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»الداخلية« تجري تدويرًا بين وكالئها المساعدين والمديرين العامين وتسّكن شواغر
احلالية وهم:

1 ـ عميد مزيد محـمد ســـبـيل احلــربي ـ مـدير 
مـديريـــة عمليـــات القيادة التنســــيقية للمنطقة 

اخللفية.
2 ـ عقيد اديب محمد صالح السويدان ـ مساعد 
مدير مديرية عمليات القيادة التنسيقية للمنطقة 

اخللفية

اما القرار الذي حمل رقم 3041 فتضمن:

مادة 1
تعيني عبداحلكيم عبداللطيف الفالح مديرا عاما 
لالدارة العامة لالنشاءات والصيانة وذلك نقال من 

وظيفته احلالية.
فيما تعلق القرار 3042 باعادة تشـــكيل اللجنة 

العامة للشرطة، وتضمن اآلتي:

مادة 1

يعاد تشـــكيل اللجنة العامة لشؤون الشرطة 
برئاسة وكيل الوزارة وعضوية كل من:

1 ـ وكيل جهاز امن الدولة.
2 ـ وكالء الوزارة املساعدين.

3ـ  العميد سعود حمد الشطيـ  مدير عام االدارة 
العامة ملكتب وزير الداخلية.

4ـ  العميد اسعد عبدالرحمن الرويحـ  مدير عام 
االدارة العامة للشؤون القانونية.

مادة 2

يتولى املقدم حامـــد احمد البالول العمل مقررا 
للجنة.

هذا وجاءت املادة التالية في جميع القرارات على 
وكيل الوزارة تنفيذها.

هذا وترأس وزير الداخلية الشيخ جابر اخلالد 
اجتماعا ضم وكيـــل الوزارة الفريق احمد الرجيب 
والوكالء املساعدين، وشدد الوزير في االجتماع على 
ضرورة تطوير العمل األمني مع أهمية ان يكون أمن 

الوطن على سلم األولويات.

عام االدارة العامة للتدريب
عميد رشيد جابر محمد اللوغانيـ  مساعد مدير 

عام االدارة العامة لالنظمة االمنية
عميد رياض عبدالعزيز احمد العبود ـ مساعد 

مدير عام االدارة العامة لشؤون قوة الشرطة
عقيد عدنان عيد ســـند الفضالة ـ مساعد مدير 
عام االدارة العامة لالنشـــاءات والصيانة لشؤون 

املشاريع
عقيد هارون محمد حسن العمر ـ مساعد مدير 
عام اكادميية سعد العبداهلل للعلوم االمنية لشؤون 

التعليم والتدريب
عقيد طارق عبداحملســـن علي الغريبـ  مساعد 

مدير عام االدارة العامة لهندسة االتصاالت
عقيد فهد سالم فهد الشويع ـ مساعد مدير عام 

االدارة العامة املركزية للعمليات
عقيد محمد سليمان محمد علي السعيدـ  مساعد 

مدير عام االدارة العامة للشؤون القانونية
عقيد عبدالعزيز محمد كاظم الكندري ـ مساعد 

مدير عام مديرية امن محافظة الفروانية
عقيد معتوق عبدالعزيز معـتوق الـعســـالوي 
ـ مســـاعد مديــــر عــــام مديـرية امـــن محـافظــة 

االحمـدي
عقيد محمد عبدالوهاب عبداهلل البابطنيـ  مساعد 
مديـــر عام االدارة العامة ملتابعة شـــؤون املجالس 

واللجان الوزارية
عقيد محمد راشد محمد حسني الدريعيـ  مساعد 
مدير عام اكادميية ســـعد العبداهلل للعلوم االمنية 

لشؤون اخلدمات املساندة
عقيد سامي محمد بدر الدويخـ  مساعد مدير عام 

االدارة العامة المن املنشآت
أما القرار الذي حمل رقم 3040 فتعلق بالقيادة 

التنسيقية وتضمن:

مادة 1

يعني كل من املبينة اســـماؤهم فـــي هذا القرار 
بالوظيفة قرين اسم كل منهم وذلك نقال من وظائفهم 

بالوظيفة قرين اسم كل منهم وذلك نقال من وظائفهم 
احلالية وهم:

اوال: المدراء العامون

لواء طارق علي قاسم حمادةـ  مدير عام مديرية 
امن محافظة العاصمة

عميد فيصل مبارك صالح الســـنني ـ مدير عام 
االدارة العامة المن املوانئ

عميد محمد رافع عبيد جرمان الديحاني ـ مدير 
عام كلية االمن الوطني

عميـــد دلهي معجب دليهي الهاجريـ  مدير عام 
مديرية امن محافظة مبارك الكبير

عميـــد يحيى جابر محمد الصالـــح ـ مدير عام 
االدارة العامة المن املنشآت

عميد عبداهلل نـــواف عزيز العنزي ـ مدير عام 
مركز البحوث والدراسات

عميد علي يوسف ســـعود الصباح ـ مدير عام 
االدارة العامة للمباحث اجلنائية

عميد خالد عبداهلل عيســـى الديني ـ مدير عام 
االدارة العامة للمؤسسات االصالحية

1ـ  اللواء سليمان فهد سليمان الفهدـ  وكيل وزارة 
مساعد لشؤون األمن اخلاص.

2 ـ اللواء محمد يوسف سعود الصباح ـ وكيل 
وزارة مساعد لشؤون أمن احلدود.

3ـ  اللواء خليل يوســـف خليل الشماليـ  وكيل 
وزارة مساعد لشؤون األمن العام.

4 ـ اللواء مصطفى حسني علي الزعابي ـ وكيل 
وزارة مساعد لشؤون العمليات.

5ـ  اللواء عبداحلميد عبدالرحيم العوضيـ  وكيل 
وزارة مساعد لشؤون اجلنسية واجلوازات.

6 ـ اللـــواء عيد عبداهلل مخيط املطيري ـ وكيل 
وزارة مساعد لشؤون اخلدمات املساندة.

7ـ  اللواء أنور عبدالرزاق عبدالكرمي الياســـنيـ  
وكيل وزارة مساعد لشؤون املؤسسات اإلصالحية 
وتنفيذ األحكام. أما القرار رقم 3039 فتعلق بتدوير 
مديرين عامني ومساعديهم وتسكني شواغر وجاء 

على النحو اآلتي:

مادة 1

يعني كل من املبينة اســـماؤهم فـــي هذا القرار 

مدير عام االدارة العامة لالمداد والتموين للشؤون 
الفنية

عميد محمد عبدالرحمن الدرمييح املشعلـ  مساعد 
مدير عام مديرية امن محافظة العاصمة

عميد علي عثمان عبداهلل الهويديـ  مساعد مدير 
عام االدارة العامة للمؤسسات االصالحية

عميد بدر بكر احمد النجار ـ مســـاعد مدير عام 
االدارة العامة للدفاع املدني

عميد احمد ابراهيم محمد النبهانـ  مساعد مدير 
عام االدارة العامة للرقابة والتفتيش

عميد عبدالعزيز ناصر محمد املنيخ ـ مســـاعد 
مدير عام االدارة العامة المن املوانئ

عميد احمد تركي بدر عبداهلل النويهضـ  مساعد 
مدير عام مديرية امن محافظة حولي

عميد علي يوسف علي اخلميس ـ مساعد مدير 
عام مديرية امن محافظة اجلهراء

عميد محمود ابراهيم حاجي الطباخ ـ مســـاعد 
مدير عام االدارة العامة للمباحث اجلنائية لشؤون 

االدارة العامة
عميد عادل حسن محمود سعدونـ  مساعد مدير 

عميد شـــهاب حمد شرهان الشمري ـ مدير عام 
االدارة العامة للرقابة والتفتيش

عميد عبداللطيف سالم علي الوهيبـ  مدير عام 
مديرية امن محافظة حولي

عميد غلوم حبيب غلوم عليـ  مدير عام مديرية 
امن محافظة الفروانية

عميد اسعد عبدالرحمن عبداهلل الرويح ـ مدير 
عام االدارة العامة للشؤون القانونية

ثانيا: مساعدو المدراء العامين

عميد يوســـف عبدالعزيز العبداهلل الروضان 
ـ مســــاعد مديـر عـــام االدارة العـامة للشــــؤون 

االدارية
عميد ابراهيم حسني السيد هاشمـ  مساعد مدير 

عام مركز البحوث والدراسات
عميد عدنان عبداهلل حســـني الكندريـ  مساعد 

مدير عام االدارة العامة للهجرة
عميد عبدالرزاق صالح محمد احلساويـ  مساعد 

مدير عام االدارة العامة المن املنافذ البرية
عميد جاســـم خليفة يوســـف النجم ـ مساعد 

في 6 قرارات وزارية وتدوير الوكالء لم يشمل النواف والدوسري والسعودي

وزير الداخلية الشيخ جابر اخلالد مترئسا اجتماعا للوكالء املساعدين بحضور الفريق أحمد الرجيب

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

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 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(

