
 20  محليات  الثالثاء  ٢١  ديسمبر  ٢٠١٠   

 د.ناجي املطيري ود.أوسكار أبينك يتبادالن وثائق االتفاقية

 تبادل الدروع التذكارية

 أسماء ٣٣٩ مواطنًا ُخّصصت لهم قسائم في مدينة جابر األحمد

 ٭ أحمد بدر محمود السيد رزوقي 
 ٭  عماد عبدالكـــرمي خضير عبداهللا 

قطافة
 ٭  يوسف شعبان حاجي غضنفري 

 ٭  فواز عثمان محمد األمير 
 ٭  هادى فهد هادي العجمي

 ٭  صالح مطلق السعد السعيد 
 ٭  عبداهللا جاسم عبداهللا احلمر

 ٭  راشد محمد مبارك العجمي 
 ٭  محمد ابراهيم فهد الزايد 

 ٭  عبدالواحد جمعه ناصر العلي 
 ٭  محمود حسني حسن القضيب 

 ٭  أحمد مبارك فالح الرشيدي
 ٭  عجاب مفرهد عويض العازمي

 ٭  عبداهللا محمد عبدالعزيز املنصور
 ٭  مبارك فالح جزوي العازمي 
 ٭  صالح عباس حسني شموه 
 ٭  محمد جاسم سيف العتيقي 

 ٭  عادل زيد علي الغصاب
 ٭  مبارك حمود علي اخلالدي 

 ٭  بدر عبدالرحمن زيد املنيفي 
 ٭  جروان حسن محمد العجمي

 ٭  زايد حمد خالد زايد 
 ٭  بخيت الهيلم دبيسان العازمي 

 ٭  أسامة غامن علي البناو 
 ٭  هايف محمد شبوط اخلميلي 

 ٭  خالد على حمد العازمي
 ٭  هداج جعيثن هداج املطيري 

 ٭  عبداهللا خلف نعمه حبيب 
 ٭  عايد محسن سمير الصليلي 
 ٭  عمر ذعار وصل اهللا العتيبي
 ٭  عبيد سعد سليمان العتيبي 
 ٭  سلمان عناد حطاب الهيفي 

 ٭  طالل عبداهللا جاراهللا فرس 
 ٭  خالد عتيق جزاع الصليلي
 ٭  محمد ناصر سالم الريش 

 ٭  وليد سعود روباج العازمي
 ٭  جمعان سلمان مبارك االشقر 
 ٭  سعود سعيد عوض العجمي
 ٭  حمود عايش فالح الصواغ 

 ٭  احمد عبداجلبار عبداجلبار الداللي 
 ٭  حبيب عبداهللا دهيران العازمي 

 ٭  سعود سعد دغيمان املطيري
 ٭  مطلق مرزوق ناصر 

عبداحملســـن  عبـــداهللا   ٭  محمـــد 
االبراهيم 

 ٭  ناصر علي حسني البلوشي 
 ٭  محمد عيد هادي العميري العازمي
 ٭  عبدالرحيـــم محمـــد عبدالرحيـــم 

