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وزير خارجية ليسوتو يشيد بالعالقات
مع الكويت في مختلف المجاالت

صفر يشارك في »أسبوع المياه الدولي«
و»قمة مدن العالم« في سنغافورة اليوم

الحماد يبحث في اليمن تعزيز التعاون
في مجاالت العدل واألوقاف

سيقوم بجولة ميدانية لمحطات معالجة المياه وشبكة األنفاق

سيوقع مذكرة تفاهم بين البلدين

البالد  الى  باكاليتا موسيس����لي 
بدعوة كرمية من س����مو رئيس 
مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد 
والتي كان من املقرر ان يقوم بها 
خالل يوليو اال انها تأجلت بسبب 
بعض االرتباطات حيث مت االتفاق 
على حتديد موع����د آخر لها عبر 

الطرق الديبلوماسية.

مؤمتر »اس����بوع املياه الدولي - 
سنغافورة 2010«.

واس����تعرض الصف����ار خالل 
الكويت في  املناقش����ة جترب����ة 
معاجلة مي����اه الصرف الصحي 
وما تبذله احلكومة من مجهودات 
لالستفادة من تلك املياه بعد عملية 

معاجلتها.
واش����ار الى منظومة الصرف 
الصحي في الكويت مبينا مكونات 
تلك املنظومة من محطات تنقية 
تضم محطة الصليبية التي تعتبر 
من اكب����ر احملطات في الش����رق 
االوسط التي تعالج مياه الصرف 

الصحي معاجلة رباعية.
ومت خالل احللقة النقاش����ية 
تق����دمي اوراق عمل لعدد من دول 
الشرق االوسط وافريقيا تتضمن 
جتارب وخب����رات تلك الدول في 
كيفية تعويض ش����ح املياه فيها 
باستخدام تقنية املياه املعاجلة.

م����ن جهته اس����تعرض مدير 
املجلس العربي للمياه البروفيسور 
محمود ابوزيد م����ا تعانيه دول 
الشرق االوسط ودول افريقيا من 
شح في موارد املياه مبينا ضرورة 
ايجاد مصادر بديلة للمياه كمياه 

الصرف الصحي املعاجلة.

مختلف املجاالت، مشيرة إلى أنها 
س���تعزز التعاون املشترك بني 
البلدين ومبا يخدم مصاحلهما.

وفي الس���ياق نفسه، ذكرت 
املصادر، أن هذه الزيارة ستصب 
نتائجها في االرتقاء بالعالقات بني 
البلدي���ن من خالل بحث العديد 
من برام���ج التعاون الثنائي في 
إلى  عدد من املجاالت. وأشارت 
أن���ه من املتوق���ع أن يتم خالل 
الزيارة بحث كيفية االس���تفادة 
من جتارب البلدي���ن في مجال 
استثمار أموال األوقاف وتنظيم 
احلج والعمرة وتنظيم شؤون 
ال���زكاة وتعليم الق���رآن الكرمي 
وغيره���ا م���ن اجلوانب، فضال 
عن استقدام خطباء مينيني إلى 

املساجد الكويتية.

الكويت مبملكة ليسوتو.
واضاف ان كينيث ابدي ارتياحه 
لتطور العالقات الثنائية، مؤكدا 
ان ذلك سيصب في صالح البلدين 

الصديقني.
وتأتي زيارة العقاب الى مملكة 
ليسوتو في اطار اإلعداد لبرنامج 
زيارة رئيس وزراء مملكة ليسوتو 

العامة في الوزارة حميد بوشهري. 
من جانب آخر أكد رئيس قس����م 
متابع����ة محطة تنقية الصليبية 
القص����ار ان احلكومة  م.ع����ادل 
ف����ي وزارة  الكويتي����ة ممثل����ة 
االشغال تولي عملية معاجلة مياه 
الصرف اهتماما كبيرا مبينا انه 
مت تخصيص ميزانيات لالستفادة 
القصوى من مياه الصرف الصحي 
املعاجلة. جاء ذلك خالل استعراض 
الصفار جتربة الكويت في معاجلة 
مي����اه الصرف الصحي في حلقة 
نقاش����ية بعنوان »املياه واعادة 
اس����تخدامها في الشرق االوسط 
وافريقيا« أمس ضمن انش����طة 

سيوقع خالل زيارته إلى صنعاء 
على مذك���رة تفاهم بني البلدين 
للتعاون في مجال األوقاف، وأكدت 
أن الزيارة تأتي في إطار العالقات 
املتميزة بني اليمن والكويت في 

أك����د وزير خارجي����ة مملكة 
ليس����وتو موهالبي كينيث امس 
التي تربط بالده  العالقات  عمق 
بالكويت في مختل����ف املجاالت 
وحرصه����ا على دعمها في جميع 

احملافل الدولية.
وقال سفيرنا لدى جمهورية 
جنوب افريقيا واحملال الى مملكة 
ليسوتو حس����ن بدر العقاب في 
بيان تلقت »كونا« نس����خة منه 
ان التأكيد جاء خ����الل اجتماعه 
مع كيني����ث في وزارة اخلارجية 

بالعاصمة ماسيرو.
وذكر العقاب انه نقل لكينيث 
خالل االجتماع حتيات نائب رئيس 
الوزراء ووزير اخلارجية الشيخ 
د.محمد الصب����اح وحرصه على 
استمرار اجتماعات اللجنة املشتركة 
بني البلدي����ن التي وقع اتفاقيتها 
خالل زيارة امللك ليستي الثالث 

للكويت في فبراير املاضي.
واضاف ان من املقرر ان يتم 
حتديد موعد لعقد أعمال اللجنة 
املشتركة في املس����تقبل القريب 
مبينا انها ستسهم في دفع عجلة 
التقدم ب����ني البلدين خاصة فيما 
يتعلق باملشروعات التي ستنفذها 

سنغافورة � كونا: يصل وزير 
الدولة  العامة ووزير  االش����غال 
لش����ؤون البلدية د.فاضل صفر 
اليوم الى س����نغافورة في زيارة 
رسمية تستمر يومني للمشاركة في 
انشطة »قمة مدن العالم« و»اسبوع 

املياه الدولي« سنغافورة 2010.
ويلتقي د.صفر خالل زيارته 
وزي����ر البيئ����ة ومص����ادر املياه 
ابراهيم  السنغافوري د.يعقوب 
التعاون بني  لبحث سبل تعزيز 
البلدين وأهم النقاط املطروحة في 

مؤمتر املياه وقمة املدن.
الوزير صفر خالل  وسيقوم 
زيارت����ه بجولة ميدانية حملطات 
معاجل����ة املياه وش����بكة االنفاق 

اخلاصة في سنغافورة.
وسيستعرض د.صفر الرؤى 
واآلراء مع نظرائه اليجاد حلول 
مبتكرة للتحديات التي تواجهها 
املدن واالطالع على حلول فعالة 
وقليلة التكلفة ملعاجلة مش����اكل 
املياه في بيئة دائمة التغير ومن 
بينها ضمان توافر املياه النظيفة 

الصاحلة للشرب.
ويضم وفد الكويت برئاس����ة 
د.صفر كال من مدير مكتبه حسني 
العتيبي ومدي����ر ادارة العالقات 

صنع���اء � أ.ش.أ: يصل إلى 
صنعاء غدا )السبت( نائب رئيس 
مجلس الوزراء للشؤون القانونية 
ووزير الع���دل ووزير األوقاف 
والشؤون اإلسالمية املستشار 
راشد احلماد في زيارة رسمية 

تستغرق عدة أيام.
وقالت مصادر مينية مطلعة 
ف���ي تصري���ح لصحيف���ة »26 
اليمنية األسبوعية  س���بتمبر« 
الص���ادرة إن احلماد س���يجري 
مباحثات مع كبار املسؤولني في 
احلكومة اليمنية تستهدف تعزيز 
التعاون والتنس���يق بني اليمن 
والكويت ف���ي مختلف املجاالت 
وخصوصا ف���ي مجاالت العدل 
واألوقاف والشؤون اإلسالمية.

وأضافت املصادر أن احلماد 

الفضلي لإلسراع بإقرار كادر القانونيين
طالب أمني السر املساعد لنقابة القانونيني فيصل 
الفضلي مجلس اخلدمة املدنية بضرورة االسراع 
بإقرار كادر القانونيني وذلك لتحقيق مبدأ العدل 
واملساواة بني القانونيني مبختلف اجلهات احلكومية 
أسوة بنظرائهم من القانونيني من احملامني العاملني 
بالبلدية والفتوى والتشريع ومحققي وزارة الداخلية 
وذلك لوحدة املؤهل العلمي والقيام بنفس طبيعة 
العمل واملهام الوظيفي���ة حيث ان القانونيني هم 
صمام األمان والساعد األمين باجلهات احلكومية 
في اقرار وتطبيق القان���ون واللوائح التنظيمية 
داخل القطاعات احلكومية، كما دعا الفضلي مجلس 
اخلدم���ة املدنية لتفهم اوض���اع القانونيني وعدم 
التفرقة بينهم حتى ال يضطر القانونيون الى اتخاذ 
أساليب قانونية للضغط على اجلهات املعنية لنيل 
حقوقه���م، كما انه ابدى حتف���ظ نقابة القانونيني 

على القرار رقم 2005/11 حيث انه قد جاء مجحفا 
بحقوق جميع القانونيني ولم يقر كادر لهم بل هو 
في حقيقة األمر بدل وليس بكادر كما انه قد ساوى 
بني القانونيني واحملاس���بني رغم اختالف طبيعة 

العمل واملهام الوظيفية.
كما دعا األعضاء املشتركني لدى النقابة الى سرعة 
التوجه ملقر نقابة القانونيني الكائن بالعدان قطعة 
8 شارع 12 قسيمة 23 مبقر االحتاد الوطني لعمال 
وموظفي الكويت لتسلم بطاقات العضوية اخلاصة 
بهم مع بطاقة اخلصومات حيث مت التعاقد بني نقابة 
القانونيني وكبرى الشركات التسويقية للحصول 
على افضل اخلصومات والعروض للمنتسبني، كما 
يهيب باالخوة القانونيني سرعة االنتساب الى نقابة 
القانونيني لالستفادة من اخلدمات املقدمة علما بأن 

التسجيل لدى النقابة مجانا.

صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد

السفير حسن العقاب خالل لقائه وزير خارجية ليسوتو

مشعل العنزي

اللواء خليل الشمالي

د.فاضل صفر

املستشار راشد احلماد

نقابة »النقل العام« تطالب رئيس االستثمار
بفتح تحقيق لمعرفة أسباب الخسائر

اك���د رئيس نقاب���ة العاملني 
بشركة النقل العام مشعل العنزي 
ان تقرير ديوان احملاسبة االخير 
املتعل���ق بش���ركة النق���ل العام 
الكويتية جاء مليئا مبالحظات 
صريحة وواضحة مفندا اسباب 
اخلسارة التي تعاني منها الشركة 
والتي ادت ال���ى ضياع 75% من 
رأس املال البالغ 20 مليون د.ك، 
واضاف العنزي ان تقرير ديوان 
احملاسبة السباب هذه اخلسائر هو 
سوء االدارة القائمة على الشركة 
وكسرها للقوانني املنظمة لعمل 
الشركة بصورة متالحقة منذ عام 

2007 والى اآلن.
وزاد: ه���ذا التقرير جاء ليرد 
على اصرار رئيس الهيئة العامة 
لالستثمار بجلسة مجلس االمة 
التي كانت بتاري���خ 2010/6/16 
على ان السبب الرئيسي خلسارة 
الش���ركة هو فرض عالوة غالء 
املعيشة، متمنيا من رئيس الهيئة 
فتح باب التحقيق للوقوف على 
االسباب احلقيقية التي ادت الى 
هذه اخلسائر ومحاسبة املتسببني 

ليكونوا عبرة لغيرهم.
وعن ردة فعل ادارة النقل العام 
قال العنزي: متخض اجلبل فولد 

فأرا، ه���ذا بالضبط حال االدارة 
الديوان  احلالية فبمقابل تقرير 
اجتمعت اللجنة التنفيذية لتقر 
توصيات باجلملة هدفها ترشيد 
املصروفات وتنمي���ة االيرادات، 
مذكرا ببعض التوصيات وباالخص 
للجهة املسؤولة عن شركة النقل 
العام وهي الهيئة العامة لالستثمار 

لتتمتع معنا بهذه التوصيات.
واشار الى ان عدم الدخول في 
املناقصات التي تطرحها وزارات 
ومؤسسات الدولة يجب اال يتم 
اال بعد التأك���د من حتقيق عائد 
مجز للشركة، فهل كانت الشركة 
بالسابق تدخل املناقصات دون اي 
دراسة مسبقة للتأكد من حتقيق 
االرباح، وبخصوص تكليف كل 
مدير ادارة مبراجعة عدد املوظفني 
ب���كل ادارة والعمل على خفض 
االعداد للعمالة الزائدة عن احلاجة 
دون التأثي���ر عل���ى اداء العمل، 
تساءل العنزي كيف سيتم ذلك؟ 
هل يتم تفنيش العامل عشوائيا 
وما اآللية التي سيتم العمل بها 
العامل وما ذنب  لالستغناء عن 
العامل الذي تعني بشركة النقل 
العام والتزم بها فزادت باملقابل 
التزاماته كقرض او ايجاد ناهيك 

عن عائلة يصرف عليها؟
وفيما يتعلق بالتعميم على 
موظفي الشركة بجميع مراكز 
العمل بضرورة االلتزام بالدوام 
الرسمي والتش���دد في تطبيق 
اللوائح والنظم املطبقة بالشركة 
دون استثناء، اكد العنزي ان هذا 
البند اما يوضح مدى التسيب 
املوجود بني موظفي الش���ركة 
وعدم قدرة املسؤولني على ضبط 
العم���ل، او ان هناك فئة معينة 
من املوظف���ني غارقني بحالوة 
االستثناءات وجاء وقت حرمانهم 
منها، او ان هناك توجها خطيرا 
لتفنيش املوظفني سواء كويتيون 

او وافدون من الشركة.
وتاب���ع: نحن مع توجه ادارة 
الشركة لضبط العمل ولكن دون 
مزاجية ودون محسوبية فال يطبق 
هذا التش���ديد عل���ى فئة وتترك 
فئة اخرى تنعم باالس���تثناءات 

فاملساواة بالظلم عدالة.
وجاء العن���زي للحديث عن 
الهيئة العامة لالستثمار لتوضح 
السياسة املنتهجة من قبل ادارة 
الشركة آملني ان ال يأتي يوم علينا 
ال نستطيع فيه حتصيل رواتبنا، 
ففي تاريخ 2008/5/27 اجتمعت 
اللجنة التنفيذية وبالطبع هدفها 
ترش���يد املصروف���ات وخرجت 
بتوصيات كثي���رة الجل عيون 
البعض منها عدم التوسع بالهياكل 
التنظيمية لالدارات وهذا البند فرغ 
من محتواه واتى التوسع ليس 
مقتصرا على االدارات نفسها وامنا 
التنظيمي  التوسع بالهيكل  جاء 
الرئيس���ي للش���ركة فبتاري���خ 
2010/4/19 استحدثت ادارة املخازن 
وكان التعليل هو حاجة الشركة 
التوس���ع  االدارة ولو كان  لهذه 
ملصلح���ة العمل فع���ال لكان من 
االفضل استحداث ادارة قانونية 
تنظم العمل داخليا ل� 4870 موظفا 

وعامال كويتي���ا ووافدا، وايضا 
تنظم عمل الش���ركة خارجيا مع 
اجلهات التي تتعامل معها الشركة، 
ولكن لم تس���تحدث هذه االدارة 
بسبب التوفير حيث تبرر ادارة 
الشركة ذلك بارتفاع اجور املوظفني 
القانونيني وانه من االفضل التعاقد 
مع مكتب خارجي ليدير شؤون 
الشركة القانونية ولكن لم تتعاقد 
الشركة مع مكتب خارجي واحد 
بل تعاقدت م���ع مكتبني وتركت 
الكوادر الوطنية القانونية تنفر 
من الشركة وتتوجه الى قطاعات 
اخرى فلم يتبق بالشركة سوى 
باحثة قانونية وحيدة مع موظفني 
قانونيني وافدين اثنني ومندوب 
واحد وكاتب واحد ليديروا شؤون 
4870 شخصا داخل الشركة، فاذا 
كان الهدف هو التوفير فلماذا لم 
يطبق على املهندسني واحملاسبني 
واالداريني وتأتي ادارة الش���ركة 
مبكاتب خارجية وتطرد الكوادر 
التوفير، ملاذا  الوطنية بحج���ة 
اقتصر االمر على االدارة القانونية؟ 
ايعقل ان تكون هذه هي السياسة 
التي تدير شركة بحجم النقل العام 
وبتاريخها الذي قارب اخلمسني 

عاما.

»الداخلية« تتراجع عن نقل عدد من الضباط وتصدر حركة تنقالت جديدة

األمير هنّأ رئيس ألمانيا الجديد بمناسبة انتخابه
الس���مو األمير  بعث صاحب 
الش���يخ صباح األحم���د ببرقية 
الرئيس كريس���تيان  الى  تهنئة 
أملانيا  فولف رئيس جمهوري���ة 
االحتادية الصديقة عبر فيها عن 
خالص تهانيه مبناسبة انتخابه 
رئيسا جلمهورية أملانيا االحتادية، 
متمنيا له كل التوفيق والس���داد 

ودوام الصحة والعافية.
كما بعث س���مو ول���ي العهد 
الشيخ نواف األحمد وسمو رئيس 
مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد 

ببرقيتي تهنئة مماثلتني. 
وبعث صاحب الس���مو األمير 
الشيخ صباح االحمد ببرقية تهنئة 
الى الرئيس اليكسندر لكاشينكو 
رئي���س جمهورية بيالروس���يا 
الصديق���ة عبر فيها س���موه عن 
العيد  خالص تهانيه مبناس���بة 

الوطني لبالده، متمنيا له موفور 
الصحة ودوام العافية.

كما بعث س���مو ول���ي العهد 
الشيخ نواف االحمد وسمو رئيس 
مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد 

ببرقيتي تهنئة مماثلتني.
كما بعث صاحب السمو األمير 
الشيخ صباح األحمد ببرقية تهنئة 
الى الرئي���س بيير نيكورونزيزا 
رئيس جمهورية بوروندي الصديقة 
عبر فيها سموه عن خالص تهانيه 
مبناس���بة العيد الوطني لبالده، 
متمنيا له موفور الصحة ودوام 

العافية.
كما بعث س���مو ول���ي العهد 
الشيخ نواف األحمد وسمو رئيس 
مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد 

ببرقيتي تهنئة مماثلتني.
وبعث صاحب الس���مو األمير 

الشيخ صباح االحمد ببرقية تهنئة 
الرئيس بول كاغاني رئيس  الى 
جمهورية رواندا الصديقة عبر فيها 
سموه عن خالص تهانيه مبناسبة 
الوطني لبالده، متمنيا له  العيد 

موفور الصحة ودوام العافية.
كما بعث س���مو ول���ي العهد 
الشيخ نواف االحمد وسمو رئيس 
مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد 

ببرقيتي تهنئة مماثلتني. 
كما بعث صاحب السمو األمير 
الشيخ صباح االحمد ببرقية تهنئة 
الى ميشييل جني حاكم عام كندا 
الصديقة عب���ر فيها عن خالص 
تهانيه مبناس���بة العيد الوطني 
لبالده. كما بعث سمو ولي العهد 
الشيخ نواف االحمد وسمو رئيس 
مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد 

ببرقيتي تهنئة مماثلتني.

رقيب اول مناور مرزوق فالح   ٭
العازمي � مخفر فيلكا

رقيب اول هيثم عذال هيثم   ٭
السويط � مخفر الرابية

رقيب اول مهدي صياح مطلق   ٭
العازمي � األحم���دي � إدارة 
املالي���ة واإلدارية  اخلدمات 
والصيانة )قس���م الشؤون 

املالية(
رقيب اول عيد محمد س���عد   ٭
ام���ن  � مديري���ة  العازم���ي 

األحمدي
رقي���ب علي س���يف س���الم   ٭
إدارة   � الفروانية   � احلريس 
العمليات والدوريات )قسم 

تسيير اآلليات(
رقيب فالح حماد محمد الكفيف   ٭
� إدارة مكتب الوكيل املساعد 

لشؤون األمن العام
عريف ب���ادي بجاد ش���افي   ٭
الدوسري � مخفر الصاحلية

عري���ف هزاع ماج���د غازي   ٭
املطيري � مخفر الفروانية

عريف فايز راض���ي ذوقان   ٭
� مديري���ة امن  الضفي���ري 

اجلهراء
عريف خاطر عبداهلل العجمي   ٭

� مخفر الشعيبة
وكي���ل عريف فه���د مدعث   ٭
العازمي � مخفر النويصيب

وكيل عري���ف فهد عيد عياد   ٭
ناج���ي العتيبي � األحمدي � 
إدارة العملي���ات والدوريات 

)قسم تسيير اآلليات(
وكي���ل عريف داود س���لمان   ٭
فريدون علي � ادارة عمليات 
األمن العام )قسم سرية املهام 

