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الصفحة

العميد جاسم النجم متوسطا مستحقي أنواط اخلدمة

 هاني الظفيري
اقدم مواطن على سب وقذف زوجته السابقة 
عبر الهاتف، ولم يكتف بذلك بل اجته الى منزلها 
واعتدى عليها بالضرب داخل املس���كن لتتقدم 
املواطنة الى مخفر القي���روان مصطحبة معها 
تقريرا طبيا يفيد بتعرضها للضرب من طليقها 
ليتم تسجيل قضية حملت عنوان اساءة استخدام 

هاتف واالعتداء بالضرب.
من جانب آخر، تشاجرت فتاتان داخل محل 
للهواتف في منطقة الصليبية جراء اختالفهما 
على شراء خط، حيث متسكت كلتاهما بشراء 
اخلط املميز، وس���ارع صاحب احملل الى ابالغ 
رجال االمن حتى ال يتعرض محله للتلف جراء 

املشاجرة التي وقف فيها متفرجا.

مشاجرة نسائية في محل هواتف

مركز رياضمركز رياض

اجلرمي���ة هي كل فعل 
منعه القانون بنص صريح 
منشور، وذكر له عقوبته 
ومن محاسن هذه النظرة 
ان املمنوعات � أي اجلرائم 
� تنف���رد بفعل الس���لطة 
العام���ة وحدها وتعطيها 
ه���ذا الوصف م���ن خالل 
ال���ى متطلبات  نظرته���ا 
املجتمع ومشاعره، ومبا 
ان املجتم���ع يتطور دوما 
أديا  فإن تطوره وتغيره 
الى تغير طبيعة اجلرمية 
وذلك تبعا لتغير تركيبة 

السكان، وتطور احلياة في املجتمع والعالم 
عموما، وهذا يتأكد من خالل متابعتي لألحداث 
الداخلية بالبالد ووجود تطور مستمر ألسلوب 
ارتكاب اجلرمية، ولعل دهشتي من ذلك انها 
تنصب على شريحة يفترض انها تعلم ما تقدم 
علي���ه قبل وقوعها في فخ تلك اجلرائم، فقد 
قرأت في احدى الصحف اليومية انه وردت 
معلومات ل���إدارة العامة ملكافحة املخدرات 
عن اجتار وحيازة شاب بدون للمواد املخدرة 
واملؤثرات العقلية، ومت استصدار اذن مبداهمة 
شقته وعثر بداخلها على 1000 حبة مخدر نوع 
»رهبانول« وكمية من حبوب »الكابتي« الى 
جانب حشيش، وبالتحقيق معه اعترف على 
بدون آخ���ر وانه مصدر تلك احلبوب وأبدى 
استعداده الستدراجه وعندما  حضر الثاني مت 
القبض عليه ومبواجهته اعترف بأنه اشترى 
تلك احلبوب واملؤثرات الفعلية من هندي يعمل 
بصيدلية في منطقة من مناطق الكويت وبعد 
إلقاء القبض على الهندي وبالتحقيقات معه 
فّجر مفاجأة من العيار الثقيل، حيث قرر ان 
صيدالنية وافدة وهي املشرفة على الصيدلية 
تقوم بابت���كار طريقه لتحقيق الربح، حيث 
تقوم بالتزوير في وصفات طبية )روشتات( 
وتعيد حتديث وصفات طبية قدمية ومبوجب 
هذه الوصفات تستطيع ان تكون لديها كميات 
ضخمة من احلبوب التي تبيح لها ان تستغلها 
في االجتار غير املش���روع، تلك هي الواقعة 
وأقول ألهذا احلد وصل األمر الى ابتكار وتطوير 
اجلرمية من صيدالنية تعلم جرم ما تفعله؟! 
االجابة هي الكس���ب السريع والربح احلرام 
وهذه اجلرمية املرتكب���ة تلقي بظاللها على 
تأصيلنا القانوني، فاملشرع الكويتي عالج هذا 
اجلرم في نصوص قانون اجلزاء، واملادة 257 
من هذا القانون جترم كل تغيير للحقيقة في 
محرر وال شك ان »الروشتة« الطبية محرر 
صادر من طبيب يصف دواء للمريض، وان 
الصيدلية )املتهم( استغلت هذا احملرر وقامت 
بتغيير بعض ألفاظه حتى تستطيع عدم صرف 
حبوب املؤثرات العقلية وحتتفظ بها لنفسها 
لالجتار وحتقيق الربح الس���ريع، فضال عن 
وصف عالج خاطئ للمريض )إعطائه وصفة 
طبية قدمية( وذلك حتى تكون لديها كميات من 
احلبوب واملؤثرات العقلية تستطيع االجتار 
فيها � وهو ما أخضعها للعقوبة الواردة باملادة 

