
 14  محليات  االربعاء  ٥  يناير  ٢٠١١   

 أسماء ٣٥٦ مواطنًا ُخصصت لهم قسائم حكومية في مدينة جابر األحمد
 حمد العنزي

  أعلنت املؤسسة العامة للرعاية السكنية انها ستقوم 
بتوزيع الدفعة الرابعة عشرة من القسائم احلكومية 
التي اجنزتها في مدينة جابر االحمد والتي تشتمل على 
٣٥٦ قسيمة في قطاع N٣ للمخصص لهم حتى تاريخ 
١٩٩٦/١/٧ وذلك وفقا للمواعيد التالية: يوما االثنني 
والثالثاء ١٠ - ٢٠١١/١/١١ توزيع بطاقات القرعة 
ويوم االربعاء ٢٠١١/١/١٢ توزيع بطاقات االحتياط 

ويوم االحد ٢٠١١/١/١٦ الجراء عملية القرعة.
  وتطالب املؤسسـة املواطنني املخصصة لهم 
قسائم حكومية في هذه املنطقة واملدرجة اسماؤهم 

ضمن هـذا االعالن باحلضـور شـخصيا الى مبنى 
املؤسسة في منطقة «جنوب السرة» في التاسعة 
صباحا في املواعيد املبينة سابقا، مصطحبني معهم 
البطاقة املدنية وقرار التخصيص وذلك لتسـلم 
بطاقة القرعة خالل اوقات الدوام الرسـمي، علما 
ان من يتخلف عن تسلم بطاقة القرعة اخلاصة به 
خالل االيام احملددة بهذا االعالن، فإن املؤسسة 
ستقوم باستبعاد اسمه وادخال االسماء التي تليه 
في التخصيـص، ولن يدرجوا في الدفعات املقبلة 
اال بعد بيان سبب التخلف عن تسلم بطاقة القرعة، 

وفيما يلي اسماء املخصص لهم: 

 ٭ مياح جليدان عبيد الفضلي 
 ٭  هاني يوسف صالح الذويخ

 ٭  هادي فهد هادي العجمي
 ٭  شافي طنف متعب املطيري 

 ٭  عادل نافع مثال العازمي
ســــليمان  مبــــارك   ٭  عــــادل 

الشمروخ
 ٭  غامن محمد حسن ملك 

 ٭  خالد عتيق جزاع الصليلي
 ٭  ثامر سليمان عكاش العنزي 

 ٭  عبدالناصــــر خميس معتوق 
العباسي 

 ٭  سالم فالح مرضي العازمي 
 ٭  محمد كامل عرفج اخلالدي

 ٭  نايف فالح مجبل الشنيطي
 ٭  احمد فالح علي العازمي

 ٭  ايوب احمد غلوم حسن مير 
 ٭  نافــــل فرحــــان حمــــد بــــراك 

العازمي 
 ٭  صباح زيد عبداهللا الســــهيل 

املطيري
 ٭  عبداهللا احمد عبداهللا امليرزا

 ٭  سليمان محمد خليفة احلملي 
مجبــــل  عبــــداهللا   ٭  فيصــــل 

العازمي 
 ٭  فالح عبداهللا سالم العازمي
 ٭  فالح عبداهللا سالم العازمي 

 ٭  ناصر محمد زيد املطيري 
 ٭  خالد عبداهللا محمد عويهان 

 ٭  محمد عامر سعد الهاجري
 ٭  محمــــد حرفــــان كرينيــــس 

العازمي 
 ٭  جابر مبارك عايض الهبيدة

 ٭  محمد صلبي مطلق العنزي 
 ٭  احمد فهيد مقنع العازمي 
 ٭  عادل راشد مناحي الدماك 

 ٭  ســــلطان سالم يالوس اخللف 
العنزي 

 ٭  عبداللطيف عبداهللا املاص 
 ٭  محمد نايف عايش العازمي
 ٭  عقيل حسني عبداهللا محمد 
 ٭  احمد حمود دمخ املطيري 
 ٭  هادي حميد محمد العجمي