اخلاصة(
وكيل عريف حمود ش���هاب   ٭
 � عبداهلل ش���ريف اخلالدي 

مديرية امن األحمدي
وكي���ل عريف خال���د فواز   ٭
خليف���ة املطي���ري � مخفر 

الفروانية
ش���رطي طالل س���عد مطلق   ٭

املطيري � مخفر فيلكا
ش���رطي فه���د محم���د علي   ٭
مت���اع العجمي � مديرية امن 

األحمدي
ش���رطي عب���داهلل عيس���ى   ٭
بدر قاس���م � مخفر عبداهلل 

املبارك
مهني رش���يد مصل���ح مهنا   ٭

الرشيدي � قيادة الرابية

وكي���ل عريف س���عد حربي   ٭
مرزوق اجلوي���دان � مخفر 

العمرية
وكيل عريف سعد محل رغيان   ٭
مطل���ق احلس���يني � مخفر 

اجلهراء
شرطي عمر عنيد عقيل الظفيري   ٭

� مديرية امن اجلهراء
شرطي حس���ني عبدالهادي   ٭
محمد السماك � حولي � إدارة 
العمليات والدوريات )قسم 

تسيير اآلليات(
شرطي سيف ضاوي سعود   ٭
العصيمي � العاصمة � إدارة 
العمليات والدوريات )قسم 

تسيير اآلليات(
شرطي حمد غالب دحام قضا   ٭

الرحيلي � مخفر كيفان

ثالثا: إضافة المذكورين أدناه الى 
قرار النقل وهم:

مالزم ط���الل زيد علي محمد   ٭
احلربي � مديرية امن مبارك 

الكبير
مالزم عبدالرحمن مش���اري   ٭

املنصور � مخفر اخلالدية
م���الزم عادل عاب���د عبداهلل   ٭
الرش���يدي � مديري���ة ام���ن 

اجلهراء
مالزم محمود ش���اكر جاسم   ٭
ام���ن  � مديري���ة  الياس���ني 

العاصمة
وكي���ل اول ضاب���ط حبيب   ٭
س���ليمان عباس س���ليمان � 

مخفر العدان
وكيل ضاب���ط عبداهلل ثامر   ٭

العازمي � مخفر الوفرة
وكي���ل ضابط علي حس���ني   ٭
موسى البلوش���ي � حولي � 
ادارة العملي���ات والدوريات 

)قسم تسيير اآلليات(
وكيل ضابط سعود محمد فالح   ٭

العجمي � مخفر فهد األحمد
وكيل ضابط خليفة حس���ن   ٭
 � الفروانية   � الفضلي  محمد 
إدارة العملي���ات والدوريات 

)قسم تسيير اآلليات(
رقيب أول فالح سالم هادي   ٭
� األحم���دي � إدارة العمليات 
والدوري���ات )قس���م األمن 

واحلراسات(
رقي���ب اول محمد محس���ن   ٭
عواض العازمي � مديرية امن 

الفروانية

وكيل عريف مس���اعد ملحم   ٭
محمد فالح الدوسري

شرطي هزاع ابداح هزاع بداح   ٭
املطيري

ش���رطي فهد ع���واد عويض   ٭
عوض العازمي

ثانيا: تعديل نقل المذكورين أدناه 
ليصبح كما يلي:

مالزم بدر مس���اعد شوميي   ٭
الس���بيعي � األحمدي � ادارة 
العمليات والدوريات )قسم 

تسيير اآلليات(
مالزم س���عد س���الم س���عد   ٭
الهاج���ري � األحمدي � إدارة 
العمليات والدوريات )قسم 

تسيير اآلليات(
مالزم محمد فهاد ناصر فهيد   ٭
العازمي � مخفر جابر العلي

وكيل ضابط � احمد حس���ن   ٭
مسيلم مطلق احلربي � مخفر 

صباح السالم
رقيب اول � مقذل شديد بركات   ٭

الديحاني � مخفر ابوحليفة
� فراج س���عود فراج  رقيب   ٭
العجم���ي � مخف���ر صب���اح 

السالم
رقيب يوس���ف فهد حمدان   ٭

الرشيدي � مخفر خيطان
رقيب معجب طلميس فراج   ٭
العجمي � األحم���دي � إدارة 
العمليات والدوريات )قسم 

