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وزارة العدل وال�شئون الإ�سالمية

قرار رقم ( )14ل�سنة 2010
ب�ش�أن تخويل بع�ض موظفي �إدارة ال�صحة العامة
و�آخرين من موظفي وزارة ال�صحة
�صفة م�أموري ال�ضبط الق�ضائي

وزير العدل وال�شئون الإ�سالمية:
بعد االطالع على القانون رقم ( )3ل�سنة  1975ب�ش�أن ال�صحة العامة وتعديالته،
وعلى قانون الإجراءات الجنائية ال�صادر بالمر�سوم بقانون رقم ( )46ل�سنة  2002المعدل
بالقانون رقم ( )41ل�سنة  2005وعلى الأخ�ص المادة ( )45منه،
وعلى القانون رقم ( )8ل�سنة  2009ب�ش�أن مكافحة التدخين والتبغ ب�أنواعه،
وعلى القرار رقم ( )22ل�سنة  2006ب�ش�أن تخويل بع�ض موظفي �إدارة ال�صحة العامة بوزارة
ال�صحة �صفة م�أموري ال�ضبط الق�ضائي،
وبنا ًء على االتفاق مع وزير ال�صحة،

قـُرر الآتي :
المادة الأولى

ُيخول موظفو �إدارة ال�صحة العامة في وزارة ال�صحة ،التالية �أ�سما�ؤهم �صفة م�أموري
ال�ضبط الق�ضائي بالن�سبة للجرائم التي تقع في دوائر اخت�صا�صهم بالمخالفة لأحكام كل من
القانون رقم ( )3ل�سنة  1975ب�ش�أن ال�صحة العامة وتعديالته والقرارات ال�صادرة تنفيذ ًا له،
والقانون رقم ( )8ل�سنة  2009ب�ش�أن مكافحة التدخين والتبغ ب�أنواعه ،وهم:

(�أ) موظفو ق�سم �صحة البيئة :
عبداهلل علي حبيب ال�ستراوي
�سـ ـ ـ ــيد جـ ـ ــالل باقـ ــر علــي
علــي يو�سـف خليفة المناعي
مح�س ـ ـ ــن جـ ــا�س ـ ــم علـ ـ ــي
�سـ ــيد ه ـ ــادي ج ــواد علـوي
ف ـ ــريـ ــدة م�سل ــم حيـ ـ ـ ـ ــدر
�إبت ــ�سام عل ــي عبــداللطيف

علي عبدالح�سين ح�سن
�أحمد عي�سى �شملوه
حبيب �أحمد عبدالنبي
خليل �إبراهيم الربيع
مريم عبدالرحيم جناحي
�صديقة عبا�س عبدالعزيز
عبدالنـ ــبي �سلمان كاظــم
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ر�ضا عبداهلل �شهاب
ح�سين علي الري�س
�إبت�سام علي ال�صفوان
محمد محمود كرم
عفيفة جعفر عبدعلي بدر
ح�سين عبدالعزيز عبدالح�سين
علي عبدال�شهيد علي فردان
يو�سف را�شد عي�ش
عبد ال�شهيد �أحمد يو�سف
محمد علي �صباح
يو�سف �أحمد جا�سم
�سيد �أحمد �سعيد علي
من�صور يعقوب يو�سف
محمد علي �إ�سماعيل
زينب �أيوب ح�سن
ح�سن �سلمان محمد �شعيب
نوال ح�سن عبداهلل البدل
فاطمة جعفر �إبراهيم العكراوي
مـروة �أحمد عبدالكري ــم

زهرة ال�سيد �إبراهيم نا�صر
تهاني �صالح عي�سى
�سلمان في�صل �شراعي
فا�ضل عبا�س عي�سى
مازن �إبراهيم مكي القالف
�سامر �سمير نعيم
عبدالجليل مو�سى القباط
عبداهلل علي عبداهلل
من�صور محمد علي
محمد �إبراهيم محمد ال�شيخ
�أحمد حبيب �أحمد
�إبراهيم عبا�س �إبراهيم
عبدالكريم مهدي ح�سن
�سيد في�صل �سيد ها�شم علوي
حبيب جواد �أحمد
�أمين يو�سف مال ح�سن
حوراء مهدي عبداهلل
خديجة ابراهيم يو�سف