الفيلكاوي 
 ٭  بدر هالل خلف العطوان

 ٭  احمد طلق طاحوس العازمي 
 ٭  سالم عويد عواد العازمي 

 ٭  سالم محمد صالح العازمي 
 ٭  خالد محمد خلف السميري 

 ٭  سليمان عبدالرضا حسني سليمان 
 ٭  محمد مكي عباس الشواف 

 ٭  طالل ملفي دحيالن احلربي 
 ٭  احمد فالح علي العازمي

 ٭  عبـــداهللا خليفـــة محمـــد حمـــد 
الشايجي 

 ٭  عبدالكرمي حميـــدي محمد رغيان 
العازمي

 ٭  نافل فرحان حمد براك العازمي 

 ٭  جاسم محمد علي مراد 
 ٭  صالح مضحي فهد املضحي 

 ٭  حمد حسني علي بوعباس 
 ٭  مشعل حمد نافع الرشيدي 

 ٭  سعود جويعد عويضة العجمي 
 ٭  سعد جاراهللا سليمان احلبيب

 ٭  عبداهللا عثمان عبدالرحمن الدوسري
 ٭  مشلح مطلق مانع الهدبة 

 ٭  يوسف احمد ابراهيم املسلم
 ٭  علي مبارك مرزوق العازمي 

 ٭  بدر منصور ثامر العتيبي
 ٭  خالد خليفة سيف مبارك 

 ٭  عبداهللا عيسى صحاف 
 ٭  محمد قاسم علي ميرزا 
 ٭  أمين حبيب حسن ابل 

 ٭  صالح احمد حسن محمد العبيدلي
 ٭  محمد حاجي عبداهللا العوضي 

 ٭  وائل محمد حبيب السماك 
 ٭  عبدالوهاب ابراهيم عبدالوهاب البناي 

 ٭  ابراهيم سيد احمد سيد محمد
 ٭  عبدالرحمن عواض راشد املطيري 

 ٭  عبداهللا علي عبداهللا الشطي 
 ٭  عبدالعزيز ابراهيم خضير الهويدي 

 ٭  عيد حجي عيد العازمي
 ٭  عبدالرضا شعبان عبدالرضا سليمان 

 ٭  حمد سعود عبداهللا السعيدي 
 ٭  احمد براك حمود البريكي 
 ٭  ناصر عيد مرزوق املطيري
 ٭  احمد يوسف خلف احلماد 

 ٭  شنار صويان سعد الهاجري 
 ٭  عبداهللا سعدي عبيد املطيري 
 ٭  مطلق عبدالرزاق فهد الرشيدي

 ٭  عادل مطلق غافل العنزي
 ٭  خالد عبداهللا حمد فرحان 

 ٭  وليد سليمان محمد الربيعة 
 ٭  محمد ابداح فارس حطاب العازمي

 ٭  خالد فهد هذال الصواغ 
 ٭  على محمد سعود العنزي

 ٭  يوسف عبداحملسن مرزوق الدصيص 
 ٭  مرزوق خليفة عبيد امليع

 ٭  راشد مران رجيبان احلربي
 ٭  حسني سبيل حسني العازمي
 ٭  فالح محمد عبداهللا الهاجري

 ٭  مرزوق مطلق مرزوق املطيري 
 ٭  سالم فهد حنتوش العازمي 

 ٭  ناصر عبدالرزاق عبداهللا ناصر 
 ٭  محمد مرزوق ناصر مطلق العازمي

 ٭  يوسف عبداهللا مبارك العازمي
 ٭  عبداهللا عفر غثيث اخللف 
 ٭  وليد يوسف علي العوضي 

 ٭  سالم رفاعي سعود الضويحي املطيري
 ٭  حسني فالح معجب الدوسري
 ٭  ناصر خميس ناصر اخلميس
 ٭  عيسى صقر جريش العتيبي 

 ٭  مساعد محمد عبداهللا محمد املطيري
 ٭  وليد احمد قربان حجي محمد
 ٭  خالد محمد عيسى احلوشان 

 ٭  حسن حمود عواد العواد 
 ٭  جاسم مبارك علي العازمي 
 ٭  ناصر خلف دحل الشمري 
 ٭  احمد صبحي علي العازمي
 ٭  سعيد احمد قربان حجي 
 ٭  نايف ذعار دغيم املطيري

 ٭  حسن صاحب سيد حسن بهبهاني

 ٭  فهد عيسى ربيع النومس
 ٭  حمد جابر صالح املري 

 ٭  مشعل حمود محمد احلماد 
 ٭  صالح محمد عبدالرحيم الفيلكاوي 

 ٭  علي عبداجلليل علي غامن 
 ٭  سليمان محمد خليفة احلملي
 ٭  فيصل عبداهللا حسن الشراح 
 ٭  فيصل عبداهللا مجبل العازمي 

 ٭  عواد شباب غصاب العازمي 
 ٭  مفلح عيد محمد ثاري الرشيدي 
 ٭  سعد محمد فهد رفاعي الرشيدي

 ٭  الفي سعد ندا العازمي 
 ٭  بدر فالح شارع محدق املطيري

 ٭  فالح عبداهللا سالم العازمي
 ٭  فالح عبداهللا سالم العازمي 
 ٭  خالد مرشد مدغم العازمي 

 ٭  محمد خليفة يوسف العيدان 
 ٭  راشد سلطان عبداهللا العلي 

 ٭  عادل مبارك فراج العازمي
 ٭  فارس ذريان فارس العنزي

 ٭  خالد عبدالعزيز جاعد العتيبي
 ٭  محمد علي عبدالرضا دشتي 

 ٭  عبدالعزيز عبدالرحمن محمد خوجة 
 ٭  مرزوق عايض مرزوق البنيان 

 ٭  فهد عايض فالح املسيلم 
 ٭  ماجد نحيطر سيف النويعم

 ٭  محمد حرفان كرينيس العازمي 
 ٭  خلف محمد حسني الفيلكاوي

 ٭  بجاد نافع خالد املطيري
 ٭  صالح مسلم موسى الرشيدي
 ٭  قبالن هجاج قبالن العازمي 
 ٭  محمد صلبي مطلق العنزي 