258 من قانون اجلزاء وهي 
احلبس مدة ال جتاوز ثالث 
سنوات. ولم يقف املشرع 
الكويتي عند هذا احلد، بل 
افرد عقابا في القانون 28 
لسنة 1996 في شأن تنظيم 
مهنة الصيدلية في مادته 
14 فق���رة 3 وهي مخالفة 
الصيدالنية القواعد املنظمة 
الدواء،  لعملية تس���جيل 
وذلك بتسجيلها ما تعرفه 
من دواء باملخالفة ملا جاء 
بالروشتة الطبية املعطاة 
من الطبيب للمريض حتى 
يكون لديها ذخيرة من احلبوب التي لم تصرفها 
وتستطيع االجتار فيها والتربح منها، وقد أفرد 
نص املادة السالفة عقوبة هي احلبس مدة ال 
تزيد على سنتني فضال عما جاء باملادة 17 من 
القانون سالف الذكر من أحقية اللجنة املشكلة 
بوزارة الصحة م���ن وكيل وزارة وعضوية 
اثنني من الوكالء املساعدين املعنيني بشؤون 
األدوية ورئي���س اجلمعية الصيدلية في ان 
تغلق املكان مدة ال تزيد على ستة أشهر وذلك 
بسبب مخالفة الصيدالنية. كذلك عالج املشرع 
الكويت���ي حالة االجتار في املؤثرات العقلية 
بنصه في املادة 17 من القانون 48 لسنة 1987 
في ش���أن مكافحة املؤثرات العقلية وتنظيم 
استعمالها واالجتار فيها على انه »ال يجوز 
االجت���ار في مواد املؤث���رات العقلية اال بعد 
احلصول على ترخيص« كما جاء باملادة 26 
»ال يجوز للصيدلي ان يصرف أي كمية من 
تلك امل���واد« وعقاب في مادته 38/أ باحلبس 
مدة ال تزيد على عشر سنوات كل من حاز أو 
اشترى أو باع املؤثرات العقلية ومستحضراتها 
أو تس���ليمها أو نقلها أو نزل عنها أو تبادل 
عليها أو صرفها بأي صفة كانت أو توسط في 
شيء منها وكان ذلك بقصد االجتار فيها وأورد 
املش���رع ايضا في مادته 49 حكما مبصادرة 
تلك املواد واحلبوب بعد ضبطها. وبعد هذا 
العرض القانوني نتبني ارتكاب الصيدالنية 
عدة جرائم ه���ي التزوير واالجتار في املواد 
وحبوب املؤثرات العقلية، فضال عن مخالفتها 
مهنة الصيدلية فهذه اجلرائم انتظمها سلوك 
اجرامي واحد، األمر الذي يوجب في حالتنا 
هذه تطبيق عقوبة اجلرمية األشد عمال باملادة 
84/أوال من قانون اجلزاء وهي جرمية االجتار 
في املؤثرات العقلية واملعاقب عليها باحلبس 
ملدة ال تزيد على عش���ر س���نوات. وبعد هذا 
الع���رض القانوني ال يس���عني اال ان أتوجه 
بالشكر واالمتنان لوزارة الداخلية ممثلة في 
اإلدارة العامة ملكافحة املخدرات على اجلهد 
املبذول منها وس���رعة ضبط اجلناة وكشف 
احلقيقة في تلك الواقعة، فضال عن تكاتفها 
األمني حتى الوصول خليوط اجلرمية والرأس 
املدبر له���ا، داعيا اهلل عز وجل ان يدمي على 
كويتنا احلبيبة نعمة األمن واألمان وسالمة 
الب���الد وأمنها من أي جرمي���ة دخيلة عليها 

