
 20  محليات  االثنين  ٢٧  ديسمبر ٢٠١٠ 
 يشكلون الدفعة الرابعة عشرة من المواطنين المخصص لهم حتى تاريخ ٢٨ أكتوبر ٢٠٠٠

 أسماء ٣٢٦ مواطنًا ُخصصت لهم قسائم في مدينة صباح األحمد السكنية
 ٭  مشــــاري يوســــف جاســــم 

القطامي 
 ٭  خالد حمود عبداهللا طينان 
 ٭  ســــليمان عبيداهللا دعيبل 

العازمي 
 ٭  فهد عبدالعزيز علي شامخ 
 ٭  شبيب سعد محمد العجمي 
 ٭  علي سويلم علي العازمي 

 ٭  بدر صادق احمد السبع 
 ٭  محمد سعد رجا سالم 

 ٭  احمد حسن حسني احمد 
 ٭  فيصل محمد جابر مهنا 

علــــي  ســــلطان   ٭  هاشــــم 
الشرجي 

 ٭  فهد عبداهللا محمد مشعان 
 ٭  شبيب شريدة سالم 

 ٭  راشــــد عبدالهــــادي صغير 
العجمي

حســــني  بنيــــان   ٭  مهــــدي 
اخلالدي 

 ٭  مبارك فالح مبارك العجمي 
 ٭  نايف عبداهللا سعد الغريب

 ٭  فهد حمود فليح العازمي
 ٭  احمــــد ســــليمان عبــــداهللا 

الدهش 
 ٭  شـــافي ســـعد فهاد ســـعد 

ناصر
 ٭  ســـعود عبدالعزيـــز مهدي 

الصفار 
 ٭  خالـــد يوســـف يعقـــوب 

بوغيث
 ٭  بشار نوري جاسم الرامزي 
 ٭  محمد سالم محمد العجمي 

 ٭  حامد ملهم علي محمد 
 ٭  هانـــي عبدالرضـــا محمود 

جوهر 
طحيشـــل  علـــي   ٭  هـــادي 

العازمي 
 ٭  حسني علي غلوم الدشتي 

 ٭  محمد حسن احمد البلوشي 
 ٭  عبدالرزاق محمد عبدالرزاق 

الكندري 
محمـــد  شـــليقم   ٭  احمـــد 

الهاجري
 ٭  رشيد محمد حسن العجمي 
 ٭  صالح عثمان مزعل املزيعل 
 ٭  يوسف سعود عبيد العنزي 

 ٭  بدر فالح سالم العازمي
 ٭  محيل تركي محيا العتيبي 

 ٭  متعب خالد عماش العتيبي 
 ٭  عبدالعزيز ما شاء اهللا رضا 

حسني
 ٭  مشــــعل فهد الفهــــد احلمود 

العبدالوهاب
 ٭  طالل راشد رفاعي العازمي 

 ٭  نبيل محمد حسني صالح 
 ٭  عبــــداهللا محمــــد يوســــف 

الشاهني 
 ٭  محمــــد شــــنيان منصــــور 

الهاجري 
 ٭  نايف شبيب تركي اخلالدي

حنيــــف  جلعــــود   ٭  فالــــح 
الهاجري 

 ٭  علي حيدر حمزه السلمان
 ٭  فهد سلمان غامن الطويلع 
 ٭  صالح حمد سالم الهالل  

 ٭  يوســــف محمــــد حســــن 
الكندري

ســــالم  محمــــد   ٭  محســــن 
العجمي 

ابراهيــــم   ٭  وائــــل مشــــرف 
العنزي 

 ٭  علي محمد علي بن رجب
 ٭  فيصــــل عبــــداهللا محمــــد 

صرخوه 
 ٭  مساعد حسني علي القطان
 ٭  حبيب عواد فهد الرشيد 

 ٭  منصر فالح سعيد ناصر 
 ٭  عبداهللا محمد فهيد املري 

 ٭  طالل لفته جبر الضيفيري 
 ٭  خالد احمد عباس الفارسي 
 ٭  مسفر علي مسفر العجمي
 ٭  بسام علي حسن الكندري 
 ٭  ماجد مطيع حميد العنزي 

