احمد عبدالغفور 

 ٭  فؤاد جعفر يوسف الشيبة
 ٭  عيد فهد وبران املعتقة

 ٭  برجس صالح مبارك العجمي 
 ٭  مشعل نشمي شنيف عطية 
 ٭  عامر محمد مصبح الرشيدي

 ٭  حسني سالم علي العجمي 
 ٭  محمد صالح بداح العازمي  

 وزعت بطاقات االحتياط لقسائم مدينة جابر األحمد

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 
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

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

ت�صاهيـل الكويـت 
لل�صتـاليت

برمجة و�سيانة

فك ونقل وتركيب
الر�سيفر العجيب المتطور

66593904 - 66810933

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