تعكر صفو أجوائها.

صيدالنية ُتطور الجريمة.. لتحقيق الربح

بقلم: المحامي رياض الصانع

الرياح واألمواج سحبتهما بعيدًا عن الشاطئ 4 كيلومترات

»اإلطفاء« تنقذ وافدين من الموت غرقًا
و»الموانئ« تنتشل هنديًا اصطدم زورقه بالصخور

كاميرات المحل كشفت وقائع الجريمة

وافدتان تخدعان عامل مجوهرات 
وتستبدالن  خاتمًا ثمينًا بآخر »فالصو«

ضبط 30 طالبًا ال يحملون رخص 
قيادة في حملة على مدارس حولي

إصابة إثيوبية وكاميروني
في محاولتي هروب وانتحار

عبداهلل قنيص
ضمن اجلهود األمنية التي تقوم بها أجهزة وزارة 
الداخلية املعنية باحلفاظ على سالمة مستخدمي 
الطريق وتطبيق قانون املرور، واصل قسم تنظيم 
الس����ير في محافظة حولي بقيادة رئيس القسم 
الرائد سعد الرجيب حمالته املرورية في منطقة 
س����لوى أمام إحدى امل����دارس حيث مت حجز 30 
مركبة يقودها أحداث )طلبة( لم يحصلوا على 

رخص القيادة.
وانطلقت احلملة في متام السادسة والنصف 
صباحا واستمرت ملدة ساعتني ومت حترير العديد 
من املخالفات، وشارك فيها عدد من ضباط وصف 

ضباط وأفراد إدارة مرور حولي.
وتهيب إدارة اإلعالم األمني بوزارة الداخلية 
بأولي����اء األمور املزيد من احلرص على س����المة 
ابنائه����م وعدم منحهم املركب����ات قبل احلصول 
على رخصة القيادة حت����ى ال يعرضوا حياتهم 
وحياة اآلخرين للخطر، مؤكدة تطبيق القانون 
على اجلميع دون اس����تثناء، مؤكدة أهمية دور 
األس����رة حيث انها تعتبر خط الدفاع األول في 
تربية األبناء وحمايتهم من جميع األخطار التي 
حتدق بهم عند مخالفة األنظمة والقوانني املعمول 

بها في البالد.

 هاني الظفيري ـ عبداهلل قنيص
اصيبت وافدة اثيوبية بكسور خطيرة جراء 
محاولتها الهرب من منزل كفيلها مبنطقة غرب 
اجلليب، وقام رجال الطوارئ مبارك علي وعدنان 
الظفيري بنقل الوافدة الى مستشفى الفروانية.