نقل عف�ش
فك - نقل - تركيب

ن�ستري الأثاث الم�ستعمل
�شـركـة الإيـمــان

66518694

ال�سالم لل�ستاليت
برمجـــة

�سيــانـــة

97160332
تمديد ق�سائم

غرفة و�سالة ومطبخ وحمام

يف حويل

قطعة 4 - �سارع 112

خلف البنك التجاري

22663519 - 99276020

لاليجار �سقة

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

ل�ساحبها/ نا�سر عقيل و�سركاه

للبيع جممـع جتـاري يف حــولــي مدخــول 28 األـف
للبيع بيت يف العار�سية املتو�سط ثالث اأدوار و�سرداب

للبيع بيـت يف الفــردو�س ثــالث �ســـوارع
مطلوب بيـوت للبيـع

مركــز الــزوم العـقــاري

66677519

لالإيجـار يف ال�سامليـة

99682600 - 97171172

حمالت + مكاتب + م�ساحات مفتوحة

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
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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 

ــات المجانية ــدم ــخ ـــاأل عـــن ال ا�ـــس

رائد العزل المزدوج

منتج كويتي 

وثمنه فيه

برادة الباب

ت�شكيلة رائعة 
من

برادات املياه

24334530 - 24341366

�سركة رائدة يف جمال توزيع املواد الغذائية  

تطـــلب فـــورا :

1- مــوزعــيـن بال�ســروط التاليـــة:

- �سهادة �سحية . - رخ�سة قيادة عامة .  

- اإقامة قابلة للتحويل.            - �سرط اخلربة .

2- مندوبة عالقات عامة وحت�سيل

�ســــرط وجـــود رخ�ســــة قيــــادة

3- مـروجــني مبيــعــات باجلمعيات

عــلــى مــن تــتــوفــر لــديــهــم الــ�ــســروط الــ�ــســابــقــة ار�سال 

ال�سرية الذاتية على ارقام الفاك�سات التالية :

 

6 6 3 3 5 4 4 2

خميم كريبـي يف كبـد
غرفتـني ومطبــخ وحمــام 
وعــرزالـــــه ، 2 فــــريـــزر
2 طبـــاخ ، مكـــيـــف مـــاء
املخيـم م�سـور بالكيـربــي

لعالناتــكم في دلـيـــلللبــيـــع

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

قطـــع عـالقـــة
تعلن �سـركـة حممــد نا�سـر الهــاجري واولده

عن قــطــع عالقتــهـا باملدعــو  

حممد عبدال�ســالم 

عبداهلل حممد 
) م�سري اجلن�سية(

ـــم  ـــة رق ـــي ـــدن ـــة م ـــاق ـــط ـــل ب ـــم ـــح وي

بوظيفة  لدينا  يعمل  كان  اأنــه  حيث   260100104158

انهاء  ومت   2009/10/28 تاريخ  وحتى  اأول  مبيعات  مدير 

خدماته وال�سركة ل تتحمل م�سوؤولية اأي عمل يقوم به 

املذكور  باإ�سم ال�سركة.

محمد الجالهمة ـ هاني الظفيري
أص��در وزي��ر الداخلية الفريق ركن متقاعد الش��يخ جابر اخلالد ام��س 6 قرارات وزارية 
مبوجبه��ا مت اجراء حركة تدوير بني الوكالء املس��اعدين واملديرين العامني مع تس��كني بعض 
الش��واغر الى جانب قرار وزاري بإعادة تش��كيل اللجنة العامة لش��ؤون الشرطة وقرار آخر 

بشأن تنظيم العمل في القيادة التنسيقية للمنطقة اخللفية.
وف��ي الق��رار األول الذي حم��ل رقم 3035 جاء: يع��ني عذبي فهد األحم��د الصباح وكيال 
جله��از أمن الدولة. أما الق��رار الثاني، فتعلق بوكالء وزارة الداخلية املس��اعدين، حيث جرى 
تدوير بني الوكالء وتس��كني الوكالء اجلدد فيما لم يشمل القرار 4 وكالء مساعدين في قطاع 
تكنولوجيا املعلومات الذي يتواله الش��يخ مش��عل اجلابر وقطاع امل��رور الذي يتوالها اللواء 
محمود الدوس��ري وقطاع التدريب الش��رفي والذي يترأسه اللواء احمد النواف واملنافذ التي 

يتوالها اللواء يوسف السعودي.
ونص القرار الذي حمل رقم 3036 على اآلتي: يعني كل من املبينة أسماؤهم في هذا القرار، 

بالوظيفة قرين اسم كل منهم، وذلك نقال من وظائفهم احلالية وهم:


