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ترقية اللواء السعودي إلى فريق وتعيينه مديرًا عامًا  لـ »التحقيقات« 
واعتماد 39 ضابطاً إلى رتبة لواء و65 ضابطاً إلى رتبة عميد

»األنباء« تنشر أسماء الضباط المرّقين في »الداخلية«

اللواء الشيخ أحمد اخلليفة اللواء ابراهيم الطراح

اللواء دليهي الهاجري اللواء عبداهلل الراشد

اللواء مزيد احلربي اللواء سيف السيف

اللواء منصور العالج اللواء محمد الديحاني

اللواء ماجد املاجد اللواء عبداهلل جاسم القناعي

اللواء عصام العمر اللواء يحيى جابر

العميد اديب سويدان العميد محمد امليع

اللواء الشيخ أحمد النواف

وزير الداخلية الشيخ جابر اخلالد

اللواء عبدالفتاح العلي

اللواء كامل العوضي

اللواء سعود احلسيني اللواء فهد الدوسري

اللواء الشيخ  احمد الصباح اللواء محمد ادريس الدوسري

اللواء أحمد املشعل اللواء عيسى املسباح اللواء جمال الدواس اللواء خالد الديني اللواء جاسم الفيلكاوي اللواء جمال الصايغ اللواء عبداهلل العنزي

اللواء عايض العتيبي العميد محمد الصبر اللواء فهد املصيريع اللواء هارون العمر اللواء حبيب السماك اللواء حمدان العتيبي اللواء فيصل السنني

العميد عدنان الفضالة العميد بدر الذربان العميد فهد الشويع العميد صالح بودستور العميد معتوق العسالوي العميد وليد احلشاش

أمير زكي
اعتمد صاحب السـمو األمير الشيخ صباح االحمد يوم امس عدة 
مراسيم بشـأن ترقية ضباط في وزارة الداخلية، حيث صدر مرسوم 
بترقية اللواء يوسـف السـعودي وترقيته الى رتبة فريق مع نقله الى 
وظيفة مدير عام اإلدارة العامة للتحقيقات بوزارة الداخلية، كما اعتمد 
صاحب السمو مرسـوما حمل رقم 2010/133 وتضمن ترقية 39 
عميدا الى رتبة لواء، واعتمد املرسـوم رقم 134 لترقية 65 عقيدا 

الى رتبة عميد، وفيما يلي نص املراسيم واسماء املرقني:
مرسوم رقم 132 لسنة 2010 بترقية لواء في الشرطة ونقله إلى 

وظيفة مدير عام اإلدارة العامة للتحقيقات بوزارة الداخلية
بعد االطالع على الدستور،

وعلى القانون رقم 33 لسـنة 1968 بشـأن نظام قوة الشرطة 
والقوانني املعدلة له.

وعلى املرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن اخلدمة 
املدنية والقوانني املعدلة له. وعلى املرسوم بقانون رقم 22 لسنة 

1990 بشأن قانون تنظيم القضاء والقوانني املعدلة له.
وعلى القانـون رقم 53 لسـنة 2001 في شـأن اإلدارة العامة 

للتحقيقات بوزارة الداخلية.
وعلى املرسـوم الصـادر في 7 من جمادي األولى سـنة 1399 
هـ املوافق 4 ابريل سـنة 1979 في شـأن نظام اخلدمة املدنية 

واملراسيم املعدلة له.
وعلى املرسـوم رقم 84 لسنة 2002 بشـأن مرتبات وبدالت 

وعـالوات اعضاء اإلدارة العامة للتحقيقات املعدل باملرسـوم رقم 
351 لسـنة 2004. وبناء على عرض وزير الداخليـة، وبعد موافقة 

مجلس الوزراء، رسمنا باآلتي:
مادة أولى

يرقى اللواء يوسف عبداهلل السعودي ـ إلى رتبة فريق.
مادة ثانية

ينقل الفريق يوسف عبداهلل السـعودي ـ إلى وظيفة مدير عام 
اإلدارة العامة للتحقيقات بوزارة الداخلية.