من جه����ة اخرى اصيب وافد من اجلنس����ية 
الكاميرونية بكس����ور خطيرة اثر س����قوطه من 
ش����قة بالطابق الرابع في الس����املية.وقام رجال 
الطوارئ يوس����ف الفيلكاوي ووائل القحطاني 

بنقل الكاميروني الى مستشفى مبارك.
من جهة أخرى أغلق رجال إدارة بحث وحتري 
محافظة مبارك الكبير بقيادة العقيد وليد الدريعي 
ومساعده سالم اجلويسري قضية كانت مصنفة 
باعتباره����ا قضية امن دول����ة، حيث مت توقيف 
مواطن 22 عاما ووجه����ت إليه تهمتا إتالف مال 
الغير وتدوين عبارات مسيئة.وكان مواطن قد ابلغ 
مخفر صباح السالم بأنه فوجئ ولدى توجهه الى 
مقر عمله بأن مركبته احلديثة قد تعرضت للتلف 
بأن كتب عليها عبارات مسيئة وصنفت كجرمية 
أمن دولة وفور تلق����ي البالغ قام رجال مباحث 
مبارك الكبير ومباحث امن الدولة بالتحقيق في 
القضية واستطاعوا ضبط اجلاني الذي اعترف 

باجلرمية وأحيل إلى جهات االختصاص.

محمد الدشيش
كش���فت التحقيق���ات التي 
اجريت مع وافدتين من جنسية 
آس���يوية عن تخطيط مسبق 
لجريمة سرقة تعد االحدث من 
نوعها اذ تبين ان اآلسيويتين 
خططتا لتنفيذ السرقة قبل شهر 
وقامتا بتفصيل خاتم »فالصو« 
مشابه لخاتم ثمين معروض في 
احد محالت المجوهرات في سوق 
ش���رق، وتبين من التحقيقات 
التي اجراها رجال مخفر شرق 
ان اآلسيويتين انفقتا 40 دينارا 
مقابل الحصول على خاتم يقدر 

ب� 1500 دينار.
ووف���ق مصدر امن���ي فإن 
احد الباعة ف���ي احد المحالت 
اكتش���ف فور  بسوق ش���رق 
خ���روج آس���يويتين بأن احد 
الخواتم الثمينة قد اس���تبدل 
اثناء عرضه  بخاتم »فالصو« 

على الوافدتين ليستنجد برجال 
النقطة االمنية بالسوق ومنهم 
العريف احمد المطيري والذين 
استطاعوا توقيف اآلسيويتين 

قبل خروجهم من السوق.
واضاف المصدر االمني ان 
البائع وهو من جنسية عربية 
توجه الى مخفر شرق واصطحب 
معه شريطا يوضح كيفية قيام 
الخاتم  اآلسيويتين باستبدال 
حيث تظاهرتا بش���راء الخاتم 
الثمين ولكن بعد تفحصه ادعتا 
أن سعره مبالغ فيه وفي هذه 
االثناء كانت اآلس���يويتان قد 

استبدلتا الخاتم الحقيقي.
ولف��ت المصدر األمني الى 
انه بالتحقيق مع اآلسيويتين 
تبي���ن انهما تعم���الن في احد 
المن���ازل وتقطنان في منطقة 
الى  الفحيحيل لتتم إحالتهما 

التحقيقات.

أمير زكي
انق���ذت العناية االلهي���ة ومن ثم التحرك الس���ريع لرجال اإلنقاذ 
البحري مبركز الساملية لإنقاذ البحري يوم أمس شابني مقيمني من 
الغرق داخل البحر بسبب شدة الرياح وسحب التيارات املائية لقاربهم 
املطاطي داخل البحر وابتعادهما عن الش���اطئ ما يقارب مسافة ال� 4 
كيلومترات من غير ان تكون معهما وس���يلة اتصال وس���ترة جناة، 
حيث مت ابالغ مركز العمليات عنهم من قبل املواطنني الذين كانوا على 
الش���اطئ، حيث مت حتريك زورق إنقاذ مركز اطفاء الساملية البحري 
ومت حتديد مكانهما والوصول اليهما بسرعة قصوى وانتشالهما على 
زورق اإلنقاذ قبل غروب الش���مس وإيصالهما ملركز إنقاذ الس���املية 
البحري من قبل املالزمني أولني علي مال اهلل وفهد الراش���د باالضافة 
الى العريفني احمد بورباع وخالد الكندري. وقد اشرف على احلادث 