 ٭  احمد راشد محمد الدماك 
 ٭  محمد زهير خضير عبداهللا 

 ٭  مشعل فالح علي محمد الدماك 
 ٭  أنور فالح سالم العازمي 
 ٭  احمد فهيد مقنع العازمي 
 ٭  سعود مطر طلق العازمي 
 ٭  سالم خالد عايش العازمي 

 ٭  معزى جديع سعود العازمي
 ٭  محمد حسني ابراهيم بوعركي 

 ٭  حسني علي حسني العجمي 
 ٭  فهد جمعان فهد الهران 

 ٭  محمد عبدالهادي جفني الهاجري 
 ٭  محمد احمد حسني جاسم 
 ٭  خالد فليح مطلق الصواغ

 ٭  مخلد فاهد مخلد الهرشاني 
 ٭  مسفر عبداهللا راشد اخلضر 

 ٭  يوسف علي محمود الكندري 
 ٭  محمد علي احلميدي وقيت 

 ٭  مهدي خليفة غلوم رحيم 
 ٭  محمد نايف عايش العازمي
 ٭  ناصر راشد ثومان العبهول

 ٭  هويدي علي هادي املري 
 ٭  فالح عبداحلميد محمد بوالبنات

 ٭  خليفة مبارك خليفة الشالش
 ٭  الفي مناحي فالح العازمي

 ٭  مبارك سالم صويان مذخر 
 ٭  فهد عبدالرحمن ناصر العتيبي 

 ٭  عقيل حسني عبداهللا محمد 
 ٭  هادى حميد محمد العجمي
 ٭  ناصر سعود فهم الهاجري 

 ٭  عبدالعزيز عبداحلميد عبدالواحد 
شيخان 

 ٭  طالل محمد عبداهللا اشكناني
 ٭  عايض محمد دعسان العازمي 
 ٭  مبارك هادي مبارك الهاجري 

 ٭  عادل خلف عاتي الشمري 
 ٭  عادل عبداملجيد قاسم البلوشي 

 ٭  جاسم فالح شيوط اخلميلي 
 ٭  بدر محمد ابجاد العتيبى

 ٭  فيصل فالح شبوط اخلميلي
 ٭  خالد احمد فهد املضحي 

 ٭  راشد نافع رجا الرشيدي 
 ٭  فهد عايض عيد العتيبي 

 ٭  فالح مخلد مطلق العتيبي
 ٭  ناصر صالح معجب العجمي 
 ٭  محمد ناصر جاسم السليطي 
 ٭  عدنان عبدالعزيز حسني شاه 
 ٭  عقيل حسن شاه اصوار محمد

 ٭  سعد حمود منالن العازمي 
 ٭  عادل جواد عبداهللا الصفار

 ٭  سعد عبداهللا احمد الشرقاوي 
 ٭  احمد سعد جمعان العازمي

 ٭  مبارك عبداهللا غريب العازمي 
 ٭  فراج هزاع فراج الرشيدي 

 ٭  عايد عواد عايد العازمي 
 ٭  منور مجبل خلف اخليوطي احلربي

 ٭  عادل عبدالرضا محمود زراعي 
عبـــداهللا  ابراهيـــم   ٭  اســـماعيل 

البلوشي 
 ٭  مقحم مبارك عبداهللا السهلي

 ٭  ابراهيم سعد عيد عبيد الغريب 
 ٭  هادي عواد عبدالهادي الفضلى

 ٭  خالد سعود روباج العازمي العازمي
 ٭  خالد حسن حسني رمضان 

 ٭  احمد جواد علي العطار
 ٭  عبداهللا مجحم راضي العازمي 

 ٭  الفي صالح علي العازمي 
 ٭  حمود سالم مطلق بن مطلق

 ٭  راشد سعد محسن بطي العتيبي
 ٭  سلمان سالم يالوس العنزي 
 ٭  مهدي عبداهللا ربيح العجمي 