 ٭  محمد علي مسفر مهدي 
 ٭  فواز طامي سالم الهاجري 

 ٭  احمــــد محمــــد عبدالرحمن 
الكندري 

 ٭  خالد صالح محمد املشموم 
 ٭  فهيــــد عبــــداهللا دعيبــــل 

العازمي 
 ٭  فالح حجي فالح العازمي 

حمــــود  مــــرزوق   ٭  احمــــد 
العازمي 

 ٭  حمد ناصر شافي العجمي 
 ٭  نايف حضرم سعد حضرم 

الهاجري
 ٭  خالد حمود منالن الرطيب 

 ٭  عبداهللا عبداخلضر حسن 
عبدال 

 ٭  مرشد فليفل ناصر الداهوم 
 ٭  علي طالب محمد علي خان

 ٭  عويــــض مــــرزوق عويض 
العازمي 

محمــــد  نايــــف   ٭  عبــــداهللا 
الدوسري 

 ٭  ناصر حزام شافي العتيبي
 ٭  نايف زيد جمعان العازمي

 ٭  عيسى منصور يحيى رجا 
 ٭  جاسم محمد جواد اسماعيل 

بهبهاني
 ٭  جنم جاسم جنو الطراروه

 ٭  عبــــداهللا محمــــد عبداهللا 
العجمي 

 ٭  يوســــف صالــــح ناصــــر 
احلامد 

 ٭  نــــواف شــــيحان مــــرزوق 
قرينس 

 ٭  فالح علي فالح العجمي 
 ٭  بسام سعران سالم الدماج 
 ٭  محمد خالد محمد الهاجري 
 ٭  مشعل حمد محمد املرشاد 