النقيب مشاري الصحاف.
ودعا رئيس مركز الساملية لإنقاذ البحري املقدم عبداحملسن حيدر 
املواطنني واملقيمني أثناء ارتيادهم البحر الى ضرورة ارتداء س���ترة 
النجاة، محذرا من ارتياد البحر في االجواء غير املستقرة، حيث ان سرعة 

الرياح تدفع بالزوارق للدخول الى مسافات بعيدة عن الشاطئ.
من جهة اخرى، اعلنت مؤسسة املوانئ الكويتية عن قيام البحارة 
في قسمي احلركة واالضواء املالحية التابعني للمؤسسة بانقاذ صياد 

هندي من الغرق في مياه اخلليج عقب اصطدام مركبه بالصخور.
واوضح مدير ادارة العمليات في ميناء الشويخ سليمان اليحيى، 
في تصريح صحافي، ان قسم احلركة في ميناء الشويخ تلقى استغاثة 

من صياد هندي في عرض البحر يتعرض مركبه للغرق.
وقال اليحيى ان مركب الصياد كان قد اصطدم بالصخور في البحر 
مما ادى الى اتالفه وغرقه وعلى الفور توجه فريق االنقاذ من قس���م 
احلركة وقس���م االضواء املالحية في ميناء الش���ويخ النقاذ الغريق 
الهندي، ومتت عملية االنقاذ في وقت قياسي يبني مدى الكفاءة التي 

وصلت اليها رجال ووحدات االنقاذ في املوانئ.
واضاف اليحيى انه مت تسليم البحار الذي مت انقاذه الى ادارة امن 
املوانئ والتي بدورها قامت بتس���ليمه الى وزارة الداخلية للتحقيق 

الشابان وقاربهما املطاطي على منت زورق اإلنقاذفي مالبسات احلادث.

مباحث األحمدي تفكك نشاط شبكة 
خماسية مارست جرائم السلب والسرقة

تم استدعاء بعض المواطنين المتضررين

 عبداهلل قنيص
متك���ن رج���ال 
الع����ام���ة  اإلدارة 
للمباحث اجلنائية 
الل���واء  برئاس���ة 
الشيخ علي اليوسف 
وحتدي���دا رج���ال 
مباح���ث االحمدي 
بقيادة العقيد عادل 
احلمدان، من اغالق 
ملف���ات 9 قضاي���ا 
سرقة وسلب باإلكراه 
كانت س���جلت ضد 
مجهول وذلك بعد 

توقيف عصابة من خمسة اشخاص »مصريني، كويتيني، 
س���وريني، بدون« وقد عثر بحوزة التشكيل العصابي 
اثناء تفتيش مس���اكنهم على مس���روقات تنوعت بني 
بطاقات بنكية وهواتف نقالة واجهزة الب توب قاموا 
بسرقتها من منازل، فيما اعترف احد املتهمني اخلمسة 
بأنه ارتكب واقعة س���رقة باالك���راه حينما اندفع في 
يونيو عام 2008 باجتاه مواطنة داخل املصعد وأشهر 
س���كينا في وجهها وسلب منها حافظة نقودها. ووفق 
مص���در امني فإن معلومات وردت الى العقيد احلمدان 
ان هناك ش���ابا مصريا يرجح ان يكون وراء س���رقات 
حدثت في محافظة االحمدي، حيث مت اس���تصدار اذن 
نيابي بتفتيش منزله والتحقيق معه، وكانت املفاجأة ان 
رجال املباحث عثروا داخل مسكنه على اجهزة متعددة 
وبالتحقيق معه اعترف بأنه واربعة آخرين شكلوا فيما 
بينهم عصابة للسرقة وقاد املتهم االول رجال املباحث 
الى توقيف ش���ركائه والذين اعترفوا بجرائم السرقة. 
واعترف السوري املتهم في القضية ذاتها بسرقة مواطنة 

داخل مصعد في منطقة الفنطاس.
وأشار املصدر الى ان رجال املباحث استدعوا بعض 
املواطنني الذين كانت منازلهم قد تعرضت للسرقة وذلك 
بعد افادات اللصوص وقد تعرفوا على بعض األغراض 

التي سرقت من منازلهم.

