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االمنية
الصفحة

ذك���ر مدير ادارة االعالم األمني الناطق 
الرسمي باسم وزارة الداخلية العقيد محمد 
الصب���ر ان االدارة العامة لألدلة اجلنائية 
اعلن���ت عن ورود حال���ة جديدة اليها من 
ضحايا حريق اجلهراء من احد املستشفيات 
ليصل بذلك عدد ح���االت وفيات احلادث 

الى 46 حالة.

عدد ضحايا الجهراء يرتفع إلى 46

أمير زكي
تأكي���دا ملا انفردت بنش���ره 
»األنباء« في عددها الصادر يوم 
ابلغ مصدر  اجلمعة 28 اجلاري 
أمني ان اجمال���ي الطالب الذين 
سيلتحقون بالدراسة في أكادميية 
س���عد العبداهلل للعلوم األمنية 
كطلبة ضباط بلغ 219 طالبا بينهم 
40 خليجيا و27 طالبا جامعيا، 
وقال املص���در ان هذا العدد يعد 
هو األكبر خالل السنوات العشر 
األخيرة، وجدد املصدر ما سبق 
ان نشرته »األنباء« من ان هناك 
لقاء تعريفيا س���يتم في الرابع 
عشر من الشهر املقبل على ان تبدأ 
الدراسة في السادس والعشرين 
من سبتمبر، هذا ونشرت جريدة 
اآلن االلكترونية قائمة بأس���ماء 
152 طالبا مت قبولهم للدراس���ة 
من أصل 179 طالبا سيدرس���ون 
كطلبة ضباط في العام الدراسي 

.2010/2009
يذك���ر ان جلنة القبول كانت 
الداخلية  برئاس���ة وكيل وزارة 
الفريق غازي العمر ووكيل وزارة 
الداخلية املساعد للتدريب الشرطي 
اللواء الشيخ أحمد النواف ومدير 
ع���ام أكادميية س���عد العبداهلل 
اللواء يوس���ف  للعلوم األمنية 
املضاحكة وعدد آخر من القيادات 
األمنية سواء من قطاع أمن الدولة 

أو من املباحث اجلنائية.
وفيما يلي أس���ماء 152 طالبا 
الذين نشرت اسماؤهم على موقع 