محمــــد  صاحــــب   ٭  احمــــد 
الرامزي 

 ٭  راشد عبدالرحمن عبدالعزيز 
العتيبي 

 ٭  عبــــداهللا زيــــد عبــــداهللا 
املطيري 

عايــــض  محســــن   ٭  حمــــد 
العجمي

 ٭  فهد محمد مرزوق محمد 
 ٭  احمد مهنا احمد املهنا 

 ٭  موسى عبداهللا كمدان موسى 
العجمي 

 ٭  سالم عادل سليمان الشهاب
 ٭  يوســـف محمـــد يوســـف 

الفرحان
 ٭  مبارك عيد مطلق العازمي 

 ٭  محمـــد فاضل حســـن علي 
فرس

 ٭  محمد ابراهيم علي حيدر 
 ٭  خالد اسماعيل محمد تقي 

 ٭  عثمـــان محمـــد احمد روح 
الدين

 ٭  حسني محســـن علي احملمد 
علي 

 ٭  مساعد عبداهللا عبدالهادي 
اجلويسري

 ٭  دعيـــج خليفـــة عبـــداهللا 
احمليطيب 

 ٭  نافل محمد مهدي عايض 
 ٭  خالد عيسى علي املذن 

 ٭  عصام طالـــب عبدالرحمن 
طالب 

ســـيف  ســـالم   ٭  يوســـف 
اغبيشان 

 ٭  عبداهللا خالد محمد حسن 
 ٭  انور سلمان غامن الطويلع 

 ٭  حزام زيد عواد املطيري 
 ٭  ناصر خليفة سعد عبيد 
 ٭  جابر احمد حسن بولند

 ٭  محمد ياسني مهنا الزيدان 
 ٭  ناصــــر محمــــد عبــــداهللا 

الزعبي 
 ٭  محمد عبيد مبارك عيد 

ســــعد  حمــــد   ٭  تركــــي 
العطروزي

مصبــــح  محمــــد   ٭  ثامــــر 
الرشيدي 

 ٭  سعد محمد ختالن العنزي 
 ٭  مشــــعل عبداهللا عبداملنعم 

العتيبي
 ٭  حمد فالح خالد العازمي 

 ٭  فرج منصور محسن محمد 
 ٭  فالح غازي فالح دهش 

 ٭  خالــــد عبــــداهللا حجــــرف 
العتيبي 

 ٭  طارق عوض سالم العازمي 
 ٭  حسام الدين احمد عمر املال

فهــــد  محســــن   ٭  ســــلطان 
الدوسري

مســــلم  جــــواد   ٭  عيســــى 
القديحي 

 ٭  ســــلمان محســــن صنهات 
العتيبي 

 ٭  عبدالعزيــــز علــــي ابراهيم 
خريبط 

 ٭  عبــــداهللا منصور محســــن 
العجمي 

 ٭  رائد علي حسني قمبر 
مختــــار  محمــــد   ٭  الســــيد 

الكاظمي 
 ٭  يوسف يعقوب فهد العبيد 

الســــيد  حبيــــب   ٭  حميــــد 
عبدالعالي 

 ٭  خالد محمد مجبل العازمي
 ٭  عبــــداهللا منيــــف ختــــش 

العتيبي 

 ٭  فهد مقبل بداح العازمي
 ٭  عبـــداهللا محســـن حمود 

العتيبي
 ٭  محمد جاسم محمد علي 

جلـــوي  ثـــواب   ٭  حزمـــي 
السبيعي 

 ٭  عبدالكرمي خالد عبدالكرمي 
الدخيل

 ٭  عامر محمد حمد العجمي 
 ٭  فيصل صالـــح عبداللطيف 

الشتيل
ربيعـــان  محمـــد   ٭  مفلـــح 

الدوسري 
 ٭  يوسف صادق حاجي يعقوب 

معرفي
 ٭  حبيب سالم فالح ثويب 

 ٭  نـــواف حمـــد ضويحـــي 
العجمي 

 ٭  خالد راشد سيف امللعبي 
 ٭  حمـــدان محمـــد ابراهيـــم 

العجمي 
 ٭  عادل جبار محمد ربيع 

 ٭  محمد عبدالرحمن حســـن 
احلمادي

فـــراج   ٭  مشـــعل طلميـــس 
العجمي 

 ٭  احمد سالم سعد خلف 
 ٭  امني محمد فهد طميهير 

 ٭  بدر ناصر صالح البحوه 
مـــرزوق  غـــازي   ٭  الفـــي 

املطيري 
 ٭  هاشم جواد حسني اجلدي 

 ٭  علـــي محمـــود عبدالرضا 
خشاوي 

 ٭  راشد محمد فهد العجمي
 ٭  ذيـــاب عزيـــز عبدالرحمن 

العتيبي 
 ٭  خالد فهد علي العنزي

 ٭  بدر ناصـــر حمـــود عامر 
العجمي

 ٭  ماطـــر ضيـــف اهللا دعيبل 
العازمي

 ٭  عقـــاب عبـــداهللا حســـن 
الرشيدي 

 ٭  خالد محمد خالد خليفوه 
 ٭  امين طالب عبداهللا حسن 

 ٭  محمد جاســـم محمد ناصر 
التناك

 ٭  فراس غامن محمد املطر
شـــهاب  احمـــد   ٭  فيصـــل 

العثمان 
 ٭  احمـــد محمـــد عبدالرحمن 

النوري 
 ٭  مشعل هشام فرهود مبارك 
 ٭  عماد صالح زيد اخلبيزي 

ايـــوب يعقوب   ٭  عبدالعزيز 
املاجد 

 ٭  بدر سلمان مختار كمال 
 ٭  ماهر سهيل محمد مرعي 

مطلـــق  حمـــود   ٭  محمـــد 
العازمي 

 ٭  فيصل ناصر بدر بوناشي 
 ٭  بندر عيد رجعان العازمي 
 ٭  خلف خالد مطلق العازمي 
 ٭  فيصل سعد عيسى النوفل 
 ٭  بشار ناصر عبداهللا محمد 