وزارة الداخلية تقلد أنواط الخدمة لعدد من ضباطها وأفرادها

مواطن يعاقب طبيب أسنان بالضرب لتأخره في إنجاز عمله
 هاني الظفيري

تقدم طبيب اسنان الى مخفر القيروان 
متهما مواطنا في العقد الثالث من عمره 

بسبه واهانته امام املراجعني.
وق���ال الطبيب انه فوج���ئ مبواطن 
يقتحم غرفة الكشف بدعوى انه يتأخر 
في اجناز عمله، وان هناك العشرات من 

املراجعني بانتظاره، مؤكدا انه كان يجري 
عملية تخدير ألح���د املرضى والتوقيت 
الذي اس���تغرقه في العمل ل���م يتفهمه 
اجلاني، وس���جلت قضي���ة وجار ضبط 
املتهم للتحقي���ق معه، خاصة انه متكن 
من الهرب بع���د االعتداء.من جانب آخر، 
تقدم عسكري يعمل في املطار ببالغ ضد 

مواطن قام بسبه وقذفه امام مرأى ومسمع 
عدد من املارة في املطار.

وفي التفاصيل ان املواطن لم تعجبه 
الزحمة، فقام بالتلفظ على العس���كري، 
االمر الذي جعل العسكري يقوم بتسجيل 
قضية حملت مسمى »اهانة موظف اثناء 

تأدية عمله«.

طالب يفّضون مشاجرة غير تربوية
 بين وكيل ومدرس .. وموظفة تتهم مراجعاً  بضربها 

 محمد الجالهمة  ـ محمد الدشيش
ش���هدت مدرسة ثانوية في منطقة 
اخلالدية قضية غي���ر تربوية باملرة 
حينما تبادل وكيل مدرس���ة ومدرس 
الضرب بالعقال أم���ام الطالب ليقوم 
طالب الثانوي وفني تكييف هندي بفض 
املشاجرة ليسارع املدرس بالتوجه إلى 
مخفر اخلالدية ويسجل قضية اعتداء 

بالضرب وإهانة موظف.
وقال مصدر امني ان مدرسا كويتيا 
قال في بالغة إلى مخفر اخلالدية انه 
فوجئ بوكيل املدرسة يدخل إلى الفصل 
الدراسي دون أي استئذان وكان برفقته 
عامل هندي حيث شعر املدرس باإلهانة 
لعدم طرق الوكيل لباب الفصل والدخول 
بطريقة غي���ر الئقة، وأضاف املدرس: 
إزاء هذا التصرف غير التربوي قمت 
مبعاتبة الوكيل إال انه قام بخلع العقال 
وانهال علي ضربا على مرأى من الطالب 

وسجلت قضية.
من جهة أخرى، تقدمت موظفة تعمل 
في احلكومة مول إلى مخفر جابر العلي 
حيث اتهمت مواطنا بإهانتها واالعتداء 
بالهاتف،  عليها بالضرب وتصويرها 

بعد ان نزع حجابها.
وقالت املوظفة في بالغ حمل عنوان 
اعتداء بالضرب وإهانة موظف عام ان 
املواطن دخل الجناز معاملة وبعد اقل 
من 3 دقائق عاد وسأل اذا كانت املعاملة 
قد أجنزت أم ال حيث طلبت منه التمهل 
قليال إال ان ردي لم يرق له وفوجئت 
بتهجمه علي وضربي وتصويري بهاتفة 
النقال، وس���جلت قضية وجار ضبط 

