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»المعلمين« اختارت سعد البراك كنموذج قيادي لبرنامجها في أكاديمية »اعتماد القادة«

د. البراك يتلقى درعا تذكارية من ممثل اجلمعيةد. سعد البراك متوسطا نخبة من املعلمني الكويتيني

استقبل العضو املنتدب نائب رئيس 
مجلس اإلدارة في مجموعة زين د.سعد 
البراك في مقر الشركة نخبة من املعلمني 
الكويتيني من أكادميية »اعتماد القادة« 
التي تش���رف عليه���ا جمعية املعلمني 

الكويتية.
وذك���رت الش���ركة أن الزيارة التي 
قام به���ا أكثر م���ن 50 معلما ومعلمة 
من »أكادميية الق���ادة« إلى مقرها في 

الشويخ جاءت لوقوع اختيار األكادميية 
على شخصية د.س���عد البراك كمثال 
منوذجي لقائد ناجح في مجال األعمال 
واإلدارة، وه���و النجاح الذي ترجمته 
حركة مجموعة زين في منطقة الشرق 

األوسط وأفريقيا.
يذك���ر ان أكادميية »اعتماد القادة« 
التي تش���رف عليه���ا جمعية املعلمني 
تعمل بالتعاون مع مركز خدمة املجتمع 

والتعليم املس���تمر � جامعة الكويت، 
وحتمل هذه األكادميية شعار »للنخبة 

والطموحني فقط«.
ومن جانبه، حي���ا د.البراك القادة 
من املعلم���ني الكويتيني وقال: »املعلم 
ميثل لنا قيمة كبيرة، واألمم املتحضرة 
تعرف ذلك جيدا، وه���ي وضعته في 
املكانة التي يس���تحقها، فهو املسؤول 

عن األجيال القادمة«.

وأثنى الب���راك على جهود جمعية 
املعلمني وعلى هذه الفكرة، موضحا ان 
إعداد القائد إمنا هو إعداد للمستقبل، 
وعلى اجلميع ان يعرف ان مسؤولية 
إعداد األجيال مهمة صعبة فهي حتمل 
معها قيما نبيلة، وحتتاج إلى صفات 
قيادي���ة واثقة، وقب���ل كل ذلك تؤمن 

برسالتها.
وف���ي كلمته الت���ي وجهها في هذه 

املناسبة ركز البراك على أهمية »القيادة« 
بتأكيده على أن ثقافة زين كمؤسسة 
تتبنى هذه القضية، وهي في س���بيل 
ذل���ك تعمل على توفي���ر بيئة مفعمة 

بالقيادة.
وإذ أكد البراك ان »القيادة« ليست 
موقعا أو منصبا إمنا هي سلوك وعمل، 
فإنه ركز في ذات الوقت على ضرورة 
أن يعرف القائد كي���ف يحدد الوجهة 

نحو املستقبل، وهو لن يتحقق إال من 
خالل جناحه في اكتساب الثقة، وهنا 
يتحقق عنصرا اإلمي���ان واألمل نحو 

املستقبل.
والبراك الذي قدم مقارنة بني هيبة 
القيادة ورغبة القيادة، أكد ان اجلميع 
قائد وفي ذات الوقت تابع، ومن لم يتعلم 
التبعية، ال ميكن أن ميارس فن القيادة، 
 مشيرا إلى أن أهم إجنازات القائد هو كيفية

إخراج الطاقات واألفكار واإلبداعات من 
قبل اآلخرين.

وفي اخلتام قدم البراك التحية مرة 
أخرى للمعلم���ني الكويتيني، وذكرهم 
بقدسية الرسالة التي تقع على عاتقهم، 
ومتنى لهم التوفيق في تنفيذ مهمتهم 
في إعداد األجيال، كما أكد على حرص 
شركة زين على دعم اجلهود التي تقوم 

بها جمعية املعلمني.

