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التركيت: حريصون على ضخ دماء جديدة لتولي المناصب اإلشرافية

»اإلطفاء« تجري تدويراً  وتسكيناً في 3 قطاعات

أوال: قطاع المكافحة: رؤساء مراكز ـ اطفاء 
محافظة حولي.

العقيد/ محمد ابراهيم االنصاري ـ رئيس 
مركز اطفاء السالمية الجنوبي.

المقدم/ محمد حيدر المحميدـ  رئيس مركز 
اطفاء حولي.

المقــــدم/ عبدالكريم جزا العتيبيـ  رئيس 
مركز اطفاء مشرف.

رؤساء مراكز محافظة العاصمة:

المقدم/ عابدين قمبر عابدينـ  رئيس مركز 
اطفاء الشهداء.

المقدم/ علي عباس عبد عليـ  رئيس مركز 
اطفاء الشويخ الصناعية.

المقدم/ طالل محمد الصرافـ  رئيس مركز 
اطفاء الدوحة.

رؤساء مراكز اطفاء محافظة الفروانية:
المقدم/ خالد سالم سالمين ـ رئيس مركز 

اطفاء المطار العسكري والمطار الدولي.
المقدم/ عيســــى محمد المطيري ـ رئيس 

مركز اطفاء جليب الشيوخ.

رؤساء مراكز اطفاء محافظة مبارك الكبير:

المقدم/ ناصر علي القبندي ـ رئيس مركز 
اطفاء القرين.

المقدم/ عمر ابراهيم المرشودـ  رئيس مركز 
اطفاء مبارك الكبير للمواد الخطرة.

رؤساء مراكز اطفاء محافظة الجهراء:

المقدم/ محسن براك منصورـ  رئيس مركز 
اطفاء الجهراء.

أمير زكي
قال نائب المدير العام للشؤون المالية واالدارية في االدارة العامة لالطفاء العقيد 
م.خالد التركيت ان االدارة حريصة على ضخ دماء جديدة لتولي المناصب االشرافية 
في االطفاء. وذلك عقب إصدار اإلدارة العامة لإلطفاء قراراً بتدوير وتسكين وندب في 
3 قطاع��ات. واضاف العقيد التركيت أمس انه تطبيقا لقواعد مجلس الخدمة المدنية 
رقم 2006/25 بش��أن شروط ش��غل الوظائف االش��رافية فإن المدير العام لالدارة 
اللواء جاس��م المنصوري اص��در قرارا اداريا بندب عدد م��ن الضباط والموظفين 
في قطاع المكافحة وتنمية الموارد البش��رية بمس��توى مراقب وفي قطاع الوقاية 

بمستوى رئيس قسم.
وأش��ار الى ان االدارة اعلنت عن اس��ماء منتدبين وفقا لقرار المدير العام، وستقوم 
الحقا باإلعالن عن الوظائف االشرافية الشاغرة المتبقية وعددها 13 منصبا رئيس مركز 

في قطاع المكافحة ورؤساء أقسام في القطاعات المختلفة.
وذكر ان الهدف من هذه الخطوة هو اتاحة الفرصة لمن تنطبق عليهم الشروط الواردة 
في قرار الخدمة المدنية للمتقدم لشغل تلك المناصب »وإال فإن االدارة ستقوم باستثناء 

المدد واختيار الكفاءة وفقا لقواعد االستثناء الواردة في ذات القرار المذكور«.
وفيما يلي أسماء من شملهم قرار المدير العام بالندب والتدوير:

المقدم/ محمد حسن الكندريـ  رئيس مركز 
اطفاء الجهراء الحرفي.

رؤساء مراكز محافظة االحمدي:

المقدم/ أسامة عيسى المناعيـ  رئيس مركز 
اطفاء االحمدي.

المقدم/ خالد عبداهلل ذياب ـ رئيس مركز 
اطفاء الشعيبة الصناعية.

المقدم/ عيســــى جحيل الرشيديـ  رئيس 
مركز اطفاء ميناء عبداهلل.

مركز العمليات واالسناد:

رائد/ بــــدر علي العتيبــــي ـ رئيس مركز 
العمليات واالسناد.

ثانيا: قطاع تنمية الموارد البشرية مركز اعداد 
رجال االطفاء:

العقيد/ عادل محمد الحليلةـ  مراقب البرامج 
والمناهج.

المقدم/ طارق عبدالرحمن المنيسـ  مراقب 
الطلبة والضباط.

ثالثا قطاع تنمية الموارد البشرية ادارة التطوير 
االداري والتدريب:

المقدم/ داود احمد الحمدانـ  مراقب التدريب 
واالجازات الدراسية.

االولى/ عامة ـ عواطف حسين المريخي ـ 
مراقب التطوير االداري.

وحدة السالمة والصحة المهنية بمستوى 
رئيس قسم:

المقدم/ طارق جاسم السبيتيـ  رئيس 
وحدة السالمة والصحة المهنية.

قطاع الوقاية: 

اوال: ادارة التراخيص ـ حولي:

المقدم/ انور مبارك حسين ـ رئيس قسم 
الهندسة الكهربائية.

رائد/ فيصل عبدالرحيم عبدالغفورـ  رئيس 
قسم الهندسة الميكانيكية.

نقيب/ يوســــف احمد محمد ـ رئيس قسم 
المصاعد والساللم المتحركة.

ثانيا: قطاع الوقاية ـ ادارة التراخيص ـ مراقبة 
التراخيص العامة ـ حولي:

رائد/ احمد حســــن الجزاف ـ رئيس قسم 
المواد الخطرة.

رائد/ مصطفى محمد مراد ـ رئيس قســــم 
االنشطة الرياضية والترفيهية.

رائد/ جاسم حسين العطية ـ رئيس قسم 
مؤسسات النفع العام.

قطاع الوقاية ـ ادارة التراخيص ـ مراقبة 
التراخيص التجارية ـ حولي:

رائد/ خالد فوزان الفوزان ـ رئيس قســــم 
المباني التجارية والسكنية.

رائد/ عادل يوســــف علي ـ رئيس قســــم 
المخازن والمنشآت الصناعية.

رابعا: قطاع الوقاية ـ ادارة التفتيش والمتابعة ـ 
مراقبة التفتيش ـ حولي:

نقيب/ عبداهلل حسن عبداهللـ  رئيس قسم 
اجهزة انذار الحريق.

اولى/ب ـ محمد علي حسن ـ رئيس قسم 
فوهات اطفاء الحريق.

رائد/ علي حســــين احمد ـ رئيس قســــم 
المطفآت اليدوية.

نقيــــب/ احمد حميد غلوم ـ رئيس قســــم 
التركيبات الثابتة.

خامســــا: قطــــاع الوقايــــة ـ ادارة وقاية 
االحمدي:

رائد/ سند ناهض العجمي ـ رئيس وحدة 
االستقبال.

سادسا: قطاع الوقاية ـ ادارة وقاية الجهراء ـ 
مراقبة التراخيص:

رائد/ علي ثامر العدواني ـ رئيس قســــم 
التراخيص المهنية.

رائد راشــــد محمد العجمي ـ رئيس قسم 
دراسة المشاريع.

سابعا: قطاع الوقاية ـ ادارة وقاية الجهراء ـ 
مراقبة التفتيش والمتابعة:

رائد/ حسن جاسم الشمري ـ رئيس قسم 
التفتيش.
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