اآلن االلكتروني:
احمد سعد محمد الديحاني

احمد ش���هاب احمد علي حسني 
علي العبيدلي

احمد صالح احمد الشحي
احم���د عبدالرحم���ن عوج���ان 

الرشيدي
احمد عبداحملسن فهد عبداحملسن 

الطريجي
احمد عثمان عبدالكرمي البحوه

احمد فيصل احمد الكندري
انور عبدالوهاب س���عد س���عد 

النخيالن
باني مب���ارك بني���ه متعب فهد 

اخلرينج
بدر احمد محمد العازمي

بدر فاروق مبارك املشاري
بدر فيصل عبدالرحمن البالول

البغيلي  اله���اده  ب���در مب���ارك 
الرشيدي

بدر ناصر احلميدي املطيرات
بدر ناصر معجب الهاجري

بندر خلف بدر املطيري
جابر مهنا فالح الرشيدي

جاسم محمد سعود القطان
عبداجللي���ل  محم���د  جاس���م 

العوضي
جاسم مسلم سالم اجلعيدان

جمال عبدالناصر مخلف منصور 
العنزي

حامد مبارك حامد املطيري
حسني خالد حسني سعد سرحان 

املطيري
حمد احمد عبداهلل مصطفى محمد 

هادي
حم���د عبدالعزيز س���الم محمد 

احلشاش
حمد عبداهلل حمد احلساوي

ف���وزي حمد س���الم حمد  حمد 
األحمد

حمود طالل بندر اخلطاف
حمود علي احمد ساملني
خالد فهد بطاح العازمي

خالد محمد عبداهلل العتيبي
خالد ناصر احم���د عبدالوهاب 

جاسم التوره
داود عبدالعزيز جاسم القطان

راشد عويهان راش���د العويهان 
العنزي

راش���د مب���ارك محم���د س���يف 
الهاجري

رمضان يوسف رمضان اخلباز
زايد سالم زايد الهاجري

س���الم فه���اد طل���ق طاح���وس 
العازمي

سالم فهد سالم محمد بطني
محم���د  عبدالعزي���ز  س���عد 

بوشهري
سعد محمد سعد الهاجري

سعود بدر عيد الغصاب
سعود عبدالرحمن جاسم علي

صالح حمد عبداهلل العزاز

عبدالوهاب راشد عبدالعزيز جاسم 
بن سالمة

علي حس���ني س���الم علي هليل 
الشمري

علي شبيب محمد العجمي
علي هش���ام علي السيد خليفة 

حسني القالف البحراني
عمر عبداهلل يعقوب يوسف حسن 

رضى
عمر عيد راشد عيد آل بن علي

عمر ماجد علي املبارك
عيد سرحان محمد العازمي

عي���د فيصل عيد عبداحملس���ن 
عيداملخيال العجمي

عيسى جمال خلف محمد العيد
عيسى محمود احمد االبراهيم

غازي فهد غازي املطيري
فالح ناصر فالح السبيعي

فهد احمد عبداهلل سعود صنيتان 
العرادة

فهد جزاع حماد حمود عبدالهادي 
العدواني

فهد حسني فهد العجمي
فهد سهيل عبدالرضا مكي اسود

فهد عبدالعزيز مال اهلل
فهد عبدالرزاق علي املال
فهد علي فالح الدوسري
فهد فوزي احمد احلملي