»الداخلية«: نقل 144 ضابطاً في مختلف القطاعات في قرارات تستهدف إعادة هيكلة الوزارة
اصدر وزير الداخلية الش����يخ 
جابر اخلالد عدة قرارات نقل 144 
ضابطا في قطاعات الوزارة املختلفة 
ضمن اعادة هيكلة الوزارة وجاءت 

القرارات على النحو التالي:

اوال: قطاع الوزير: االدارة العامة 
لمكتب الوزير:

مقدم سالم مطر هليل اخلالدي 
ادارة رعاي����ة  � مس����اعد مدي����ر 

املتقاعدين.

االدارة العامة للرقابة والتفتيش: 

عقيد مشعل عبيد علي جاسم 
الشمري � مدير ادارة رقابة االداء 

والسلوك االنضباطي.
عقيد فالح مبارك هيف مبارك 
احلجرف � مدي����ر ادارة اخلدمات 

املالية واالدارية والصيانة.
مقدم عبدالهادي عبدالرسول 
علي بوعباس � مس���اعد مدير 
ادارة رقابة االداء والس���لوك 

االنضباطي.

ثانيا: قطاع الشؤون المالية 
واالدارية ـ االدارة العامة لشؤون 

قوة الشرطة:

عقي����د فه����اد زنيفر محس����ن 
العجمي � مدير ادارة شؤون االفراد 

واخلفراء.
مق����دم نصار س����طام تركي � 
مساعد مدير ادارة شؤون االفراد 

واخلفراء.

ثالثا: قطاع الجنسية والجوازات:

رائد طامي سعد طامي منيف 
الهاجري � مدير ادارة مكتب وكيل 
وزارة الداخلية املس����اعد لشؤون 

اجلنسية واجلوزات بالوكالة.

االدارة العامة للهجرة:

مق����دم احمد س����عود الفارس 
املعصب � مساعد مدير ادارة هجرة 

محافظة العاصمة.

االدارة العامة لمراكز الخدمة:

مقدم مشعل عبداهلل عبدالوهاب 
الفارس � مدير ادارة مراكز خدمة 

محافظة العاصمة.
مقدم سعد حضير فهد الهمالن 
� مدير ادارة مراكز خدمة محافظة 

مبارك الكبير.
مقدم عايد خليفة دغيم العازمي 
� مساعد مدير ادارة مراكز خدمة 

محافظة العاصمة.

رابعا: قطاع امن الحدود:
االدارة العامة المن الحدود البرية

مقدم مجبل فهد فالح ش����وق 
الرش����يدي � مدي����ر ادارة احلدود 

الشمالية.

خامسا: قطاع االمن العام
مديرية امن محافظة العاصمة

مقدم عبدالعزيز العازمي � مدير 
عمليات مناوب.

مديرية امن محافظة الجهراء

مقدم فالح عوض راشد عوينات � 
مدير ادارة العمليات والدوريات.

مديرية أمن محافظة األحمدي

املقدم س����الم جعيث����ن عايد 
الش����قوة العازمي � قائ����د قيادة 

منطقة الوفرة
مقدم راش����د عبيد مسند ركاد 

الرش����يدي � قائد قي����ادة منطقة 
الفحيحيل

مقدم خالد عوض سبيل حسني 
مليحان � مدير عمليات مناوب

مق����دم زيد مف����رج زيد مفرج 
الهاجري � مس����اعد مدي����ر ادارة 
واالداري����ة  املالي����ة  اخلدم����ات 