 ٭  مبارك هادي مبارك الهاجري 
 ٭  مهدي صالح احمد خريبط 

 ٭  منصور جاســــم محمد ارحيل 

الشمري
يعقــــوب  يوســــف   ٭  جمــــال 

منصور 
 ٭  مفرح شامان متيم املطيري 

 ٭  زيد مدعث زيد الدوسري 
 ٭  علي خلف غنيم الرشيدي 

 ٭  عــــادل عبدالرضــــا محمــــود 
زراعي 

 ٭  عدنان محمد درويش حسني 
 ٭  سلمان سالم يالوس العنزي 

 ٭  مطر الفي فهاد العازمي
 ٭  ناصــــر محمــــد نــــادر ناصر 

الدوسري
 ٭  احمد سعد مرزوق العازمي 

خليفــــة  محمــــد   ٭  ســــليمان 
خليفوه 

 ٭  يوســــف عبدالرحمــــن علــــي 
الكندري 

ضيــــدان  راجــــح   ٭  مبــــارك 
القحطاني 

 ٭  خليفة عايد محمد احلريصي 
 ٭  سلطان فهد الهاب املطيري

داود  عبدالرحمــــن   ٭  فيصــــل 
القمالس 

 ٭  هيثم محمد عباس الشرف
 ٭  مخلد سعد حجي العازمي

 ٭  محمد ســــالم محمــــد قصاب 
القريشي

 ٭  فواز مجبل جميعان احلربي
 ٭  عبداهللا عثمــــان عبدالرحمن 

الدوسري
 ٭  عمار عيسى حسن سويد 

 ٭  فيصــــل احمد عبــــاس احمد 
الفيلكاوي

 ٭  خالــــد احمــــد حمــــد عبداهللا 
بوجروة

 ٭  فهد محمد فهد العجمي 
 ٭  طارق محمد اسماعيل املجرن 

 ٭  جمال خليل جاسم البناي 
 ٭  صالــــح ســــالم ضيــــف اهللا 

العتيبي
 ٭  محمد عيادة خشمان احلربي 

 ٭  ناصر علي عدم اجلبري 
 ٭  خالد خلف عواد الشمري 

 ٭  احمد عبداحلسني محمد علي 
 ٭  رجــــا محمد ســــعود ســــليم 

العازمي
 ٭  محمد عيد ذياب علي 

 ٭  نواف محمد علي ابا اخليل
احمــــد  عبــــداهللا   ٭  احمــــد 

عبدالرحيم 
 ٭  رياض علي عبداهللا البقشي 

 ٭  خالد صالح فريج الفريج 
 ٭  فهد سعد منير السهلي 

 ٭  حســــني غلوم عباس عبداهللا 
قاسم

 ٭  نافع حالف علي احلربي 
 ٭  جمال محمد عبدالرحيم ابراهيم 

الفيلكاوي
 ٭  مبارك دهام هجاج دغيمان 

يوســــف  جاســــم   ٭  جاســــم 
الرميضني 

 ٭  طــــالل فرحان ســــيف فرحان 
النامي

 ٭  محمد مناجي جفني العازمي 
 ٭  خالد محمد زيد العدواني

 ٭  مساعد سعد سالم املويزري 
 ٭  عبداهللا غلوم حســــني حاجي 

عبداهللا
 ٭  محمد زايد عامر العازمي 

 ٭  صطام حمود على اخلالدي 
 ٭  وائل ابراهيم خالد البلوشي 

 ٭  بدر منصور مكي اجلمعة 
جمعــــان  راشــــد   ٭  ارشــــيد 

احلضينة 
 ٭  فهيد مســــعود دمشــــق ملحم 

العجمي
 ٭  جوهر عبدالرحمن ســــلطان 

مرزوق 
 ٭  راشد سعود عامر احلشان 

 ٭  ســــالم عــــوض مبــــارك علي 
الهبيدة 

 ٭  حسن يوسف حسني عبداهللا 
 ٭  خالد سعد راشد املشعوف

 ٭  عثمــــان عبدالكــــرمي عثمــــان 
التويجري

 ٭  فايز عبداهللا محمد الهايلي 
ابراهيــــم  عبــــداهللا   ٭  خالــــد 

النقيثان
فــــالح   ٭  عبدالعزيــــز شــــامخ 

الرشيدي 
 ٭  محمد زيد علي الغصاب 

 ٭  بسام طالب عبداهللا العوضي 
محمــــد  عبــــداهللا   ٭  حمــــود 

السنعوسي 
 ٭  وليد عبداهللا مندني كنكوني
 ٭  محمد غريب جوهر عبداهللا 
 ٭  خالد صالح سعود احلوال 