تسيير اآلليات(
عري���ف غنيم مفل���ح ناصر   ٭

الرشيدي � مخفر العمرية
عريف فالح مزيد فالح مشعان   ٭

الظفيري � مخفر اليرموك
عريف عادل عيد علي مطير   ٭

الشريكه � مخفر العمرية
عري���ف عبيد محمد س���الم   ٭

الرشيدي � مخفر خيطان

رقيب اول محمد خالد جعيالن   ٭
نهار العويهان

رقيب اول محمد علي محمد   ٭
علي سعيد العجمي

رقي���ب اول ص���الح فرحان   ٭
مطيران العازمي

رقيب اول ركاد سليمان منوخ   ٭
السويط

رقيب اول فالح حميد مفرح   ٭
سعيد العازمي

رقيب اول محمد فهد مدعث   ٭
احلايف الشمري

رقيب مني���ف ملعب مناور   ٭
الظفيري

رقيب طالل عياد شالح عبداهلل   ٭
العتيبي

رقيب محم���د عبداهلل محمد   ٭
املطيري

رقيب حمود بديع عتيق عيال   ٭
املطيري

رقيب ع���ادل ه���زاع منديل   ٭
الديحاني

رقيب مخل���د صالح حزران   ٭
مليس

رقيب احمد مطر دخيل املطر   ٭
العتيبي

رقي���ب عبيد ناص���ر عبيد   ٭
املطيري

رقيب فواز عبيد يعقوب خلف   ٭
املطيري

رقيب احمد ناصر راشد صقر   ٭
الفضلي

رقيب عادل سعد عبيد راشد   ٭
اللميع

رقيب عبداهلل مطلق مشعان   ٭
الهاجري

رقيب الهيلم مطيران طليحان   ٭
الشمري

عري���ف ناصر فه���د مناحي   ٭
العجمي

عريف ناص���ر متعب طالل   ٭
املطيري

عريف حس���ن مسلم حسني   ٭
نايف الرشيدي

وكيل عريف فيصل علي عباس   ٭
خلف العنزي

وكيل عريف محمد فالح شجاع   ٭
فهد العجمي

وكيل عريف بدر حماد مياح   ٭
ضويحي الشمري

وكيل عريف محمد منصور   ٭
مانع العجمي

وكيل عريف دحيم ش���قران   ٭
بالل العتيبي

هاني الظفيري
أصدر وكي����ل وزارة الداخلية 
املساعد لشؤون االمن العام اللواء 
خليل الش����مالي قرارا بوقف نقل 
عدد من الضباط االفراد واعتبار 
القرار السابق كأن لم يكن كما اصدر 
قرارا آخر بنقل عدد من الضباط 
واالفراد، وفيما يلي اسماء الضباط 
واالفراد الذي تراجعت »الداخلية« 
عن قرارات نقلهم واسماء املنقولني 

واماكن عملهم اجلديدة.

اوال: إلغاء نقل المذكورين ادناه 
واعتباره كأن لم يكن.

مالزم اول سالم مبارك سلمان   ٭
محمد

مالزم اول عبدالعزيز محمد   ٭
علي الدوسري

مالزم فهد نايف عايش عبيد   ٭
مزعل

مالزم بدر س���عد مانع عزوز   ٭
العنزي

مالزم علي مطلق مبارك فواز   ٭
السبيعي

وكيل اول ضابط خلف عجاج   ٭
محمد الشمري

وكيل ضابط خالد عبدالرحمن   ٭
محمد سلمان

وكيل ضابط يوس���ف سالم   ٭
جزا فرز

وكيل ضابط راكان مسفر علي   ٭
فرج العجمي

وكيل ضابط عبدالهادي ذياب   ٭
سالم العجمي

وكيل ضابط منصور غصاب   ٭
عبداهلل العجمي

رقيب اول عبداهلل جاسم ابل   ٭
جعفر

رقيب اول فهيد مبارك سعد   ٭
سعد

رقيب اول حمد بن عايش بن   ٭
عواض املطيري

رقي���ب اول مت���روك مطلق   ٭
مونس راجح العتيبي

رقيب اول حم���ود جخبور   ٭
حسني عجيل

رقيب اول مساعد مطلق عبيد   ٭
ضويحي املطيري

رقيب اول فهد فالح س���طام   ٭
ظاهر البدر الفضلي

رقيب اول فارس فرج فارس   ٭
صالح

رقيب اول خلف احمد منيف   ٭
تركي العنزي

صاحب السمو هنّأ بيالروسيا وكندا ورواندا وبوروندي باألعياد الوطنية