والصيانة

مديرية أمن محافظة الفروانية

مقدم خال����د محمد عبدالهادي 
العبداله����ادي � مدي����ر عملي����ات 

مناوب
مقدم حمود خالد نهار املطيري 

� مدير عمليات مناوب

سادسًا: قطاع أمن المنافذ
اإلدارة العامة ألمن الموانئ

مقدم سعد خلف ضيدان الهيزم 
الديحاني � مدير عمليات مناوب

اإلدارة العامة ألمن المنافذ البرية

مق����دم عب����داهلل صح����ن فهد 
اخلرينج الرشيدي � مساعد مدير 

ادارة منفذ العبدلي
مقدم محم����د ناصر محماص 
امه����دي العدواني � مدير عمليات 

مناوب

سابعًا: قطاع األمن الخاص
االدارة العامة لقوات األمن 

الخاصة

عقيد صالح ابراهيم فريج علي 
الفريج � مدير ادارة العمليات

عقيد عبداهلل سفاح عبدالكرمي 
املال � مدير ادارة مكافحة الشغب

مقدم فهد محمد جوهر الصالح 
� مس����اعد مدي����ر ادارة مكافح����ة 

الشغب
مقدم عبداهلل مرزوق ندحان 
ش����داد املطيري � مدي����ر عمليات 

مناوب
مقدم خالد س����ليمان محسن 
مس����فر العجمي � مدي����ر عمليات 

مناوب
رائ����د عبدالناصر احمد محمد 
الكندري � آمر كتيبة مكافحة الشغب 

االولى بالوكالة
رائ����د محمد عب����داهلل صالح 
عبداهلل بوغيث � امر كتيبة مكافحة 

الشغب الثانية بالوكالة

ثامنًا: قطاع الشؤون القانونية 
والدراسات والبحوث

مركز البحوث والدراسات

مقدم عبدالكرمي حمد هنيدي 
ادارة  � مدي����ر  الفضل����ي  راش����د 

االحصاء

تاسعًا: قطاع تكنولوجيا 
المعلومات واالتصاالت

اإلدارة العامة لنظم المعلومات

مقدم احمد فالح مبارك الشمالي 
� مساعد مدير ادارة نظم احلاسبات 

الشخصية

اإلدارة العامة لهندسة االتصاالت

عقيد عيس����ى محارب سطالن 
محمد الفضلي � مدير ادارة الشبكات 

الالسلكية
ابجاد  مقدم بجاد مجبل ذعار 
ادارة اخلدمات  � مدي����ر  املطيري 

الفنية
مقدم محم����د احمد فالح احمد 
عبداهلل � مدي����ر ادارة التخطيط 

والدراسات الفنية
مقدم عم����ر مطلق عمر مطلق 
العتيبي � مدير ادارة اخلدمات املالية 

واالدارية والصيانة
مقدم بدر ناص����ر عبدالرزاق 
ش����اهني � مس����اعد مدي����ر ادارة 

االتصاالت السلكية
مقدم سالم مسلم عبداهلل رشيد 
احلجي����الن � مس����اعد مدير ادارة 

التخطيط والدراسات الفنية
مقدم مصطفى يعقوب يوسف 
غلوم حس����ن � مساعد مدير ادارة 

اخلدمات الفنية

اإلدارة العامة لألنظمة األمنية

مق����دم وليد علي حس����ني مال 
اهلل � مدير ادارة االجهزة واملعدات 

االمنية
مقدم عبداهلل خالد س���عد 
مش���عل املطيري � مدير ادارة 

اجلودة
يوس���ف  ع���ادل  مق���دم 
ادارة  � مدير  شهاب الش���هاب 

التراخيص
رائد عبداهلل سعود عبداهلل 
صالح املرشود � مساعد مدير 

ادارة اجلودة بالوكالة
رائد اس���امة محمود سالم 
الوهيب � مس���اعد مدير ادارة 
استش���ارات االنظمة االمنية 

بالوكالة
رائ���د عبدالعزي���ز محمد 
� مساعد  العليوي  عبدالعزيز 
التراخي���ص  ادارة  مدي���ر 

بالوكالة
رائد عبداهلل راش���د عوض 
سليمان الشبلي � مساعد مدير 
ادارة اخلدمات املالية واالدارية 

