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وز�رة �لعدل و�ل�سئون �لإ�سامية

قر�ر رقم )14( ل�سنة 2010

ب�ساأن تخويل بع�س موظفي �إد�رة �ل�سحة �لعامة 

و�آخرين من موظفي وز�رة �ل�سحة

�سفة ماأموري �ل�سبط �لق�سائي

وزير العدل وال�شئون الإ�شالمية:

بعد الطالع على القانون رقم )3( ل�شنة 1975 ب�شاأن ال�شحة العامة وتعديالته،

وعلى قانون الإجراءات الجنائية ال�شادر بالمر�شوم بقانون رقم )46( ل�شنة 2002 المعدل 

بالقانون رقم )41( ل�شنة 2005 وعلى الأخ�س المادة )45( منه، 

وعلى القانون رقم )8( ل�شنة 2009 ب�شاأن مكافحة التدخين والتبغ باأنواعه،

وعلى القرار رقم )22( ل�شنة 2006 ب�شاأن تخويل بع�س موظفي اإدارة ال�شحة العامة بوزارة 

ال�شحة �شفة ماأموري ال�شبط الق�شائي، 

وبناًء على التفاق مع وزير ال�شحة،

ق�ُرر �لآتي :

�لمادة �لأولى

ماأموري  �شفة  اأ�شماوؤهم  التالية  ال�شحة،  وزارة  في  العامة  ال�شحة  اإدارة  موظفو  ُيخول 

ال�شبط الق�شائي بالن�شبة للجرائم التي تقع في دوائر اخت�شا�شهم بالمخالفة لأحكام كل من 

القانون رقم )3( ل�شنة 1975 ب�شاأن ال�شحة العامة وتعديالته والقرارات ال�شادرة تنفيذًا له، 

والقانون رقم )8( ل�شنة 2009 ب�شاأن مكافحة التدخين والتبغ باأنواعه، وهم: 

)�أ( موظفو ق�سم �سحة �لبيئة : 

علي عبدالح�شين ح�شنعبداهلل علي حبيب ال�شتراوي 

اأحمد عي�شى �شملوه�شــــــــيد جــــــالل باقــــر علــي

حبيب اأحمد عبدالنبي علــي يو�شـف خليفة المناعي 

خليل اإبراهيم الربيع مح�شـــــــن جــــا�شـــــم علــــــي 

مريم عبدالرحيم جناحي �شــــيد هـــــادي جـــواد علـوي 

�شديقة عبا�س عبدالعزيز فـــــريــــدة م�شلـــم حيــــــــــدر 

عبدالنــــبي �شلمان كاظــم اإبتـــ�شام علـــي عبــداللطيف 



11
العدد: 2944 - الخمي�س 22 اأبريل 2010

زهرة ال�شيد اإبراهيم نا�شر ر�شا عبداهلل �شهاب 

تهاني �شالح عي�شى ح�شين علي الري�س

�شلمان في�شل �شراعي اإبت�شام علي ال�شفوان

فا�شل عبا�س عي�شى محمد محمود كرم 

مازن اإبراهيم مكي القالف عفيفة جعفر عبدعلي بدر

�شامر �شمير نعيم ح�شين عبدالعزيز عبدالح�شين

عبدالجليل مو�شى القباط علي عبدال�شهيد علي فردان

عبداهلل علي عبداهلل يو�شف را�شد عي�س 

من�شور محمد عليعبد ال�شهيد اأحمد يو�شف

محمد اإبراهيم محمد ال�شيخ محمد علي �شباح 

اأحمد حبيب اأحمد يو�شف اأحمد جا�شم 

اإبراهيم عبا�س اإبراهيم �شيد اأحمد �شعيد علي 

عبدالكريم مهدي ح�شن من�شور يعقوب يو�شف

�شيد في�شل �شيد ها�شم علوي محمد علي اإ�شماعيل 

حبيب جواد اأحمد زينب اأيوب ح�شن 

اأمين يو�شف مال ح�شن ح�شن �شلمان محمد �شعيب 

حوراء مهدي عبداهلل نوال ح�شن عبداهلل البدل 

فاطمة جعفر اإبراهيم العكراوي 

مـروة اأحمد عبدالكريـــم

خديجة ابراهيم يو�شف

)ب( موظفو ق�سم مر�قبة �سامة �لأغذية: 