 ٭  فيصل طراد فاضل الدملاني 
 ٭  برجس عايض برجس الهاجري 

 ٭  خالد محمد سيف العازمي
 ٭  حمد ظافر حمد العجمي 

 ٭  محمد عباس حسني محمد رزاق
 ٭  مكي خليل احمد العيد

 ٭  عبداهللا عقله سعود العازمي 
 ٭  داود سعد سليمان العليمي

 ٭  عبدالكـــرمي ابراهيـــم عبدالكـــرمي 

املنيس
 ٭  قطيمـــان فاضل قطيمـــان فاضل 

السبيعي
 ٭  جمال حسني شاه صوار محمد

 ٭  حمود رحيم حمد املطيري
 ٭  احمد حميد غلوم علي 

 ٭  مفرح هجاج قبالن وقيان 
 ٭  احمد مساعد حمدان العبهول 
 ٭  سيد على سيد عابد املوسوي
 ٭  يوسف علي حسني طالب مال

 ٭  مشعل مرزوق عيسي مرزوق 
 ٭  على بدر اسد حسني 

 ٭  عدنان عبداهللا حسن غلوم 
 ٭  محمد شبيب شريد املطيري

 ٭  بدر زايد حمد الداهوم العازمي
 ٭  انور بدر سالم راشد القربة
 ٭  مشعل تركي وقاف العنزي 

 ٭  فهيد على حسن العجمي
 ٭  احمد سيف زيد راشد 

 ٭  يوسف مطلق رجا العازمي 
 ٭  جاسم محمد مبرج العازمي
 ٭  فالح سعد محمد العجمي 

 ٭  على سعد على الهاجري
 ٭  سلطان فهد الهاب املطيري

 ٭  ابراهيم عبداهللا حسني عبداهللا 
 ٭  فيصل عبدالرحمن داود القمالس 

 ٭  صايل صالل ابريك العتيبي 
 ٭  فهيد شافي عبيد العجمي

 ٭  جابر نزال مجبل العازمي 
 ٭  فوزي خالد عبداهللا الرويشد

 ٭  محمد حمد محمد املري 
 ٭  طالل عبداهللا عايد العازمي

 ٭  علي عبداهللا فهد تقي 
 ٭  محمد احمد حسن القالف

 ٭  هيثم محمد اسكندر عبداهللا 
 ٭  بدر محمد ناهض العجمي

 ٭  عمار عبدامللك محمد عبدامللك 
 ٭  أحمد سالم عايد بذال الرشيدي

 ٭  صادق ابراهيم عبداهللا التميمي 
 ٭  ماجد احمد عيسي القمالس 

 ٭  يحيي محمد عبداحلسني اخلباز 
 ٭  احمد ماجد سلطان بخيت 

 ٭  عامر عبدالرحيم نوري عطية 
 ٭  فالح فهيد فارس محمد الهاجري 

 ٭  خالد صالح مهوس احلصيني 
 ٭  خالد سلطان ظاهر الشمري

 ٭  محمـــد ســـالم محمـــد قصـــاب 
القريشي

 ٭  عايش سالم عايض العازمي
 ٭  فهد محمد فهد العجمي 

 ٭  يوسف محمد عبود ذيب الهاجري
 ٭  عبدالقادر عدنان عبدالقادر الصانع

 ٭  بندر حزام شبيب العجمي 
 ٭  يوسف سالم سعد فهيد العازمي

 ٭  محمد حمود مطلق حميدان املطيري
 ٭  فائز عبدالرحمن محمد الفايز

 ٭  هادي عواد مبارك مطلق العازمي
 ٭  عبدالعزيز فهد عبدالكرمي املال 

 ٭  محمد سالم فريج الهاجري 
 ٭  معزي فهد سعد العازمي 

 ٭  فوزي حامد محمد ادبيسان الشمري
 ٭  صقر عداس صقر العازمي
 ٭  احمد جاسم محمد كلداني 