فهد فيصل حبيب البلوشي
فهد فيصل فهد الرقم

فهد محمد عبدالوهاب البابطني
فواز براك ناصر فالح النون

فيصل ابراهيم حسن علي احمد 
خباز

فيصل تركي محمد مطر رش���يد 
احلربي

فيصل خالد عايد املطيري
فيصل خالد عبدالرزاق الدعي

فيص���ل س���عد مطلق س���عود 
الدغيم

فيصل فهد هادي عبداهلل جاراهلل 
احلسيني

كمال عبدالعزيز يوسف عبداهلل 
كمال

ماجد مبارك ماجد الدوسري
ماجد مساعد عبداهلل حمد عبداهلل 

احلاي
محم���د راش���د محم���د صنيدح 

العجمي
محمد احم���د محمد صالل طلق 

الشميالن
محمد انور عبداهلل فهد عبداهلل 

رزيحان
محم���د ب���در يوس���ف محم���د 

الشعبان
محمد جمال ابراهيم الصولة

محمد حمد ناصر العرفج
محمد خليفة عبداهلل الصالح

محمد راشد عوض الشنفا
محمد سالم محمد حسني السيد 

بداح عذاب
محمد س���عد زيد متعب خليف 

اجلباري
محمد ع���ادل نافل حمود صالح 

بويابس
محمد عبدالعزيز كاظم جراغ

محمد عبدالعزيز عبدالكرمي ناصر 
السندي

محمد عبداهلل سعد العجمي
محمد علي عبدالرحمن الكوح

محمد علي محمد العماني
محمد ف���الح محمد ف���رز ظمن 

الديحاني
محمد ماضي عبداحملسن ماضي 

مفرح العازمي
محمد مساعد هابس فهد حسن 

حمد الرشيدي
حم���د  عبدالعزي���ز  مش���عل 

احلساوي
منصور فهد منصور عبدالعزيز 

املسعود
ناص���ر ب���در علي محم���د علي 

اخلالوي
ناص���ر محم���د عي���د عس���كر 

الرشيدي
ناصر وليد ناصر الطخيم
نايف عيد ساري الرشيدي

ناي���ف نويف���ع رج���ا مديب���غ 
الرشيدي

وليد خالد يوسف املهنا
يوسف عادل جاسم محمد عبداهلل 

بوراشد
يوس���ف محمود ياس���ني سالم 

الشطي
يوسف وليد يوسف احمد محمد 

الراشد

2إعالنات الدليل 4 8 3 0 8 0 5  -  2 4 8 3 0 3 2 2

العالناتــكم في دلـيـــل

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

�صيانة التكييف املركزي
 غ�ساالت- طباخات
- وحدات تكييف
خدمة 24 �ساعة

ثــالجــات - فــرايــزرات -بـــرادات 
نقل عف�ش

فك - نقل - تركيب

ن�ستري الأثاث الم�ستعمل
�شـركـة الإيـمــان

66518694

ال�سالمية ـــ مجمع �سنترال بالزا

تلفون:  25759933 ــ 25729933   فاك�س: 25747076

اخـتــيــارك مـــن

الــ�ســاعـــات واملـجــوهــرات

بجميع املــاركـــات

تـحــت �ســـقـــف واحــــد

تثمني باأف�سل الأ�سعار ون�سرتي نقدًا

كـادو فـرح

عبداملجيد لل�ساعات

عبداملجيد لل�ساعات: الكويت ــ جممع االأوقاف

الدور االأر�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(

ال�صالم لل�صتاليت
برمجـــة

�سيــانـــة

97160332
تمديد ق�سائم

99566026 - 67089519 الإدارة: 5/ 22623396

للبيع

باجلملة

خام ا�سرتايل

للبيع

باجلملة

قرميد اإيطايل

نتعــــــامــــل بالأقــــــــ�ســـاط
�ســـركـــــة دلتـــــا الـــ�ســــــرق

للبيع باجلملة

حديد مدورات

حديد مربعات

حديد بايبات

للبيع باجلملة

�سرت + �سناديق

يدوي + مواتري

�سيبار

لل�صتاليت
ت�صاهيل

67746152
97231040

برمجة و�سيانة

العالناتـــــــكـم

في دلـيـــل

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

24839402 - 24839403 - 24929233 -  24814483

پ اخلزان 3 -4 طبقات معزول م�سنوع من البويل اثيلني النقي.

قــــــطــــــعــــــة واحــــــــــــــــــــدة دون و�ـــــــــســـــــــالت. اآلــــــــــــيــــــــــــًا  پ مـــــ�ـــــســـــنـــــع 

اأحــــــــــجــــــــــام خمــــتــــلــــفــــة مــــــــن 150 اإىل 5000 جـــــــالـــــــون. پ 

كــــــــــــــــــــفــــــــــــــــــــالــــــــــــــــــــة عــــــــــــــــــــــــ�ــــــــــــــــــــــــســــــــــــــــــــــــرون عـــــــــــــــــــــــــامـــــــــــــــــــــــــًا. پ 