والصيانة بالوكالة

عاشرًا: قطاع المرور

مقدم هش����ام ياس����ني ابراهيم 
عب����داهلل � مدير مرك����ز التدريب 

التخصصي

اإلدارة العامة للمرور

عقيد س����لمان سلطان سلمان 
املزعل � مدير ادارة مرور محافظة 

االحمدي
عقيد سالم صالح علي محارب 
العنزي � مساعد مدير ادارة تصنيع 
اللوح����ات املعدني����ة والعالمات 

املرورية
مقدم يوس����ف حمدان حمود 

حمدان � مدير ادارة العمليات
مقدم عبداهلل فالح محمد قشعم 

الهاجري � مدير عمليات مناوب
مقدم عبداهلل غ����ازي معاش 
دهش املطيري � مساعد مدير ادارة 

التنسيق واملتابعة
مقدم ناصر محمد سعد مرزوق 
صياح العجمي � مساعد مدير ادارة 

مرور محافظة مبارك الكبير
مق����دم طارق حمود مش����اري 
اخلرافي � مساعد مدير ادارة مرور 

محافظة الفروانية

حادي عشر: قطاع العمليات
اإلدارة العامة المركزية للعمليات

مقدم س����عود عذب����ي مروي 
ام����ن  ادارة  � مدي����ر  الظفي����ري 

الوزارة

اإلدارة العامة للدوريات

رائ����د خليفة محم����د ابراهيم 
البلوش����ي � مس����اعد مدير ادارة 

العمليات بالوكالة

اإلدارة العامة للدفاع المدني

مقدم سالم مسعود دمشق ملحم 
دمشق العجمي � مساعد مدير ادارة 

التدريب وشؤون املتطوعني

أوال: المدراء العامون:

1 � عميد عايض عبداهلل راجح 
العتيبي � مدير عام اإلدارة العامة 
لهندس����ة االتصاالت )اعتبارا من 

تاريخه(.
2 � عميد محم����د طنا طواري 
صحفان العنزي مدير عام مديرية 
أمن محافظة اجلهراء )اعتبارا من 

تاريخه(.
3 � عمي����د خال����د عبدالعزيز 
عب����داهلل اجلناح����ي � مدير عام 
اإلدارة العامة لتأهيل ضباط الصف 

واألفراد )2009/12/16(.
4 � عميد جاسم خليفة يوسف 
النجم � مدير ع����ام اإلدارة العامة 
لإلمداد والتموين )2009/12/29(.

5 � عميد عل����ي ماضي فيصل 
اإلدارة  ع����ام  مدي����ر   � في����روز 
العام����ة لق����وات األم����ن اخلاصة 

.)2009/12/29(
6 � عميد زهير جاسم عيسى 
النصر اهلل � مدير عام اإلدارة العامة 

للدوريات )2009/12/29(.
7 � عقيد علي ابراهيم عبدالوهاب 
املعيلي � مدير عام اإلدارة العامة 
لنظم املعلومات بالوكالة )اعتبارا 

من تاريخه(

ثانيا: مساعدو المدراء العامين:

8 � عمي���د قاس���م عبداهلل 
غلوم صف���ر � مس���اعد مدير 
العام���ة لإلمداد  اإلدارة  ع���ام 
والتموين والش���ؤون االدارية 

.)2009/12/31(
9 � عقي����د محم����د عامر حمد 
العجمي � مساعد مدير عام اإلدارة 
العام����ة لتأهيل ضب����اط الصف 

واألفراد )2009/12/16(.
10 � عقيد فرج حمد ش����رهان 
جلوي الش����مري � مس����اعد مدير 
عام مديري����ة أمن محافظة حولي 

.)2009/12/20(
11 � عقي����د ف����ؤاد صالح أحمد 
األثري � مساعد مدير عام اإلدارة 
العامة ألمن احلدود البرية )اعتبارا 

من تاريخه(.
� عقي����د ش����كري عبداهلل   12
محم����ود النجار � مس����اعد مدير 
عام اإلدارة العام����ة لقوات األمن 
اخلاصة لشؤون العمليات اخلاصة 