 ٭  علي عبدالكرمي حسني سليم
 ٭  فراج جويعد حسن العجمي

 ٭  طالل محمد الشميالن 
 ٭  وليد خالد برجس البرجس

 ٭  طالل علي عبدالعالي املطيري
 ٭  نديب نويفع رجا الرشيدي 

 ٭  سعد عايد سبيل عايض العازمي
 ٭  منصور سالم شويط الديحاني

 ٭  فايز صبيح ديوان الشمري 
 ٭  مساعد فهد سعد العازمي

 ٭  محمد مال جمعة ياقوت الياقوت
 ٭  زيد خلف صلبوخ 

 ٭  محمد سالم عبداهللا سالم السعدي
 ٭  راشد رجا عبدالهادي الهاجري

 ٭  احمد محمد سند املطيري
 ٭  سلطان رجا حويل السهلي

 ٭  احمد حمود حصني سيف العازمي
 ٭  مبارك سيف مبارك العازمي 

 ٭  بدر سعود سعد الفريج 
 ٭  عقيل محمود خلف الشطي

 ٭  فيصل علي حسني بوناجمة
 ٭  خالد خلف عواد الشمري 

 ٭  هيثم محمد ناصر اخلالدي
 ٭  سيف خالد عيد الديحاني 

 ٭  بدر عبدالرحمن عبدالعزيز العيسى 
 ٭  حسني سيد مرتضى سيد احمد القزويني

 ٭  فالح سويد موسى الرشيدي
 ٭  محمد جاسم حسن الكندري
 ٭  رائد شالل ضيدان الشمري 

 ٭  خلف نزال عويد العازمي
 ٭  ناصر جمعان خالد احلجيالن 
 ٭  حمود عبداهللا سالم الهاجري

البدهة   ٭  ناصـــر ســـعود مـــرزوق 
الرشيدي

 ٭  حسن محمد احمد عبداهللا 
 ٭  فراج هجاج هذال العيبان 

 ٭  علي عبداهللا حسن علي 
 ٭  عبدالقـــادر عبدالكـــرمي ســـعدون 

هندال 
 ٭  حسن محمد حسن االقرع 

 ٭  طالل مساعد عبدالكرمي املال 
 ٭  محمد علي محسن العازمي 
 ٭  سالم مصبح عويد العنزي

 ٭  فيصل عبدالرضا عيسى احلداد 
الشـــبيعان   ٭  مشـــعل عوض مانع 

املطيري 
 ٭  محمد احمد جاسم احلرمي 
 ٭  صادق على حمزة ابراهيم 

 ٭  علي محمد نايف هالل العتيبي 

 أعلنت املؤسسة العامة للرعاية السكنية انها ستقوم بتوزيع الدفعة الثالثة 
عشرة من القسائم احلكومية التي اجنزتها في مدينة جابر االحمد والتي تشتمل 
على ٣٣٩ قسـيمة في قطاع N٣ للمخصص لهـم حتى تاريخ ١٩٩٥/٨/٢٧ 
علـى ان يكون يوما اخلميـس واالحـد ٢٣ و٢٠١٠/١٢/٢٦ توزيع بطاقات 
القرعة، ويوم االثنني ٢٠١٠/١٢/٢٧ توزيع بطاقات االحتياط، ويوم االربعاء 

٢٠١٠/١٢/٢٩ الجراء عملية القرعة.
  ودعت «السكنية» املواطنني املخصص لهم قسائم حكومية في هذه املنطقة 
واملدرجة اسماؤهم ضمن هذا الكشف الى احلضور شخصيا الى مبنى املؤسسة 
في منطقة جنوب السرة في التاسعة صباحا، مصطحبني معهم البطاقة املدنية 
وقرارا التخصيص وذلك الستالم بطاقات القرعة خالل اوقات الدوام الرسمي، 

علما ان من يتخلف عن اسـتالم بطاقة القرعة اخلاصة به خالل االيام احملددة 
بهذا االعالن، فإن املؤسسة ستقوم باستبعاد اسمه وادخال االسماء التي تليهم 
في التخصيص، ولن يدرجوا في الدفعات املقبلة اال بعد بيان سبب التخلف عن 
اسـتالم بطاقة القرعة، وفيما يلي اسماء املخصص لهم في الدفعة الـ ١٣ من 

القسائم احلكومية في مدينة جابر. 

 «األبحاث» يوّقع مذكرة تفاهم 
  مع منظمة علمية هولندية

 الدويح: رحلة هندسية إلى بيروت 
لتفعيل التعاون مع النقابة اللبنانية

 وقع مدير معهد الكويت لألبحاث العلمية د.ناجي املطيري مذكرة 
تفاهم مع منظمــــة البحث العلمي التطبيقــــي الهولندية، التي مثلها 

د.أوسكار ابينك في توقيع مذكرة التفاهم.
  وستساهم مذكرة التفاهم في فتح آفاق جديدة للتعاون في مجال 
أبحاث إنتاج البتــــرول، إليجاد حلول جديدة غير تقليدية (إبداعية) 
للتحديات التي تواجه صناعة النفط على املستوى احمللي واإلقليمي 
في مجاالت االســــتخالص املعزز للنفط وإنتاج النفــــط الثقيل، كما 
ستســــاهم مذكرة التفاهم أيضا في تبادل املعلومات فيما بني العلماء 