شــــريد  جبيــــران   ٭  موســــى 
الديحاني

 ٭  عبدالعزيــــز ســــالم ســــعود 
الثويني

 ٭  طــــارق احمد ســــليمان محمد 
العنيزي

 ٭  اسامة حمد احمد بوحمد
 ٭  احمد عبداهللا هداد الشمري 
 ٭  محمد علي سحمي العجمي 

 ٭  درمييــــح فيحــــان درمييــــح 
العتيبي 

 ٭  محمد غازي ردن العتيبي 
 ٭  عبداهللا محسن على العجمي
 ٭  حامد حايف عبود الظفيري 
 ٭  ماجد مجعد ميزر العازمي 

 ٭  حيدر علي محمد اجباره 
 ٭  مشعل مبارك عايض الهبيدة 

 ٭  مبارك مرزوق مبارك املطيري 
 ٭  عادل حسن صياح العرادة

 ٭  ناصر فريح فالح السبيعي 
 ٭  طارق محمد ربيعه املنصور 

ســــعدون  مطلــــق   ٭  مبــــارك 
الرشيدي

 ٭  عمر صالح خالد اجلاسر
 ٭  فهد محمد فهد البناي

 ٭  جاســــم عبدالرحمــــن محمد 
عبداجلليل الكندري

 ٭  عايــــض ســــلطان عايــــض 
العتيبي 

 ٭  محمد ضحوي راضي العنزي 
 ٭  جاسم محمد جاسم الغامن

 ٭  محمــــد عويــــد ســــعود عبيد 
العازمي

 ٭  عبدالــــرزاق احمد ســــليمان 
العمار 

 ٭  محمــــد عبدالرســــول عباس 
التركي 

 ٭  محمد يوسف صالح بوغيث 
 ٭  يونس غلوم محمد تقي 

هجــــاج  عجنــــان   ٭  ســــلمان 
العازمي 

 ٭  بدر عيد سالم العميري 
 ٭  صالح خليفة عبداهللا عيفان 

 ٭  تركي سلطان علي اخلصيوي 
 ٭  حســــني على حســــني حمزة 

حمزاوي
 ٭  حســــني درويــــش حجي علي 

الشمالي
 ٭  صالح محمد احمد االنصاري 

 ٭  احمد ســــليمان عليــــان علي 
الرشيدي

 ٭  ناصر سويد راجح عمير 
 ٭  عــــادل عبداهللا غلوم حســــن 

دشتي
 ٭  ناصر مفلح مسعر الشمري 
 ٭  محمد مفلح مسعر الشمري 

 ٭  هانــــي عبــــداهللا عبدالكــــرمي 
الصراف

 ٭  صالح سند دغش السهلي 
 ٭  سعود عبيد سعد الغربة 

 ٭  سلمان حمد حسن الشاهني 
 ٭  عبداهللا عبيد حمود املطيري 

 ٭  مــــرزوق عبداخلضر بشــــير 
مرزوق 

 ٭  خالد جبار رمضان خضير 
 ٭  احمد سالم نافع الرشيدي

 ٭  زايد شجعان سعود العتيبي 
 ٭  مبارك علي دغيم الهاجري

 ٭  يوسف حمود طلق صعفاك 
 ٭  محمد سعد راشد العازمي

 ٭  يوسف خليفة فهد عبدالكرمي 
السعد 

محمــــد  عبــــداهللا   ٭  محســــن 
العجمي

 ٭  احمد مطر عباس العنزي
 ٭  متعب موطان متعب املطيري 

 ٭  مشعل سعيد سعد العازمي 
 ٭  حميد محمد زايد العدواني 

 ٭  فواز شباب مرزوق العبدلي 
 ٭  عبــــداهللا مصبــــح عبــــداهللا 

العازمي
 ٭  سعود سعد سعود العازمي 

 ٭  فالح محمد ناصر العجمي 
 ٭  خلف عبدالرضا ســــيد محمد 

املوسوي
 ٭  فهيد سعد فهيد السبيعي

 ٭  محمد مطلق ناصر العدواني 
 ٭  جمال على محمد سعد 

 ٭  فهد عبيد بركة املطيري 
 ٭  مهنا هزاع ساري العنزي 
 ٭  فراج سعد فراج السبيعي 
 ٭  سعود سالم سعد الشقان 