 ٭  محمد صحن عواد ســـعود 
املطيري

ابراهيـــم  خالـــد   ٭  علـــي 
الوريثان 

 ٭  احمد حماد سيف العازمي 
 ٭  محمد ســـعود سعد مطلق 

العازمي
قـــراش  ماجـــد   ٭  ســـلمان 

العتيبي 
 ٭  براك فالح عيد العازمي 

 ٭  راشـــد عبـــداهللا عـــواض 
العازمي

 ٭  خالد وسمي سعد العازمي
 ٭  نايف مدعث سعود عجرة 

 ٭  يوســـف حســـني قاســـم 
الكندري 

 ٭  ســـالم رجعـــان مـــرزوق 
العازمي 

عـــواد  محـــارب   ٭  مبـــارك 
العازمي 

 ٭  احمـــد حمـــدان احلميدي 
املرزوب 

 ٭  نـــواف عبـــداهللا مطلـــق 
العنزي 

 ٭  مشـــعل عبـــداهللا مطلـــق 
مزيعل 

عـــوض  خالـــد   ٭  فيصـــل 
العازمي 

 ٭  محمد سعد محسن عتيج 
 ٭  مطلق سالم جديع العازمي 
عبـــداهللا  راشـــد   ٭  حمـــد 

العازمي
ابراهيـــم   ٭  مشـــعل محمـــد 

القروي 
احمـــد  حســـني   ٭  مشـــعل 

الكندري 
 ٭  حمد سالم حمد الهاجري 
 ٭  مشعل محمد مبارك بالل 

 ٭  عيد مناور شري الرشيدي 
 ٭  عبداحلميـــد خليل ابراهيم 

اخلليل 
 ٭  علي محزم علي السهلي 

ســـلمان  الفـــي   ٭  مســـاعد 
العازمي

 ٭  طالل يوسف احمد الزعابي 
 ٭  عبدالعزيـــز هـــادي مطلق 

املطيري 
 ٭  عبـــداهللا نعمـــة شـــاهر 

الشمري 
ســـالم  محمـــد   ٭  جمـــال 

االنصاري 
 ٭  سالم ســـعود سالم دواس 

العازمي
 ٭  عبـــداهللا رشـــيد عبداهللا 

حبيليص 
 ٭  مسفر فهد فهد راشد 

 ٭  مشـــعل عبـــداهللا صالـــح 
الثويني 

 ٭  جاســـم محمـــد عبدالعزيز 
احلوطي 

صالـــح  مهـــدي   ٭  صالـــح 
العنزي 

راشـــد  قبـــالن   ٭  يوســـف 
العازمي 

 ٭  عمـــار ابراهيـــم عبـــداهللا 
االمير

 ٭  وليـــد عبـــداهللا ســـليمان 
الصليلي 

 ٭  ضاري غنيم سعود بطيان 
 ٭  راشـــد مصبـــح فرحـــان 

العازمي 
ناصـــر  فالـــح   ٭  عبـــداهللا 

العجمي
 ٭  محمد يوســـف بن يوسف 

السويلم
 ٭  منصـــور جطلي شـــخير 

العازمي 
 ٭  عبدالعزيـــز راجح ضيدان 

القحطاني 
 ٭  جراح علي منسي الدملاني

ســـعد  فيصـــل   ٭  محمـــد 
السبيعي 

 ٭  ضـــاري عبـــداهللا عـــدس 
العجمي

 ٭  مقذل محمد مقذل السبيعي
محمـــد  مانـــع   ٭  عبـــداهللا 

العجمي
 ٭  عدنان علي نعمه اخلشتي 

 ٭  خالد مسعد سعد الرشيدي 
 ٭  ســـلطان محمـــد وحـــش 

الزعبي 
محمـــد  جاســـم   ٭  بشـــار 

االنصاري 
 ٭  ســـعد ســـعود مشـــعان 

امليموني 
ليـــل  عبـــداهللا   ٭  مبـــارك 

العتيبي 
 ٭  فهيد عبداهللا مانع العجمي 
ســـالم  عايـــض   ٭  عايـــش 

العازمي 
 ٭  حســـني عيســـى بن حسن 

املسري
 ٭  سعد زايد سعد الشرار 

 ٭  حمد محمد سعيد العجمي
 ٭  حافظ محمد عبداهللا خضر 
محمـــد  عايـــض   ٭  مزيـــد 