محمد باقر ح�شن عبداهلل نعمهمحمد �شلمان محمد الحداق 

عبدالنبي محمد علي ا�شماعيل خالد محمد عبداهلل هرم�س 

عبدالوهاب ح�شن عبداهلل الحواج مكي محمد ح�شن محمد 

�شريعة يو�شف �شم�شان غازي مختار عي�شى العبار 

جعفر من�شور المطوع بديعة عبدالرزاق قا�شم ربيعه 

حيدر خليل اإبراهيم �شلمان جعفر حمزة مال اإبراهيم الع�شفور 
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�شباح مهدي علي القندي �شيماء عبداهلل حبيب الفرج 

في�شل علي اإبراهيم ال�شاري فتحية ح�شن �شعد عبداهلل 

مريم علي ح�شن العرادي محمد عبدعلي عبداهلل حبيب 

جا�شم مبارك عبداهلل حميدة محمود جعفر ال�شفار 

محمد عي�شى محمد نوار كميل حبيب اأحمد

�شعيد �شالح نا�شر محمد اإبراهيم علي 

خليفة اإبراهيم المقهوي طارق غانم اأحمد 

نهاية علي اأحمد اأحمد عبدالوهاب من�شور

علياء محمد الفرج كميلة عبداهلل اأحمد 

ميرزا محمد العلي ح�شن علي جا�شم 

جواد عبداهلل مهدي عبداهلل ح�شين العريبي 

مكي حبيب �شلمان كاظم محمد مدن 

�شالح قمبر اإبراهيم علي يو�شف محمد 

اأحمد عبدالرحمن ح�شن المناعي لبيب محمد ال�شهابي 

جا�شم محمد عي�شى ال�شرحان اأحمد �شالح اأحمد عبدالر�شا 

عبداهلل عي�شى عبداهلل الهنان رباب اأحمد محمد �شرف 

ح�شين جعفر اأحمد �شيف علي ح�شين حمزة محمد 

محمد عادل عبداهلل ال�شفار علي �شهاب اأحمد الفردان 

فهد غريب جمعة نجود خليفة المقهوي 

مجتبى عبدالمح�شن التتان مقداد ح�شن اأحمد نعمه 

)ج ( موظفو ق�سم مكافحة �لأمر��س : 

د. عادل �شلمان ال�شياد د. منى �شيد جواد المو�شوي 

د. اأميرة علي محمد اآل نوحد. اإجالل في�شل العلوي 

د.كبرى ال�شيد نا�شر �شلماند. �شمير عبداهلل عي�شى الحداد

د. مها �شالح �شهابد. جليلة ال�شيد جواد ح�شن 
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رباب ال�شيد �شعيد اأحمد محمدد.ب�شمة محمود ال�شفار

خلود ح�شن عليفوزية محمد �شفيعي

حميدة جا�شم عليقطمير علي الدولبي

نرج�س يعقوب الق�شابفخرية محمد اأحمد

فاطمة مبارك مفتاح جوهرعواطف جعفر فتيل

اإبراهيم يو�شف عبدالرحيمدينا ح�شن دروي�س

عفاف عبدالرحيم محمد �شلمانمحمد علي كاظم محمد

ح�شين اأحمد الهملي�شلمان عي�شى علي اإبراهيم

فاطمة عبدالرحيم محمد عليخديجة ال�شيد خليل عبدالرحيم

خديجة عبد علي عليفتحية علي ال�شطيح

�لمادة �لثانية 

يخول موظفو وحدة الأمن بمجمع ال�شلمانية الطبي التالية اأ�شماوؤهم �شفة ماأموري ال�شبط 

رقم  القانون  لأحكام  بالمخالفة  اخت�شا�شهم  دوائر  في  تقع  التي  للجرائم  بالن�شبة  الق�شائي 

)8( ل�شنة 2009 ب�شاأن مكافحة التدخين والتبغ باأنواعه والقرارات ال�شادرة تنفيذًا له، وهم:

علي محمد اأحمد مطر فا�شل عبداهلل حبيل 

حميد �شلمان �شالح عزيز عبداهلل جمعة عبداهلل 

كاظم اأحمد ح�شن ح�شين ح�شن اإبراهيم محمد 

عبدالأمير عبدالوهاب مح�شن ح�شن ن�شر ح�شن عبدالر�شا الب�شري 

عبداهلل حبيب اأحمد حبيب عبدالعزيز مهدي المرزوق 

علي عبداهلل ح�شن المعلم علي عبا�س محمد جمعة 

حميد �شالح اإبراهيم �شالح علي محمد �شالح مح�شن

ح�شن اإبراهيم اأحمد يو�شف ح�شن علي اأحمد اأمان 

جا�شم اأحمد عبداهلل عيد ح�شن محمد علي ح�شن اإبراهيم 

محمد عبداهلل مهدي ح�شنمحمد عبد الح�شين

�شيد ف�شل مجيد اإبراهيممحمد عبداهلل �شالم الحوري
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�شيخة علي اإبراهيم علي�شيد �شالح جعفر اأحمد ح�شين

عبا�س علي اإبراهيم الماجديو�شف حبيب علي

عبدالأمير مح�شن المحاري عبدالجبار علي حبيب كاظم 

عقيل ح�شن مهدي ح�شن علي ح�شن علي �شبت 

ح�شين عبدالمجيد محمد بدر في�شل عبداهلل مرهون 

مهدي اأحمد ح�شن ح�شين جا�شم اأحمد جا�شم ح�شن 

محمد اإبراهيم علي ح�شن محمد عبدالأمير يا�شين يو�شف 

�شيد جواد جعفر ر�شي اإبراهيم �شيد ح�شن جليل عبدالكريم قاهري 

يو�شف محمد علي ح�شين �شوقي �شبر ح�شن مخلوق 

اإبراهيم جا�شم اإبراهيم ح�شن عبداهلل اأحمد عبداهلل مختار 

�شيد ر�شي �شيد يو�شف ح�شين عبدالأمير محمد علي اإبراهيم 

ح�شين اأحمد علي قمبر في�شل ر�شي ح�شن العجيمي 

ح�شين عي�شى �شلمان داود ح�شين اأحمد عبداهلل العريبي 

ح�شن عي�شى علي عي�شى عقيل محمد ف�شل محمد 

علي ح�شن اأحمد �شلمان محمد �شالح عا�شور محمد 

محمد جواد اإبراهيم مرهون ح�شن من�شور عبداهلل النينون 

عبا�س عبدالوهاب مح�شن �شهاب فا�شل عبدالوهاب مح�شن ح�شن 

عبدالرزاق يو�شف ابراهيم الحايكيعبدالر�شول كاظم ح�شين كاظم 

علي اأحمد علي ح�شناأحمد اإبراهيم فا�شل عيد

عقيل عبداهلل عي�شى اأحمدعلي مح�شن اأحمد علي

حبيب عبداهلل محمد عبداهللبدر اأحمد اإبراهيم اأحمد

ح�شن خليل اإبراهيم ح�شنح�شن عبدالعزيز عبداهلل الفردان

محمد علي عبداهلل الحواججواد طاهر علي محمد

�شيد عبدالرحمن اإبراهيم علي ح�شينر�شي �شلمان اأحمد عبداهلل

�شادق اأحمد علي �شبيل�شيد في�شل مجيد ح�شين �شبر
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�لمادة �لثالثة 

اإدارة ال�شحة العامة في  ُيلغى القرار رقم ) 22 ( ل�شنة 2006 ب�شاأن تخويل بع�س موظفي 

وزارة ال�شحة �شفة ماأموري ال�شبط الق�شائي. 

  �لمادة �لر�بعة 

ُين�شر هذا القرار في الجريدة الر�شمية، وُيعمل به من اليوم التالي لتاريخ ن�شره. 

                                                                    وزير �لع����دل و�ل�س����ئون �لإ�س����امي�ة

                                                         خالد بن علي بن عبد �هلل �آل خليفة

�شدر بتاريخ: 22 ربيع الآخر 1431هـ

المـــوافـــــــق: 7 اأبــــــريـــــــــــــل 2010م