مادة ثالثة
على وزير الداخلية تنفيذ هذا املرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره، 

وينشر في اجلريدة الرسمية.

مرسوم رقم 133 لسنة 2010

بترقية ضباط برتبة لواء

بعد االطالع على الدستور

وعلى القانون رقم 22 لسنة 1968 
بشأن نظام قوة الشرطة والقوانني 

املعدلة له
وبن����اء عل����ى ع����رض وزي����ر 

الداخلية
وبعد موافقة مجلس الوزراء

رسمنا باآلتي
مادة أولى

يرقى الى رتبة »لواء« كل من:
أحمد سيف س����عد عبدالعزيز   ٭

املشعل
مزي����د محم����د س����بيل مزيد   ٭

احلربي
عبدالفتاح عبداحملس����ن هاشم   ٭

العلي
جاس����م علي جاس����م حس����ن   ٭

الفيلكاوي
فيصل مبارك صالح السنني  ٭

محم����د راف����ع عبي����د جرمان   ٭
الديحاني

أحمد عبداهلل اخلليفة الصباح  ٭
حمدان عبداهلل مطلق س����عيد   ٭

العتيبي
محم����د ادريس خال����د ادريس   ٭

الدوسري
عيسى جاسم محمد املسباح   ٭

دليهي معجب دليهي بن حضرم   ٭
الهاجري

يحي����ى جابر محم����د عبداهلل   ٭
الصالح

ابراهي����م مزع����ل جابر  فه����د   ٭
الدوسري

فهد فالح مطر املصيريع  ٭
عاي����ض عب����داهلل راجح وايل   ٭

العتيبي
عبداهلل نواف عزيز ش����تيوي   ٭

العنزي
عبداهلل خليفة ابراهيم الراشد  ٭

سيف محمد عبدالكرمي ابراهيم   ٭
السيف

علي يوسف سعود الصباح  ٭
حمي����د حبيب محمد حس����ني   ٭

السماك
خالد عبداهلل عيس����ى خليفة   ٭

الديني
ماجد يوس����ف خاطر يعقوب   ٭

عبداهلل املاجد

إبراهيم باسل محمد الطراح  ٭
جم����ال يوس����ف عبدالوه����اب   ٭

الدواس
سعود حمد خالد الشطي  ٭

فيص����ل نواف األحم����د اجلابر   ٭
الصباح

منصور خلف فهد العالج  ٭
عصام علي عبدالع�زيز العمر  ٭

اح�م����د  عبدالعزي����ز  أحم����د   ٭
العجيل

عبداهلل عبدالوهاب عبدالعزيز   ٭
العصفور

يوس����ف عبدالعزيز العبداهلل   ٭
الروضان

عبداهلل جاسم محمد القناعي  ٭
صال����ح فخ����ري عل����ي صالح   ٭

الرشيدي
عص����ام س����الم ابراهيم محمد   ٭

النهام
كام����ل محمود محم����د محمود   ٭

العوضي
مرتضى محمد علي حسني علي   ٭

بهبهاني
جمال حامت عل����ي رضا محمد   ٭

الصايغ
جني����ب إبراهي����م عبدالرحمن   ٭

العثمان
أحم����د خال����د األحم����د اجلابر   ٭

الصباح

مرسوم رقم 134 لسنة 2010

بترقية ضباط في الشرطة
� بعد االطالع على الدستور.

� وعلى القانون رقم 27 لسنة 
1968 بش����أن نظام قوة الش����رطة 

والقوانني املعدلة له.
� وبن����اء عل����ى ع����رض وزير 

الداخلية.
� وبع����د  موافق����ة مجل����س 

الوزراء
رسمنا باآلتي

مادة أولى
يرقى إلى رتبة »عميد« كل من:

ياسني فيصل حليفي الصليبي   ٭
اخلالدي

حسني أحمد محمد دشتي  ٭
مبارك بنيه خلف حمدان   ٭

عيس����ى عل����ي حم����د رش����يد   ٭
الرشيد

محمد حمزة محمد عبد علي  ٭
محمد عامر حمد فالح العجمي  ٭

س����عود عبي����د دل����ي العياده   ٭
الشمري

عبدالعزيز عبداهلل محمد علي   ٭
املطوع

عدن����ان عي����د س����ند فضال����ة   ٭
الفضالة

إبراهي����م عبدالعزي����ز ابراهيم   ٭
العيسى

ف����رج حم����د ش����رهان حلوى   ٭
الشمري

هارون محمد حسن العمر  ٭
فريح عبداللطيف فريح عثمان   ٭

الكوح
عذبي ناصر العذبي الصباح  ٭

وليد عبداهلل عيس����ى خليفة   ٭
الديني

ناصر مخل����ف منصور محمد   ٭
العنزي

أديب محمد صالح السويدان  ٭
منصور محمود محمد محمود   ٭

العوضي
عبدالك����رمي خض����ر عب����اس   ٭

حسني
مجالد س����اير ملوح س����يحان   ٭

الظفيري
بدر عبداهلل صالح الذربان  ٭

حم����د زي����دان ناي����ف محم����د   ٭
العنزي

صالح أحمد عبداهلل العودة  ٭
عب����داهلل  راش����د  عب����داهلل   ٭

الوه�يب
عب����داهلل محم����د محم����د عيد   ٭

السنافي
محمد رضا محمد علي  ٭

ع����ادل س����عود عبدالعزي����ز   ٭
العبيدان

ف����ؤاد صال����ح أحم����د عطية   ٭
األثري

طارق عبداحملسن علي ابراهيم   ٭
الغريب

فهد سالم فهد محمد الشويع  ٭
ان����ور عبداللطي����ف محم����د   ٭

البرجس
محمد س����ليمان محم����د علي   ٭

السعيد
فايز محمد حمد محمد بوحمد  ٭

عبدالعزيز محمود كاظم محمود   ٭
الكندري

فراج فهد فراج فهاد الزعبي  ٭
معتوق عبدالعزيز معتوق   ٭

محمد راش����د ش����بيب حميدي   ٭
امليع

عبداهلل احمد عوض العلي  ٭
محمد خليفة عيس����ى خليفة   ٭

الديني

محمد هاشم محمد صبر  ٭
محم����د عبدالوه����اب عبداهلل   ٭

البابطني
ط����الل ابراهيم حجي حس����ني   ٭

معرفي
حس����ني  عب����داهلل  صال����ح   ٭

بودستور
ماجد سلطان بالل اخلميس  ٭

مرزوق س����ليمان عبدالعزيز   ٭
املطوع

ولي����د عبدالعزي����ز عيس����ى   ٭
احلشاش

نوري عبدالعزيز ناصر احمد   ٭
اجلحمة

ص����الح عم����ر مب����ارك خليفة   ٭
خليفوه

محمد احمد مبارك العبداللطيف   ٭
العصفور

محم����د ابراهيم ناصر عبداهلل   ٭
العبودي

محمد عاي����د محمد مش����عان   ٭
اخلالدي

يعقوب يوس����ف راش����د علي   ٭
القالف

فيصل محمد سعود عبدالعزيز   ٭
بوعباس

محم����د  اس����ماعيل  راض����ي   ٭
اخلالدي

س����لطان نش����مي خلف مزيد   ٭
الضفيري

خميس احمد خميس جاسم  ٭
محم����د عل����ي ن����واف س����الم   ٭

العنزي
عبداالمي����ر علي رض����ا غلوم   ٭

اسيري
ناص����ر عبي����د نواف س����الم   ٭

العنزي
خال����د محمود محم����د مندني   ٭

شهاب
محم����د راش����د محمد حس����ني   ٭

الدريعي
عبداللطيف عيسى عبداللطيف   ٭

الرجيب
القفي����دي  عب����داهلل ارش����يد   ٭

الرشيدي
تركي راش����د عبداهلل راش����د   ٭

الهنيدي
عادل ناصر عبداهلل يوس����ف   ٭

السبيعي
مادة ثانية

على وزير الداخلية تنفيذ هذا 
املرس����وم ويعمل به م����ن تاريخ 

صدوره.

الفريق يوسف السعودي

اللواء الشيخ علي اليوسف

العميد فرج الشمري


