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 قرار

 (22األعلى رقم )القائد 

 فاعللدلمؤقتة اامة ة العاللجنبتعيين 

 

 ،،األعلىالقائد 

  بانشاء م 1989ح الفاتمن شهر ح في الفاتلصادر م ا89سنة ل( 59رقم )اإلطالع على القرار بعد

 للدفاع و التنظيم.العامة  ةللجنا

 

 ررــــــــــــــق

 

 ( 1)مادة 

  :من كل يعين

  للدفاع المؤقتة العامة للجنة أمينا   جابر يونس بكر أبو/ عقيد

  عاما   مفتشا   الخروبي محمد مصطفي/ عقيد

 لالستخبارات مديرا   الحميدي الخويلدي/ رائد

 

 ( 2) ادةم

  اسمه قرين المدرج المنصب حسب كل بعد فيما أسماؤهم المبينة الضباط يعين

  الجوي الدفاع ألركان رئيسا   هيبة الكريم عبد فرج نوح/ ركن طيار عقيد -1

  للتدريب رئيسا   محمد الونيس عبد شعبان/ ركن عقيد -2

  الجماهيري الحرس ألركان رئيسا   الشريف الهادي عبد علي الريفي/ ركن عقيد -3

  للعمليات رئيسا   الشريف المهدي الكبير عبد/ ركن عقيد -4

  لالستطالع مديرا   المقصبي محمد هللا فتح أحمد/ ركن عقيد -5

  للدفاع المؤقتة العامة للجنة كاتبا   الصيد على الرحمن عبد/ عقيد -6

  المحلي الشعبي الدفاع ألركان رئيسا   أمبيرش محمد الطاهر الهادي/ ركن عقيد -7

  البحرية ألركان رئيسا   الشكشوكي أحمد اللطيف عبد/ ركن بحار عقيد -8

 المسلحة الشعبية المناوبة ألركان رئيسا   الحفيظ عبد العربي المهدي/ ركن عقيد -9
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 ( 3) مادة

 .الرسمية بالجريدة وينشر يخالفه حكم أي ويلغى صدوره تاريخ من اعتبارا   القرار بهذا يعمل

 

 العقيد 

 القذافي معمر 

 ( األعلى)القائد 

 

 و.ر  1399شوال  20في صدر 

 م 15/5/1990 الموافق:
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