 ٭  بدر غلوم مالك حسني 
 ٭  عبداخلالق حســــن عبدالنبي 

اخلياط
 ٭  رويح ناصر محمد الرويح 

 ٭  خالــــد ســــليمان عبدالعزيز 
الصقعبي 

 ٭  علي عبدالعزيز حســــني علي 
فرج

الهبيده   ٭  احمــــد علــــي نافــــل 
العازمي

 ٭  يوسف مبارك مطلق العازمي 
 ٭  خالــــد عنيزان حمــــدان ثامر 

الهلفي
 ٭  وليد خليل ابراهيم االبراهيم
 ٭  مبارك مشوط ثقل العجمي 

 ٭  عقــــاب عبدالرحمــــن علــــي 
الهندال 

 ٭  حمود محمد ابراهيم العجمي 
 ٭  يوسف علي حسني اخلميس 

 ٭  هاشم سيد موسى سيد حسن 
املوسوي

 ٭  احمد سالم سعود العازمي
 ٭  صالح عيسى فالح املطيري 

 ٭  مساعد صالح فهد النبهان 
 ٭  ابراهيــــم ياســــني عبــــداهللا 

محمود 
 ٭  زمان محمد عبداهللا زمان 

 ٭  فيصل احمد علي الكندري 
 ٭  حمود مبارك ثنيان الهاجري
 ٭  خالد عشوان دواس العنزي 

 ٭  نواف نصار مدغش حماد 
 ٭  عثمان جمعة مرزوق الصالح 
 ٭  علي احمد عبداحملسن العلي 
 ٭  عبداهللا سعد مبارك املرشد 

 ٭  عبداهللا عيســــى محمــــد مال 
اهللا

 ٭  احمد رجعان عمر العازمي
 ٭  داود سليمان حمد الرشيدي

 ٭  فهد فارس حمود عيد 
 ٭  محمد سعيد رباح العتيبي 

 ٭  عــــادل عبدالعزيــــز مشــــعل 
العنزي 

 ٭  مساعد علي محمد املري
 ٭  سعود جديع سعود العازمي 

 ٭  سعود زيد سعود العازمي 
 ٭  سامي علي حسن الفهد 

 ٭  شبيب فالح فرحان العازمي
 ٭  جمــــال عبداللطيــــف فرحان 

الدوخي 
 ٭  شعالن فهد محمد الهاجري

 ٭  فهــــد عبيــــد مهنــــا رشــــيد 
الرشيدي

 ٭  جاسم محمد غلوم البلوشي
 ٭  شجاع سعد فراج السبيعي

 ٭  طــــالل ســــليمان عبداللطيف 
علي 

 ٭  عبداهللا ســــعد محمــــد فالح 
احلمدان

 ٭  نواف مارق بجاد العتيبي
 ٭  مبارك سعود مبارك العجمي 

محمــــد  عبــــداهللا   ٭  ناصــــر 
الديحاني 

 ٭  بدر عطا مبارك سالم الفضلي
 ٭  مشــــعل ماطر مجبــــل مطير 

الشريجة الرشيدي
 ٭  محمــــد عبدالوهــــاب رشــــيد 

املفتي 
 ٭  وليد خالد خليفة الربان 

 ٭  مرشد محمد عيد العازمي 
 ٭  عبــــداهللا احمــــد عبدالعزيز 

القطان 
عبدالهــــادي  ســــعد   ٭  علــــى 

بوعوينة
 ٭  احمد مبارك مجبل الدملاني 
 ٭  يوسف خالد مطلق العازمي
 ٭  مبارك جامع عيد الرشيدي 
 ٭  احمد علي عبداهللا العنزي 
 ٭  حبيب زيد محمد الشمري 
 ٭  جمال حسني محمد قاسم 
 ٭  سعد حربي خامت العازمي
 ٭  احمد محمد علي ابراهيم 