الرشيدي 
 ٭  عـــوض ســـعود مبـــارك 

العازمي 
 ٭  فهد صالح سلطان املجرن 

 ٭  اسامه راشد محمد علي 
مطلـــق  عبـــداهللا   ٭  وليـــد 

العنزي
 ٭  غالي فالح دليم العازمي 

حمـــود  ســـعد   ٭  حمـــود 
القريافي 

 ٭  احمد محمد عباس املطوع 
 ٭  عيد فهد وبران املعتقة

 ٭  محمد صالح بداح العازمي 
 ٭  جاسم محمد عباس املطوع 

 ٭  راشد فالح راشد بدر 
 ٭  عـــادل ناصـــر احلميـــدي 

العازمي 
 ٭  عالء عبداخلالق عبداللطيف 

فرج 
 ٭  حامد سعود راشد العازمي 
 ٭  وليـــد عبداحملســـن احمد 

الياقوت 
 ٭  هادي منصور عايض عبداهللا 

الهاجري
عويضـــه  فهيـــد   ٭  راشـــد 

العجمي 

 حمد العنزي
ــكنية عن استدعاء الدفعة  ــة العامة للرعاية الس   أعلنت املؤسس
الرابعة عشرة من املواطنني املخصص لهم قسائم في مدينة صباح 
ــتمل على ٣٢٦ قسيمة للمخصص لهم  األحمد السكنية والتي تش
ــك يومي االثنني والثالثاء ٣ و٤ يناير  حتى تاريخ ٢٠٠٠/١٠/٢٨ وذل
املقبل لتوزيع بطاقات القرعة ويوم األربعاء ٥ يناير لتوزيع بطاقات 
االحتياط، على أن يكون يوم األحد ٩ يناير إلجراء عملية القرعة.

ــائم حكومية في  ــة املواطنني املخصص لهم قس   ودعت املؤسس
ــف احلضور  ــماؤهم ضمن هذا الكش ــة واملدرجة أس هذه املنطق
ــة مصطحبني معهم البطاقات املدنية  ــخصيا الى مبنى املؤسس ش
وقرار التخصيص وذلك الستالم بطاقة القرعة خالل أوقات الدوام 
الرسمي، علما بأن من يتخلف عن استالم بطاقة القرعة اخلاصة به 
ــة ستقوم باستبعاد  خالل األيام احملددة بهذا اإلعالن، فإن املؤسس
ــماء التي تليهم في التخصيص، ولن يدرجوا  ــمه وادخال األس اس
في الدفعات القادمة إال بعد بيان سبب التخلف عن استالم بطاقات 

القرعة. وفيما يلي أسماء املخصص لهم: 

