
االثنين
9  نوفمبر 2009

12
االمنية
الصفحة

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

العالناتـــــــكـم

في دلـيـــل

2 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 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(

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

العالناتــكم في دلـيـــل

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

العالناتـــــــكـم

في دلـيـــل

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

�ســــقــــــق لالإيـــــجــــار

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

2456660624839402 - 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

برادة 

املقام

منتج كويتي 

وثمنه فيه

ت�شكيلة رائعة 
من

برادات املياه

ترقية 45 ضابطًا من مالزم أول إلى نقيب
عقيل حبيب حمد اجلدي  ٭

ط���ارق محم���د جاس���م   ٭
احليدر

فهد محمد راشد الرقيب  ٭
عبدالعزيز احمد حس���ن   ٭

علي
علي عاشور غلوم رضا  ٭

ح���راس  فه���د  احم���د   ٭
الديحاني

حامد هادي محمد الصالح  ٭
محم���د عبدالرحمن احمد   ٭

ملك
عيس���ى  خال���د  ولي���د   ٭

العصفور
محمد امن حسن عابدين  ٭

فهد حمود الهولة  ٭
علي عبداهلل علي عبداهلل  ٭

هيثم محم���ود عبدالفتاح   ٭
عيسى

عبداهلل احم���د عبداملجيد   ٭
حيدر

احمد مناحي علي الدواس  ٭
فاي���ز عبدالعزي���ز احمد   ٭

النصار
محم���د عب���داهلل حم���اد   ٭

العجمي
بندر محمد صنت املطيري  ٭
حمد عبداهلل محمد الطيار  ٭

راشد ناصر فهد احملرول  ٭

محم���د احمد جاس���م مال   ٭
احلرمي

سعد علي محمد القطان  ٭
محم���د منص���ور حس���ن   ٭

الدوسري
خالد علي احمد صالح  ٭

احمد س���عد مطلق س���عد   ٭
الهيفي

عدنان جاسم محمد حسن   ٭
دشتي

عمر غازي نوار العتيبي  ٭
خال���د صال���ح عبدالعزيز   ٭

اخلضر
ماجد مارق بجاد العتيبي  ٭

عب���داهلل محم���د عبداهلل   ٭
العبيدان

اص���در مدير ع���ام االدارة 
العامة لالطفاء باالنابة العميد 
يوسف االنصاري قرارا بترقية 
خمسة واربعن ضابطا من رتبة 
مالزم اول الى نقيب اعتبارا من 

تاريخ 1 اجلاري.
والضباط املرقون هم:

عل���ي عب���داهلل نواه���ي   ٭
العتيبي

عيد مهدي مطلق شميالن   ٭
العازمي

ع���وض  س���عد  مطل���ق   ٭
العازمي

وليد عبداهلل غلوم حيدر  ٭
س���عد علي محمد صعفاك   ٭

العازمي
راش���د غزاي محمد شوق   ٭

الرشيدي
الطرق���ي  عقي���ل  ب���در   ٭

الرشيدي
خالد صالح محمد حمد  ٭

جمال احمد مرزوق راشد  ٭
فيصل بدر ناصر الهالل  ٭
خالد سمير سند سريع  ٭

علي شناوه بقيص الهليم  ٭
ياس���ر احم���د عب���داهلل   ٭

املسري
ص���ادق عب���اس جاس���م   ٭

الدريع
علي محمد علي الطبيخ  ٭

العميد يوسف األنصاري

عدل
و حماكم

إعداد: مؤمن المصري

السجن 4 سنوات لضابطين زّورا تقرير حريق مخزن

.. وإخالء سبيل قاتلة خادمتها

قض����ت محكمة اجلنايات امس برئاس����ة 
املستش����ار وائل العتيقي وامانة س����ر علي 
العبدالهادي بحبس ضابطي االطفاء املتهمن 
بتزوير تقرير حريق مخزن مبنطقة الشويخ 
الصناعية، حيث كانا اكدا ان احلريق مت بفعل 
فاعل، اربع س����نوات مع الشغل وكفالة الف 
دينار لكل منهما لوق����ف النفاذ مع مصادرة 
التقرير املزور ومبلغ 5001 دينار على سبيل 

التعويض املدني املؤقت ورفض الدعوى املدنية. 
وكان احملامي بشار النصار الذي مثل املدعي 
باحلق املدني قد ترافع خالل اجللسة املاضية 
مفندا االدلة على توافر اركان جرمية التزوير 
املسندة للمتهمن، فقد تبن للجنة املستعان 
بها بعد البحث صح����ة نتيجة التقرير االول 
املعد من املبل����غ وعدم صحة نتيجة التقرير 

الثاني املعد من املتهمن.