(ب) موظفو ق�سم مراقبة �سالمة الأغذية:
محمد �سلمان محمد الحداق
خالد محمد عبداهلل هرم�س
مكي محمد ح�سن محمد
غازي مختار عي�سى العبار
بديعة عبدالرزاق قا�سم ربيعه
جعفر حمزة مال �إبراهيم الع�صفور

محمد باقر ح�سن عبداهلل نعمه
عبدالنبي محمد علي ا�سماعيل
عبدالوهاب ح�سن عبداهلل الحواج
�سريعة يو�سف �شم�سان
جعفر من�صور المطوع
حيدر خليل �إبراهيم �سلمان
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�شيماء عبداهلل حبيب الفرج
فتحية ح�سن �سعد عبداهلل
محمد عبدعلي عبداهلل حبيب
حميدة محمود جعفر ال�صفار
كميل حبيب �أحمد
محمد �إبراهيم علي
طارق غانم �أحمد
�أحمد عبدالوهاب من�صور
كميلة عبداهلل �أحمد
ح�سن علي جا�سم
عبداهلل ح�سين العريبي
كاظم محمد مدن
علي يو�سف محمد
لبيب محمد ال�شهابي
�أحمد �صالح �أحمد عبدالر�ضا
رباب �أحمد محمد �شرف
علي ح�سين حمزة محمد
علي �شهاب �أحمد الفردان
نجود خليفة المقهوي
مقداد ح�سن �أحمد نعمه

�صباح مهدي علي القندي
في�صل علي �إبراهيم ال�ساري
مريم علي ح�سن العرادي
جا�سم مبارك عبداهلل
محمد عي�سى محمد نوار
�سعيد �صالح نا�صر
خليفة �إبراهيم المقهوي
نهاية علي �أحمد
علياء محمد الفرج
ميرزا محمد العلي
جواد عبداهلل مهدي
مكي حبيب �سلمان
�صالح قمبر �إبراهيم
�أحمد عبدالرحمن ح�سن المناعي
جا�سم محمد عي�سى ال�سرحان
عبداهلل عي�سى عبداهلل الهنان
ح�سين جعفر �أحمد �سيف
محمد عادل عبداهلل ال�صفار
فهد غريب جمعة
مجتبى عبدالمح�سن التتان

(ج ) موظفو ق�سم مكافحة الأمرا�ض :
د .منى �سيد جواد المو�سوي
د� .إجالل في�صل العلوي
د� .سمير عبداهلل عي�سى الحداد
د .جليلة ال�سيد جواد ح�سن

د .عادل �سلمان ال�صياد
د� .أميرة علي محمد �آل نوح
د.كبرى ال�سيد نا�صر �سلمان
د .مها �صالح �شهاب
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د.ب�سمة محمود ال�صفار
فوزية محمد �شفيعي
قطمير علي الدوالبي
فخرية محمد �أحمد
عواطف جعفر فتيل
دينا ح�سن دروي�ش
محمد علي كاظم محمد
�سلمان عي�سى علي �إبراهيم
خديجة ال�سيد خليل عبدالرحيم
فتحية علي ال�سطيح

رباب ال�سيد �سعيد �أحمد محمد
خلود ح�سن علي
حميدة جا�سم علي
نرج�س يعقوب الق�صاب
فاطمة مبارك مفتاح جوهر
�إبراهيم يو�سف عبدالرحيم
عفاف عبدالرحيم محمد �سلمان
ح�سين �أحمد الهملي
فاطمة عبدالرحيم محمد علي
خديجة عبد علي علي

المادة الثانية

يخول موظفو وحدة الأمن بمجمع ال�سلمانية الطبي التالية �أ�سما�ؤهم �صفة م�أموري ال�ضبط
الق�ضائي بالن�سبة للجرائم التي تقع في دوائر اخت�صا�صهم بالمخالفة لأحكام القانون رقم
( )8ل�سنة  2009ب�ش�أن مكافحة التدخين والتبغ ب�أنواعه والقرارات ال�صادرة تنفيذ ًا له ،وهم:
فا�ضل عبداهلل حبيل
عزيز عبداهلل جمعة عبداهلل
ح�سين ح�سن �إبراهيم محمد
ن�صر ح�سن عبدالر�ضا الب�صري
عبدالعزيز مهدي المرزوق
علي عبا�س محمد جمعة
علي محمد �صالح مح�سن
ح�سن علي �أحمد �أمان
ح�سن محمد علي ح�سن �إبراهيم
محمد عبد الح�سين
محمد عبداهلل �سالم الحوري