.)2009/12/29(
13 � عقيد ف����الح ملفي مطلق 
املطيري � مساعد مدير عام اإلدارة 
العام����ة لق����وات األم����ن اخلاصة 
للشؤون اإلدارية واإلسناد الفني 

.)2009/12/30(

أوال: قطاع الجنسية والجوازات
اإلدارة العامة للهجرة

إدارة هجرة محافظة العاصمة

مقدم اسامة خالد عامر املسباح � 
رئيس قسم خدمات املراجعني

إدارة الخدمات الخاصة

رائد ف����واز زبن عربيد جلوي 
العربي����د � رئيس قس����م خدمات 

الهيئات الديبلوماسية

اإلدارة العامة لمراكز الخدمة

إدارة مراكز الخدمات الخاصة

مقدم راكان عبداهلل سيد رجب 
الرفاعي � مشرف مركز خدمة برج 

التحرير
رائد عبداحملس����ن عبدالعزيز 
خلف السعيد � مشرف مركز خدمة 

برج التحرير املسائي
نقيب عبدالوهاب محمد ابراهيم 
الهاجري � مشرف مركز خدمة مجمع 

الوزارات
نقيب منص����ور مناحي ماجد 
عبداهلل العتيبي � مش����رف مركز 

خدمة نادي الكويت للمعاقني

إدارة مراكز خدمة محافظة العاصمة

رائد راشد فهد راشد علي الراشد 
� مشرف مركز خدمة الشامية

رائد سالم عبداهلل سالم سلمان 
العتيب����ي � مش����رف مركز خدمة 

الدوحة

إدارة مراكز خدمة محافظة حولي

رائد خالد سعد زنيفر العازمي 
� مشرف مركز خدمة حطني

رائد عبداهلل تركي عبداحملسن 
� مش����رف مرك����ز خدمة  املليفي 

النقرة
نقيب علي ابراهيم س����ليمان 
ابراهيم الرش����يد � مشرف مركز 

خدمة اجلابرية

إدارة مراكز خدمة محافظة الفروانية

مقدم رشيد جدوع مرشد النمالن 
� مش����رف مركز خدم����ة األندلس 

والرقعي
رائ����د خالد مش����خص صالح 
الرشيدي � مش����رف مركز خدمة 

صباح الناصر

إدارة مراكز خدمة محافظة الجهراء

مق���دم ب���راك عقال ش���ارع 
الظفيري � مشرف مركز خدمة 

القيروان
رائد منصور محمد هادي محمد 
النمران � مشرف مركز خدمة سعد 

العبداهلل
رائد محمد يعقوب يوسف سعد 

اهلل � مشرف مركز خدمة تيماء

إدارة مراكز خدمة محافظة األحمدي

مقدم راشد سعد راشد الفويضل 
� مش����رف مركز خدمة  الهاجري 

الصباحية
نقيب احمد بدر صالح احلمادي � 

مشرف مركز خدمة جابر العلي
نقيب مساعد اديب محمد صالح 
الس����ويدان � مشرف مركز خدمة 

فهد األحمد

إدارة مراكز خدمة محافظة 
مبارك الكبير

مقدم محمد سالم محمد عبداهلل 
الكفيف � مش����رف مرك����ز خدمة 

العدان
رائد سليمان عبداللطيف سعد 
عبدالرحمن � رئيس قسم اخلدمات 

املساندة
رائد يوسف ابراهيم جاسم 
محمد حسني الشطي � مشرف 

مركز خدمة العدان املسائي
نقيب سليمان فيصل سريع 
� مشرف  عبدالرحمن السريع 
الكبير  مركز خدم���ة مب���ارك 