عبداهلل قنيص
أحيل 3 شباب إلى إدارة املباحث اجلنائية لتشبههم 
باجلنس اآلخر، وجاء توقيف الشباب الثالثة من قبل 
رجال جندة حولي، حيث كانوا يرتدون املالبس النسائية. 
من جهة أخرى، أحيل مواطن VIP الى مخفر الصبية بعد 
دخوله منطقة محظورة دون إذن مسبق وجاء ضبط 

املواطن داخل محمية في منطقة الصبية.

دانيا شومان
علمت »األنباء« من مصادر مطلعة أن جامعة 
الكويت بص����دد تركيب كاميرات مراقبة في كلية 
البنات. وأوضحت املصادر ان اجلامعة تقدمت بطلب 
مناقصة لتركيب الكاميرات في الشهر املاضي، ومتت 
املوافقة عليها من قبل جلنة املناقصات املركزية 
حتت رقم 2009/341-2010، على أن تدخل اخلدمة 

خالل العام الدراسي اجلاري. وأبدت املصادر تخوفها 
من أن تتسبب هذه الكاميرات في أزمة نيابية كما 
حدث في احدى الكليات التابعة ل� »التطبيقي« قبل 
مدة، الفتة الى ان الكاميرات س����تكون عبارة عن 
دوائر ڤيديو مغلقة وستتبع أمن اجلامعة، وسيتم 
تركيبها في املمرات الرئيس����ية في الكلية وعند 

بوابات الدخول واخلروج، وكذلك املواقف.

3 إلى »الجنائية« بـ »تشبّه«  كاميرات مراقبة في كلية البنات قريبًا

قضت محكم����ة اجلنايات امس برئاس����ة 
املستشار محمد اخللف باخالء سبيل املواطنة 
املتهمة بقتل خادمتها بكفالة مالية قدرها 500 
دينار مع منعها من السفر واجلت نظر الدعوى 
جللسة 20 ديسمبر املقبل لتقدمي الدفاع. وكانت 
النيابة العامة قد اس����ندت للمتهمة، وهي ربة 

بيت، انها قامت في 12 اغس����طس املاضي في 
ضاحية علي صباح السالم بقتل املجني عليها 
ماتبي كوماري، وهي هندية اجلنس����ية، بأن 
انهالت عليها ضربا بااليدي وباحلجر وبأدوات 
الطبخ واحدثت بها اصابات متفرقة من جسدها 

ادت الى وفاتها.

المارة وحراس المجمع ضبطوا متهمًا من ضمن 4 جناة

سطو مسلح يحصد 75 ألف دينار في الفروانية

أمير زكي ـ عبداهلل قنيص
متكن املارة وح���راس مجمع جتاري في منطق���ة الفروانية من 
القبض على متهم من بن 4 أشخاص اعترضوا طريق موظفي احدى 
شركات الصرافة حينما كانوا في طريقهم الى سيارة لنقل األموال، 
حيث متكن املتهمون من س���لب حقيبة مصفحة بداخلها مبلغ يقدر 
ب���� 75 ألف دينار. وقال مصدر أمني ل� »األنباء«: إن اجلناة )على ما 
يبدو( خططوا جلرميتهم، إذ انتظروا سيارة نقل األموال في ال� 10:30 
مساء أمس وهو موعد إغالق شركة الصرافة، وحينما جاءت سيارة 
نقل األموال ألخذ النقود اعترض اجلناة طريق املوظفن مستخدمن 
العجرات والس���كاكن، وفر منهم 3 هاربن باملبلغ املذكور، بينما مت 
القبض على الرابع الذي تبن انه إيراني اجلنسية وكان يحمل سكينا 
وعجرة، وحتفظ رجال األمن على مركبة وجدت خلف املجمع الذي 
ش���هد حادثة الس���طو وكانت بال لوحات ما يرجح ان اجلناة كانوا 
بصدد استخدامها للهرب بها. وحضر رجال األمن واملباحث الستكمال 

التحريات سعيا لضبط بقية اجلناة.