 ٭  هادي امعري محمد العازمي 
 ٭  جاسم محمد رمثان العازمي 

 ٭  مبارك عويضة محمد العجمي 
 ٭  يوســــف ســــليمان ابراهيــــم 

القرزعي 
 ٭  ضيدان فالح ضيدان العجمي 

 ٭  نايف خليفة عبيد امليع
 ٭  حســــني عبداحملســــن احمــــد 

الفرج
هميجــــان  عبــــداهللا   ٭  نافــــع 

العتيبي 
 ٭  محمد عوض حمد الفي مسفر 

العجمي
 ٭  فهد علي ناصر البريكي 

 ٭  مشــــعل خالــــد علــــى كمــــال 
ووالدته

الدين   ٭  عبدالرحمن محمد تاج 
عبدالكرمي

 ٭  ابراهيم عبداهللا علي الكندري 

 ٭  عبداهللا سعد عوض العازمي
 ٭  حمد خالد حمد اخلواري 
 ٭  خالد جاسم محمد ارحيل 

 ٭  احمد ســــالم احمــــد عبداهللا 
االحمد

 ٭  عايد صالح محمد اخلدير 
ابراهيــــم   ٭  ابراهيــــم يوســــف 

القبندي 
 ٭  هيثم علي عبداهللا حيدر 

 ٭  ســــليمان عبدالكــــرمي علــــى 
منصوري 

درمييــــح  فيحــــان   ٭  نــــواف 
العتيبي 

 ٭  محمد سعود مبارك السبيعي 
 ٭  منصور فايز خلفان خميس 

 ٭  علي احمد حسني علي 
 ٭  رشيد راضي حسني املزيد 

 ٭  سلطان عبداهللا سلطان فريح 
 ٭  فايز خليفة مرزوق عقيل 

 ٭  ســــعود عبدالعزيز عيســــى 
حسن 

 ٭  محمد جاسم محمد الشيخ
 ٭  مشعل سعد فهد مدعث احلايف 

النبهان
 ٭  عيد محمد كميخ الرشيدي 

 ٭  منصــــور علــــوان منصــــور 
العجمي

 ٭  عايض محمد عايض عيد جنيح 
السبيعي

 ٭  محمود علي محمد علي 
 ٭  فالح مساعد فالح العازمي
 ٭  فهد فهيد جار اهللا العجمي
 ٭  علي عبداهللا هداد الشمري 

 ٭  سعيد محمد سعيد البلوشي 
 ٭  راضي صالح قبالن احليان 

 ٭  حمد مالك حمد درباس 
 ٭  مشاري سعد سحيم بصمان 

محمــــد  ابراهيــــم   ٭  عبــــداهللا 
الكندري

 ٭  غالب ثامر ثريان املطيري
 ٭  محمد حمدان محمد ختالن 

 ٭  طالب ابراهيم حسني عاشور 
محمــــد  شــــحيتان   ٭  راضــــي 

الشحيتاوي 
 ٭  محمد خضير صباح صباح 

 ٭  حمد مســــلط حمود عبداهللا 
الهاجري 

مطلــــق  حمــــود   ٭  مشــــعل 
الضفيري 

 ٭  احمد حسني علي زيد القالف
 ٭  محمــــد برجس مبــــارك فهيد 

القعمر 
 ٭  ناصر بطي محسن العتيبي

 ٭  يوسف فهد علي اجلفني
 ٭  عدنان حمود مناور احلبيني

 ٭  عبدالعزيز شابور عبداحلسني 
بهبهاني 

 ٭  نايف فراج حمود اسميران 
 ٭  غازي فالح مسلم جازع 

 ٭  منصور جاسم احمد االستاذ 
 ٭  فهاد مطلق فهاد احملجان

 ٭  سامي مرزوق مبارك املدعج
 ٭  حسن سالم حسن القاسمي 
 ٭  حسني صالح محمد بو حمد
 ٭  انور سعود يالوس العنزي 

 ٭  فيصل ردن دندن املطيري 

 ٭  راشد منصور زيد العازمي 
 ٭  بدر محمد ثعبان الرشيدي

 ٭  سالمه على ســــالمه محمدبن 
سالمة

 ٭  عبدالعزيــــز شــــليل فالــــح 
العتيبي 

 ٭  محمد حربي فهد الفضلي 
 ٭  عبداجلليــــل حســــني احمــــد 

احلداد
 ٭  سعد بندر حسن الرشيدي 
 ٭  محمد فالح محمد العجمي

احمــــد  راشــــد   ٭  عبدالفتــــاح 
سليمان 

 ٭  قيــــس محمد حســــني خلف 
الشطي

 ٭  ثامر مداهللا مرزوق الشريفي 
 ٭  محمــــد عبدالعزيــــز عبداهللا 

احمد 
 ٭  جابر زيد عبداهللا السهيل
 ٭  انور زيد عبداهللا السهيل 

 ٭  سعد عايد خليفة الهاجري 
 ٭  ثامر يعقوب يوسف السابج 
 ٭  بندر حميدان محمد الهاجري

قريعيــــط  عبيــــد   ٭  محمــــد 
الهاجري 

 ٭  صالح جهاد سلمان العازمي
 ٭  حسن عبداهللا مال اهللا حسن

 ٭  صالح حمد صالح العازمي 
 ٭  هيثم هاشم السيد الكبسي 

 ٭  عبــــداهللا محمــــد عبــــداهللا 
كركري 

 ٭  صالح عيسى احمد اليعقوب 
 ٭  خالد مفلح محمد القحطاني 
 ٭  مهدي ابراهيم حسن االربش

 ٭  خالــــد عبــــداهللا عبدالرحيم 
عبداهللا 

 ٭  راشد حزام محمد الدوسري 
 ٭  محمد خالد سالم عبداهللا 

 ٭  صالــــح علي جابــــر الكريبي 
املري

 ٭  محمود هاشــــم ســــيد مندني 
رمضان

 ٭  عماد عيسى احمد اليعقوب 
 ٭  احمــــد محمد مــــرزوق هداب 

العازمي
 ٭  احمد مرزوق خليفة العازمي 
 ٭  سليمان سعيد بخيت الدهام 

 ٭  حمد عيد سعود الشريدة 
 ٭  بطي عودة خليف العنزي 

 ٭  محمد مشعان فازع الرشيدي 
 ٭  داود ســــليمان محمــــد علــــي 

محمد
 ٭  يعقوب علي حســــني يوسف 

مدوه
 ٭  فوزي علي خلف الفراج 

 ٭  ابراهيم محمد خليل الفودري
 ٭  نورى فايز قاطع العنزي 

 ٭  مشــــعل عبدالعزيــــز عبداهللا 
املعتوق

 ٭  فؤاد ســــلمان موسي سلمان 
الداود 

 ٭  منيف راشد مانع املطيري 
 ٭  خالد ســــالم مطلــــق صعفاك 

العازمي
 ٭  عمار حسن عبداحلسني صفر 
 ٭  ناصر عواد جليدان الفضلي  

 المخصص لهم حتى ١٩٩٦/١/٧ والقرعة ١٦ الجاري
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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

لعالناتـــــــكـم

في دلـيـــل

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

نقل عف�ش
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

لعالناتـــــــكـم

في دلـيـــل

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

الفر�سـان لل�ستاليت
برمجة و�سيانة

فك ونقل وتركيب

الر�سيفر العجيب المتطور

50504374

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

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

تعلن �سركة كربى يف جمال املقاولت 

عن حاجتها للوظائف التالية :
1- مدير م�سروع   خربة ال تقل عن 10 �سنوات منها 5 �سنوات داخل الكويت

2- مهند�س م�سروع )كويتي اجلن�سية(        خربة ال تقل عن 7 �سنوات

3- مهند�س كهرباء )كويتي اجلن�سية(       خربة ال تقل عن 7 �سنوات

يف�سل اأن يحمل رخ�سة درجة اأوىل للأ�سراف على االأعمال الكهربائية من 

قبل وزارة الكهرباء

خربة ال تقل عن 7 �سنوات 4- مهـنــــد�س كـــهربـــاء 
يحمــــل رخ�ســـة درجةــ اأوىل للأ�ســـــراف على االأعمـــــال الكهربائيــــة من قبل 

وزارة الكهرباء

خربة ال تقل عن 5 �سنوات 5- مهـــنـــد�س مــــوقـــع   

خربة ال تقل عن 5 �سنوات 6- حــا�ســـــب كمـــيـــات   

خربة ال تقل عن 5 �سنوات 7- ر�ســــــــــــام  هند�سي   

خربة ال تقل عن 7 �سنوات 8- مهــنــــد�س �ســـحــي   

خربة ال تقل عن 7 �سنوات 9- مراقب اأعمال مدنية   
بالن�سبة للمهند�سني ي�سرتط اإجادة اللغة االجنليزية قراءة وكتابة

تر�سل ال�سرية الذاتية على فاك�س رقم :  22448674

ت :  22441623 - 22441624

با�سـم/ عبري في�سل احل�سن

N001375303 / رقم اجلواز

على من يجده ت�سليمه

لل�سفارة ال�سورية 

94475536
55089568اأو االت�سال

مفقود جواز �سفر �سوري