علي محمد �أحمد مطر
حميد �سلمان �صالح
كاظم �أحمد ح�سن
عبدالأمير عبدالوهاب مح�سن ح�سن
عبداهلل حبيب �أحمد حبيب
علي عبداهلل ح�سن المعلم
حميد �صالح �إبراهيم �صالح
ح�سن �إبراهيم �أحمد يو�سف
جا�سم �أحمد عبداهلل عيد
محمد عبداهلل مهدي ح�سن
�سيد ف�ضل مجيد �إبراهيم
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�سيد �صالح جعفر �أحمد ح�سين
يو�سف حبيب علي
عبدالجبار علي حبيب كاظم
علي ح�سن علي �سبت
بدر في�صل عبداهلل مرهون
جا�سم �أحمد جا�سم ح�سن
محمد عبدالأمير يا�سين يو�سف
�سيد ح�سن جليل عبدالكريم قاهري
�شوقي �شبر ح�سن مخلوق
عبداهلل �أحمد عبداهلل مختار
عبدالأمير محمد علي �إبراهيم
في�صل ر�ضي ح�سن العجيمي
ح�سين �أحمد عبداهلل العريبي
عقيل محمد ف�ضل محمد
محمد �صالح عا�شور محمد
ح�سن من�صور عبداهلل النينون
فا�ضل عبدالوهاب مح�سن ح�سن
عبدالر�سول كاظم ح�سين كاظم
�أحمد �إبراهيم فا�ضل عيد
علي مح�سن �أحمد علي
بدر �أحمد �إبراهيم �أحمد
ح�سن عبدالعزيز عبداهلل الفردان
جواد طاهر علي محمد
ر�ضي �سلمان �أحمد عبداهلل

�شيخة علي �إبراهيم علي
عبا�س علي �إبراهيم الماجد
عبدالأمير مح�سن المحاري
عقيل ح�سن مهدي ح�سن
ح�سين عبدالمجيد محمد
مهدي �أحمد ح�سن ح�سين
محمد �إبراهيم علي ح�سن
�سيد جواد جعفر ر�ضي �إبراهيم
يو�سف محمد علي ح�سين
�إبراهيم جا�سم �إبراهيم ح�سن
�سيد ر�ضي �سيد يو�سف ح�سين
ح�سين �أحمد علي قمبر
ح�سين عي�سى �سلمان داود
ح�سن عي�سى علي عي�سى
علي ح�سن �أحمد �سلمان
محمد جواد �إبراهيم مرهون
عبا�س عبدالوهاب مح�سن �شهاب
عبدالرزاق يو�سف ابراهيم الحايكي
علي �أحمد علي ح�سن
عقيل عبداهلل عي�سى �أحمد
حبيب عبداهلل محمد عبداهلل
ح�سن خليل �إبراهيم ح�سن
محمد علي عبداهلل الحواج
�سيد عبدالرحمن �إبراهيم علي ح�سين

�سيد في�صل مجيد ح�سين �شبر

�صادق �أحمد علي �سبيل
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المادة الثالثة

ُيلغى القرار رقم (  ) 22ل�سنة  2006ب�ش�أن تخويل بع�ض موظفي �إدارة ال�صحة العامة في
وزارة ال�صحة �صفة م�أموري ال�ضبط الق�ضائي.

المادة الرابعة

ُين�شر هذا القرار في الجريدة الر�سمية ،و ُيعمل به من اليوم التالي لتاريخ ن�شره.

وزير العــــدل وال�شــــئون الإ�ســــالميـة
خالد بن علي بن عبد اهلل �آل خليفة
�صدر بتاريخ 22 :ربيع الآخر 1431هـ
الم ــواف ـ ـ ــق� 7 :أبـ ـ ــري ـ ـ ـ ـ ـ ــل 2010م
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