املسائي

ثانيا: قطاع أمن الحدود

اإلدارة العامة ألمن الحدود البرية
إدارة الحدود الشمالية

رائد فيصل مطلق بداح عجران 
السبيعي � رئيس قطاع العبدلي

نقيب محمد عبدالعزيز خليل 
راشد القالف � رئيس قسم اإلمداد 

واملتابعة

إدارة األمن البري

رائد س����امي مضحي ضحوي 
البصمان الرشيدي � رئيس قسم 

األرشيف واملعلومات
رائد أنور حس����ني اس����ماعيل 
الفيل����كاوي � رئيس قس����م األمن 

البري الشمالي
رائد متعب جبرين سعود محمد 
العصيمي � رئيس قسم األمن البري 

اجلنوبي

اإلدارة العامة لخفر السواحل
إدارة التشكيالت البحرية

مق����دم جم����ال عب����داهلل علي 
احم����د القبن����دي � رئيس القطاع 

اجلنوبي
مقدم محمد جاسم محمد احمد 
� رئي����س القطاع  علي الش����راح 

الشمالي
نقيب ثامر فيصل صالح محمد 
الس����يف � رئيس قس����م وحدات 

الغوص واإلنقاذ

ثالثا: قطاع األمن العام
إدارة مكتب الوكيل المساعد 

لشؤون األمن العام

رائد أنس احم����د عبدالرحمن 
التنسيق  � رئيس قسم  الكندري 

واملتابعة
مديرية أمن محافظة االحمدي

إدارة اخلدمات املالية واإلدارية 
والصيانة

مقدم جاسم محمد عبداهلل هيكل 
الفضلي � رئيس قس����م الشؤون 

اإلدارية

رابعا: قطاع أمن المنافذ
اإلدارة العامة ألمن المطار

إدارة العمليات

رائد محمد راشد سيف الهاجري 
� رئيس قسم العمليات

خامسا: قطاع األمن الخاص
اإلدارة العامة لقوات األمن الخاصة

إدارة مكافحة الشغب

رائد عادل غامن راشد ابراهيم 
الرشود � آمر ركن االمداد

كتيب���ة مكافح���ة الش���غب 
األولى

رائد خالد عبدالرزاق يوسف 
خلف � آمر السرية األولى

رائد جاسم محمد حبيب حسني 
محمد ابل � آمر السرية الثانية

كتيبة مكافحة الشغب الثانية

رائد خالد ناصر امان عبدالرحمن 
القطان � آمر السرية األولى

نقي����ب احمد يوس����ف خليل 
ابراهيم صالح الدريع � آمر السرية 

الثانية

إدارة الوحدات الخاصة

رائد ناصر سعيد راشد سعيد 
� آمر ركن العمليات

كتيبة وحدات خاصة

رائد طارق عبداهلل علي حسني 

� آمر السرية األولى
رائد عبدالوهاب حسني جاسم 

الراشد � آمر السرية الثانية
رائد محمد أحمد محمد عبداهلل 

الصقر � آمر السرية الثالثة

إدارة حماية الشخصيات

رائد فؤاد عبداهلل ناصر عبداهلل 
البن����اي � رئيس قس����م احلماية 

العامة
رائد مش����عل محمد س����ليمان 
محمد املطير � رئيس قسم احلماية 

اخلاصة
رائد نواف جاسم عبداهلل سالم 

� رئيس قسم اخلدمات املساندة

إدارة حماية الطائرات الكويتية

مقدم علي محمد حسن الراشد 
� رئيس قس����م التخطيط واملسح 

األمني
رائد ناصر حامد طاهر العيد � 

رئيس قسم العمليات
رائد حم����د عبداهلل عبدالرضا 
محم����د � رئي����س قس����م احلماية 