في املؤسستني البحثيتني.
  حضر مراسم توقيع مذكرة التفاهم عدد من مديري الدوائر وباحثي 
املعهد، وأعرب د.املطيري عن أمله في ان يساهم هذا االتفاق في تطوير 
التعــــاون الفني بني املعهد واملنظمــــة الهولندية في مجاالت مختلفة، 
وأعرب د.أبينك عن رغبة إدارة املنظمة الهولندية في تعزيز التعاون 
البحثي مع املعهد وزيادة مجاالته، ووجه دعوة ملدير عام املعهد لزيارة 

املنظمة الهولندية لبحث مجاالت التعاون املستقبلي بني الطرفني. 

 أعلنت جمعية املهندســــني الكويتية عن قيامها بعدد من الرحالت 
الى النقابات الهندسية العربية، مؤكدة فتح باب التسجيل في الرحلة 
االولى املتوجهــــة الى بيروت. وأوضح مدير عــــام اجلمعية باالنابة 
م.فيصل الدويــــح ان اجلمعية وجريا على عادتها الســــنوية، فإنها 
تســــتعد للقيام بهذه الرحالت الهندسية الى عدد من الدول العربية، 
حيث ســــتتوجه الرحلة االولى الى بيروت حيث سيتم عقد عدد من 
اللقاءات مــــع الزمالء في نقابة املهندســــني اللبنانية، وذلك في اطار 
التعاون القائم بني جمعية املهندســــني الكويتية والنقابة اللبنانية. 
وأضــــاف الدويح: ان ادارة اجلمعية ارتأت ان تكون املشــــاركة بأكبر 
وفد ممكن من املهندســــني واملهندسات، وانها أعدت لهم مجموعة من 
البرامج الهندسية التدريبية التي ستقام خالل الرحلة، مضيفا ان رحلة 
اجلمعيــــة هذا العام الى بيروت متتاز بتوافر كل اخلدمات املميزة من 
خالل البعثة املرافقة للمهندسني واملهندسات وعوائلهم. وقال الدويح: 
ان اجلمعية ستقدم خصومات خاصة ألعضائها، كما خصصت هواتف 
خاصة لالتصال واحلجز والتسجيل، مضيفا ان فريقا من املهندسني 
واملهندســــات سيرافق رحلة املهندسني هذا العام ليقوم بتوفير سبل 

الراحة للزمالء وضمان أفضل السبل لنجاح هذه الرحلة. 

 توزيع بطاقات االحتياط
   لقسائم مدينة صباح األحمد

 قامت املؤسسة العامة للرعاية السكنية صباح امس بتوزيع 
بطاقات االحتياط لدخول قرعة توزيع القســـائم احلكومية 
في مدينة صباح األحمد القطاع (E) والتي تشتمل على ٣٢٧ 
قسيمة مبساحة ٦٠٠م٢، هذا وتؤكد املؤسسة العامة للرعاية 
السكنية ان يوم االربعاء املقبل ٢٢ اجلاري في متام الساعة 
التاســـعة صباحا ســـيكون موعدا الجراء القرعة على هذه 

القسائم في مسرح املؤسسة بجنوب السرة. 
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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(

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 بيت يف االندل�س
 �سارع واحد ق 9 والآخر قطعة 6 

 3 اأدوار نظـام �سقـــق 

والآخـــر دور اأر�سـي 4 �سـقـــق

للبيع بيت يف االندل�س
3 اأدوار ون�سف 

دخل 3500 د.ك 10�سقق 

للبيع اأر�س يف ال�صليبخات
 750م2  مغروزة زوايــــة

�ســــارع واحـــــد

للبيع اأر�س يف االندل�س
 750م2 زوايــــة

مع �ساحة مع مواقف امل�سجد

66191614  - 97639830  - 99070808

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

لعالناتــكم في دلـيـــل

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

خمزن كبري - خمزن �سغري

99152694
99322670

للإيـجـــار
خمـازن بال�سويـخ

4383 9955 - 4900 2481&كـلني رايـت

خدمة 24 �ساعة

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

يتكـــون من طابقــيـــن بم�ســاحـــة 300 متر 

علــــى �ســـارع تـــــون�س مبا�ســرة مجهــــز بالكــــامـــل 

مطـــعـــم ومقـــهــى وحــلـــويــــات

94083209%

للبيـع مطـعـم
فر�صـة لال�صتثـمار