ا����س���األ ع���ن ال��خ��دم��ات المجانية

رائد العزل المزدوج

برادة 

املقام

منتج كويتي 

وثمنه فيه

ت�شكيلة رائعة 
من

برادات املياه

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

بينهم 40 خليجيًا و27 طالبًا جامعيًا

قبول 219 طالبًا في أكاديمية سعد العبداهلل

اللواء يوسف املضاحكة اللواء الشيخ أحمد النواف

صالح محمد صالح عبداهلل الراشد 
الرباح

صالح عبداهلل صالح العنزي
ضاري عبداهلل عبدالرزاق عبداهلل 

السجاري
ابراهي���م  عدن���ان  ض���اري 

الفيلكاوي
ضاري وليد ضاهر زيد الضاهر 

احلسيني
طالل فهد عبداهلل الهباد

عادل زايد حمود العازمي
عامر محمد عامر العجمي

ابراهي���م احم���د  عبدالرحم���ن 
الراشد

عبدالرحم���ن عل���ي محمد علي 
الفيلكاوي

عبدالرحم���ن فهد فه���د الناصر 
العتيق

عل���ي  ف���وزي  عبدالرحم���ن 
بوفرسن

عبدالرحمن محمود عبدالرحمن 
حيدر

عبدالرحي���م خال���د عبدالرحيم 
العوضي

ابراهي���م عبداهلل  عبدالعزي���ز 
القريبي

عبدالعزيز جمعه حمد التميمي
ش���ويت  س���عد  عبدالعزي���ز 

السعيدي
عبدالعزيز عبداهلل علي العلي

عبداللطيف صباح املالك
عبداهلل حسني علي احلافظ

عبداهلل سالم عيد املزرم
عبداهلل طاهر حامد العيد

عبداهلل عادل حسني فرج املانع

عب���داهلل عل���ي حس���ني عل���ي 
العميري

عب���داهلل فرحان عبداحملس���ن 
الفرحان

عبداهلل فهد مبارك الهاجري
عبداهلل مبارك عبداهلل املطيري

عبداهلل محمد فهاد الضفيري
عبداهلل ناصر عبداهلل العقيلي
عبدالهادي حسني علي العجمي

عبدالهادي نزال فخري علي صالح 
الرشيدي

عبدالرحم���ن اثي���ر عبدالرحمن 
الكليب

عبدالرحم���ن جاس���م حس���ني 
االبراهيم

عبدالرحمن عبداهلل محمد عبداهلل 
العباد

عبدالرحمن عبداهلل نواف عزيز 
شتيوي العنزي

عبدالرحم���ن ف���الح م���رزوق 
العازمي

عبدالرحمن يوسف حمد يوسف 
اللوغاني

عبدالعزيز عبداهلل خميس البطي 
بوطيبان

محم���د  فيص���ل  عبدالعزي���ز 
العسالوي

عب���داهلل  حم���ود  عب���داهلل 
الرشيدي

عبداهلل حمود فالح احلسيني
عبداهلل سعد حمود الشريدة

عبداحملس���ن عب���داهلل مطل���ق 
العازمي

عبدامللك فيصل عبدامللك محمد 
عبدامللك

إصابة 10 مصريين في حادث
تصادم بين باص وتنكر

23 مخالفًا في مبارك الكبير
و4 أشخاص بـ 4 أصابع

سرقة 490 من بنغالي بمباحث مزورة
وكرتون خمر محلي في الفروانية

»رفع األثقال« تصيب مواطنًا في قدمه

أمير زكي
شهد طريق الصبية حادث تصادم بني باص وتنكر مياه مما أدى 
الى اصابة 10 وافدين من اجلنسية املصرية جرى نقلهم بسيارات 
الطوارئ الطبية الى مستشفى اجلهراء، وأشرف على نقل املصابني 

من الطوارئ الطبية محمد ابراهيم ومحمد خلف ومروان سليم.
من جهة أخرى، أصيبت مصرية اثر حادث تصادم في منطقة 
ابوحليفة ونقلت للعالج الى مستش���فى العدان بواس���طة صالح 
ش���اكر وعلي الشمري، كما اصيب حدث كويتي في انقالب مركبة 
في منطقة جابر العلي ونقله الى مستش���فى العدان سيد الهاللي 

وعمار املشموم.

عبداهلل قنيص
أسفرت حملة دوريات مبارك الكبير عن ضبط 23 وافدا مخالفا 
لقانون اإلقامة وشملت احلملة منطقتي صبحان وصباح السالم 
وشارك فيها 8 رجال أمن. من جهة أخرى ضبطت دوريات مبارك 
الكبير أيضا بنغاليني في احلملة ذاتها عثر بحوزتهما على قطعتني 
من احلش���يش كما ألقى رجال جندة مبارك الكبير القبض على 4 

مواطنني عثر معهم على 4 أصابع من مادة احلشيش.

محمد الدشيش ـ عبداهلل قنيص
يجري رجال مباحث األحمدي حترياتهم لضبط شخصني دخال على 
عام����ل في بقالة في منطقة املهبول����ة مدعيني انهما من رجال املباحث 
وسرقا 490 دينارا بعد ان كبال العامل، كما متكن رجال أمن الفروانية 
من ضبط آسيويني احدهما مطلوب لقضية خيانة أمانة وعثر معهما 
على كرتون خمر محلي. على صعيد آخر، تقدمت مواطنة الى مخفر 
النقرة وأبلغت عن س����رقة 390 دينارا وساعة تقدر ب� 400 دينار بعد 

التسلل الى شقتها الكائنة في الطابق األرضي.

أمير زكي
اصيب مواطن )34 عاما( بجرح قطعي بالقدم نتيجة سقوط جسم 
حديدي على قدمه فيما كان ميارس رياضة رفع األثقال في ناد صحي 
في حولي وأس����عف املواطن للعالج في مستش����فى مبارك. من جهة 
أخرى، اصيب عامل سوري )26 عاما( بحروق باليدين نتيجة متاس 
كهربائي في ماكينة يعمل عليها ونقل السوري للعالج في مستشفى 

الفروانية بواسطة احمد القطان ومشعل الصفار.