الثابتة
رائد فيصل ع���ادل يعقوب 
يوس���ف املس���لم � رئيس قسم 

التدريب
رائ����د ط����الل صال����ح محمد 
عبدالعزيز املنصور � رئيس قسم 

أمن الشحن

إدارة العمليات

نقي����ب فيصل غ����ازي فيحان 
العتيب����ي � رئي����س قس����م األمن 

واحلراسات

إدارة المتفجرات

رائد حمد محمد يوس����ف بن 
يوس����ف ش����بكوه � رئيس قسم 

تراخيص املتفجرات
نقي����ب أنس راش����د معيوف 
عبداحملسن العجيل � رئيس قسم 

اخلدمات املساندة

إدارة دروع األمن

رائد وليد سليمان علي محمد 
احمليطيب � آمر ركن اإلمداد

كتيبة الدروع الثانية

نقيب فيصل عبدالرزاق احمد 
البحر � آمر السرية األولى

إدارة األمن والسيطرة

رائ����د عس����اف مب����ارك خالد 
فهاد الدويلة � آمر ركن اخلدمات 

املساندة

سادسا: قطاع التعليم والتدريب
اإلدارة العامة لتأهيل ضباط 

الصف واألفراد:

معهد تدريب ضباط الصف واألفراد

نقيب مش����اري حسني محمد 
العب����اد � رئيس قس����م اخلدمات 

املساندة

سابعا: قطاع تكنولوجيا 
المعلومات واالتصاالت

اإلدارة العامة للنظم المعلومات:
إدارة نظم المعلومات

ابراهيم حسني  نقيب بش����ار 
السيد هاش����م � رئيس قسم دعم 

املشاريع

إدارة الخدمات المالية واإلدارية 
والصيانة

نقيب عبداهلل ش����اكر محمود 
محمد غلوم حسني � رئيس قسم 

الشؤون اإلدارية

اإلدارة العامة لهندسة االتصاالت
إدارة الخدمات الفنية

رائد صالح نايف قبالن مجبل 
الرش����يدي � رئيس قسم املشاغل 

الرئيسية

اإلدارة العامة لألنظمة األمنية

رائد عبداهلل سعود حسني باقر 
� رئيس قسم التنسيق

إدارة الجودة

نقي����ب ناصر حم����دان حمود 
حمدان اخلده � رئيس قس����م أمن 

وسرية املعلومات

إدارة الخدمات المالية واإلدارية 
والصيانة

نقيب مشاري خالد عبدالعزيز 
اجلاس����م � رئيس قسم الشؤون 

اإلدارية

ثامنا: قطاع المرور

نقي����ب جابر محمود مس����يب 
عباس علي عزيز � رئيس قس����م 

التخطيط

اإلدارة العامة للمرور:
إدارة مرور محافظة الجهراء

مق����دم عايض منصور عايض 
� رئيس قسم اخلدمات  الهاجري 

املساندة

إدارة مرور محافظة مبارك الكبير

رائد طالل شبيب ناصر شبيب 
الشباك الرش����يدي � رئيس قسم 

تراخيص املركبات

إدارة العمليات

نقي����ب محم����د جاس����م علي 
جاس����م املنصوري � رئيس قسم 

العمليات

إدارة تحقيق مخالفات المرور

مقدم ناص����ر عبداهلل حميدي 
املعضادي � رئيس قس����م حتقيق 
امل����رور مبحافظ����ة  مخالف����ات 

العاصمة
رائد موسى علي نواف سالم 
العن����زي � رئيس قس����م حتقيق 
امل����رور مبحافظ����ة  مخالف����ات 

الفروانية
رائد علي طويحن فالح العازمي 

� رئيس قسم حجز املركبات

إدارة التعليم

مقدم محمد أحمد حسن محمد 
عل����ي العبيدل����ي � رئيس قس����م 
اختب����ارات القيادة ف����ي محافظة 

اجلهراء

تاسعا: قطاع العمليات
اإلدارة العامة للدوريات:

إدارة دوريات محافظة حولي

نقيب س����عد علي س����عد علي 
العمير � رئيس قسم الدوريات

إدارة دوريات محافظة الفروانية

نقيب س����ليمان أنور سليمان 
العبداجلليل � رئيس قسم اخلدمات 

املساندة