 ٭  نـــواف عبـــداهللا صالـــح 
الوزق

 ٭  عايد باتع شمروخ العتيبي 
 ٭  فهـــد خالـــد عبدالواحـــد 

السدرة 
 ٭  حمود عيد حمود العازمي 

محمـــد  عثمـــان   ٭  محمـــد 
العميري 

صالـــح  مناحـــي   ٭  خالـــد 
العازمي

 ٭  علي فالح موسى سعدون 
 ٭  طارق سليمان عبدالوهاب 

بوقماز 
 ٭  ربيع حمدان علي بحلق 

 ٭  فهد سعود مبارك العازمي 
 ٭  حمد سعد عبيد الهاجري

هـــادي  فجـــري   ٭  هـــادي 
العجمي 

 ٭  سالم بريدان رجا العازمي 
 ٭  نايف سعد فريح املطيري 

فـــازع  مشـــعان   ٭  راشـــد 
الرشيدي 

 ٭  خالـــد عبود علي ســـويلم 
العازمي

 ٭  مشـــاري غنيـــم ســـعود 
السحلول 

 ٭  عبـــداهللا ســـعيد مهـــدي 
العجمي 

 ٭  فيصـــل ناصـــر خرصـــان 
العجمي

 ٭  محمد علي صفر عباس 
 ٭  محمـــد عبيـــد دهيســـان 

اجلويسري 
 ٭  عبـــداهللا محســـن صالح 

املري
 ٭  خالد ياسني صالح الياسني 

 ٭  فهد غتار علي شعالن 
 ٭  علي عايض حمد العازمي 

 ٭  عـــادل عبدالكـــرمي مندني 
خدادة 

ســـعدون  مزيـــد   ٭  خالـــد 
العازمي 

 ٭  فهد مبارك محمد العجمي 
 ٭  عبداحملسن محمد عواد عقاب 

العازمي
عيســـى  علـــي   ٭  حســـني 

بوناشي

 ٭ سالم محمد عايد العازمي
 ٭  مدغش نصار مدغش حماد 
الدماج   ٭  عماد مرزوق محمد 

العازمي
 ٭  فوزي ســـلطان فـــرج عبد 

ربه
 ٭  نايف محمد عايد شـــبيرم 

العازمي
 ٭  خالد مبارك مفرح العازمي 
 ٭  خلف فالح خلف العازمي 
 ٭  وليد محمد وحش الزعبي 

 ٭  ســـعد عبداحملســـن فهـــد 
املطوع 

فجـــري  حمـــود   ٭  نـــواف 
القريافي

 ٭  جهاد جاسم محمد احلمدان
 ٭  انور كاظم غلوم علي 

 ٭  سالم فهد مفرح القصبا 
علـــي  ســـلطان   ٭  محمـــد 

الشرجي 
 ٭  خالد محمد سالم احلشان

 ٭  بـــدر محمد عوينـــان عمار 
العازمي

 ٭  جنيـــب صالـــح ســـلطان 
املجرن 

 ٭  قبالن محمد قبالن مهنا 
 ٭  سالم عامر حماد العازمي

فالـــح  منصـــور   ٭  عزيـــز 
الهاجري

 ٭  عيســـى عوده عبدالرحمن 
العسعوسي 

 ٭  بدر ظافر محمد هادي 
شـــديد  راشـــد   ٭  طـــالل 

الصنيدح 
 ٭  عبـــداهللا مســـفر حســـن 

العجمي
 ٭  مشعل سعود سعد مطلق 

 ٭  حسني علي اسد احمد 
 ٭  صالح عبدالكرمي حجي حسن 

الصفار
 ٭  فيصـــل شـــريد دليميـــك 

العازمي 
 ٭  هـــادي شـــايع عضيـــب 

الهاجري 
 ٭  عيد علي فهيد العازمي 

هامـــل  محمـــد   ٭  معيـــض 
العجمي 
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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

نقل عف�س
فك - نقل - تركيب

ن�ستري الأثاث الم�ستعمل
�شـركـة الإيـمــان

66518694

لعالناتـــــــكـم

في دلـيـــل

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

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
با�ســـم/ جمدي ممدوح ريا�ض ال�شيد 

A00618543 / رقم اجلواز

الرجاء ممن يجده ت�سليمه 

لل�سفارة امل�سرية

اأو الت�سال90999780

مفقود جواز �سفر م�سري الفر�سـان لل�ستاليت
برمجة و�سيانة

فك ونقل وتركيب

الر�سيفر العجيب المتطور

50504374

خمزن كبري - خمزن �سغري

99152694
99322670

لالإيـجـــار
خمـازن بال�سويـخ

يوجد �صكاكني

اأ�صتـوك للبيـع
 درزنالعدد 1500 درزن

99152694
22422612

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

مبنا�سبة راأ�س ال�سنة

�ساليهات املهنا
�ساليهات عائلية لالإيجار

اإطاللت خالبة

يف منطقة لوؤلوؤة اخلريان

3 غرف، 3 حمام، �سالة، فر�س ملكي

حديقة عامة + حديقة اأطفال

+ �سالة األعاب.

ت/ 97121226 - 97121224