املواطن والتحقيق معه.
على صعيد آخر تقدم حارس امن 
مصري إلى مخفر االحمدي وأبلغ عن 
تعرضه للضرب واالهانة من قبل سيدة 
فلسطينية وقال الوافد ان سيدة جاءت 

إلى ش���ركة نفط الكويت ورغبت في 
الدخول الى مكاتب الش���ركة دون ان 
حتمل أي اثبات شخصي حيث ابلغها بأن 
لديه تعليمات بعدم دخول أي شخص 
دون ان يترك اثباته إال ان املدعى عليها 
قامت بسبه ومسكه من قميصه ومتزيقه 
ليتجمع عدد من املوظفني إليقاف السيدة 
من الهجوم على احلارس حتى وصلت 
الدورية وقامت بنقل السيدة إلى املخفر 

وإخضاعها للتحقيق.
من جهة أخرى متكن عدد من املارة 
في منطق���ة اجلليب من توقيف حدث 
من بني 4 أح���داث قاموا بالتهجم على 
عامل بقالة في محاولة لسلبه وقد متكن 
اللصوص األربعة من سرقة 40 دينارا 
وعدد من كروت الهواتف وجار ضبط 

ثالثة من املتهمني متكنوا من الفرار.
وقال مصدر أمني ان وافدا آسيويا 
أبل���غ عملي���ات الداخلي���ة بتعرضه 
للس���لب من قبل 4 أحداث، مشيرا الى 
انه استغاث باملارة الذين أوقفوا احد 
املتهمني وتسليمه لدورية أمن مخفر 

اجلليب.
من جه���ة أخرى، ادعى وافد هندي 
في مخفر خيطان عن تعرضه للسلب 
من قبل 3 آسيويني حيث قاموا بضربه 
وسلبه 36 دينارا وهاتف نقال قبل ان 

يهربوا الى جهة غير معلومة.
على صعيد آخ���ر، ألقى رجال أمن 
الفروانية القبض على مواطن مطلوب 
للسجن 7 سنوات، ومطالب بسداد دين 
بعشرة آالف دينار وجاءت الضبطية في 

حملة تفتيشية مبنطقة الرقعي.
من جهة أخرى، ألقى رجال أمن حولي 
القبض على 4 مواطنني مطلوبني للتنفيذ 
اجلنائي، وذلك خالل حمالت تفتيشية 
قام بها رجال أمن حولي في الفترة من 

الساعة 12 حتى الثالثة فجرا.

احتفلت االدارة العامة لالمداد والتموين 
واالدارة العامة لالدل����ة اجلنائية في وزارة 
الداخلية بتقليد ع����دد من ضباطها وافرادها 
انواط اخلدمة التي تفضل صاحب الس����مو 
االمير وأمر مبنحها تقديرا من سموه البنائه 
الذي����ن ادوا الواجب العس����كري املتميز بجد 
واخالص.وقام مدير عام ادارة التموين العميد 

جاس����م النجم بتقليد عدد من ضباط وافراد 
منتس����بي االدارة بحضور مساعد مدير عام 
االدارة للش����ؤون الفنية العميد قاسم غلوم 
ومساعد مدير ادارة اخلدمات املالية واالدارية 

والصيانة املقدم عبداهلل اجلاسر.
من جانبه، ق����ام مدير ع����ام ادارة االدلة 
اجلنائية اللواء د.فهد ابراهيم الدوسري بتقليد 

عدد من ضباط وافراد منتسبي االدارة.
حضر احلفل مس����اعد مدير ع����ام االدارة 
العميد عدنان باقر ومدي����ر ادارة املختبرات 
اجلنائية العميد عبداللطيف الرجيب ومدير 
ادارة اخلدمات املالية واالدارية والصيانة العقيد 
سعود الرشيدي ومديرو االدارات ومساعدوهم 

ورؤساء األقسام.

اللواء الشيخ علي اليوسف


