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عبداملجيد لل�ساعات

عبداملجيد لل�ساعات: الكويت ــ جممع الأوقاف

الدور الأر�سي ــ حمل 91 ــ 93

مقابل ال�سارع العام تلفون: 22430543 فاك�س: 22430544

عبدال�سمد لل�ساعات

الريا�س: 4706530 )9661+(

جـــــــدة: 6515177 )9662+(

الدمـــام: 8345716 )9663+(

ن�سرتي وندفع نقداً

ن�ستبدل القدمي باحلديث

ملجوهراتكم و�ساعاتكم الثمينة 

)جديدة ــ قدمية ـــ م�ستعملة(

ال�سنـاعـات البـال�ستيكـيـة

اخلزان كفــالـة

10 �سنوات

3 LAYER
3 طبقات

GAL-1000

الربيطاين  املجل�س  �سهادة  على  حا�سلة 

للمياه+ �سهادة الهيئة الوطنية ال�سحية الأمريكية

زورونــــا يف معر�ســنــا بــال�ســويــخ �ســـارع التــمـــور

99409350 - 24742623
97390457 - 99029044)

99566026 - 67089519 الإدارة: 5/ 22623396

للبيع

باجلملة

خام ا�سرتايل

للبيع

باجلملة

قرميد اإيطايل

نتعــــــامــــل بالأقــــــــ�ســـاط
�ســـركـــــة دلتـــــا الـــ�ســــــرق

للبيع باجلملة

حديد مدورات

حديد مربعات

حديد بايبات

للبيع باجلملة

�سرت + �سناديق

يدوي + مواتري

�سيبار

ل�ساحبها/ نا�سر عقيل و�سركاه

للبيع بيت ا�ستثماري
دخل 1750 د.ك 3 اأدوار وربع

مطلوب بيوت
يف �سباح ال�سامل والقرين

مطلوب اأرا�سي للبيع
بال�سليبخات وغرناطة

مطلوب بيوت
يف القريوان وغرناطة

وال�سليبخات والدوحة

بيوت للبيع

مطلوب بيوت للبيع 
بالأندل�س

99070808

24839402 - 24839403 - 24929233 -  24814483

پ اخلزان 3 -4 طبقات معزول م�سنوع من البويل اثيلني النقي.

قــــــطــــــعــــــة واحــــــــــــــــــــدة دون و�ـــــــــســـــــــات. اآلــــــــــــيــــــــــــًا  پ مـــــ�ـــــســـــنـــــع 

اأحــــــــــجــــــــــام خمــــتــــلــــفــــة مــــــــن 150 اإىل 5000 جـــــــالـــــــون. پ 

كــــــــــــــــــــفــــــــــــــــــــالــــــــــــــــــــة عــــــــــــــــــــــــ�ــــــــــــــــــــــــســــــــــــــــــــــــرون عـــــــــــــــــــــــــامـــــــــــــــــــــــــًا. پ 

ا����س���األ ع���ن ال��خ��دم��ات المجانية

رائد العزل المزدوج

ت�سكيلة

رائعة من

برادات املياه

منتج كويتي 

وثمنه فيه

برادة احَلب

كفالة 10 �سنوات

خزانات مكفولة �سحيًا - مانعة للطحالب - بانيوهات - ديكورات - عزل برك - مظالت - 

�ساليهات - برادات + احوا�س �سباحة

امل�سنع

99551000
الفحيحيل

23913320
مبـيعات

23912535
امـغـرة

24566606

7948 9919 - 4900 2481&كـلني رايـت

نـقـوم بتنظيـف وتعقـيـم دكــت التكيـيف املــركــزي مـن الـداخـل 

 CDوالق�ساء على جميع اأنواع الفريو�سات مع توثيق اخلدمة على

ما ل ت�ستطيع روؤيته قد يق�سي عليك  !  املعاينة جمانًا

اصدر وزير الداخلية الشيخ جابر اخلالد 
عدة ق���رارات وزارية تضمن���ت ندب وتعيني 
وتس���كني وتدوير بني عدد من ضباط وزارة 
الداخلية من مختلف الرتب وفي مختلف االدارات 
وفيما يلي القرارات التي مبوجبها حدثت حركة 
تسكني وتدوير وملء شواغر قطاعات في وزارة 

الداخلية.
قرار وزاري رقم 486

يعني العميد د.عبداهلل نواف العنزي مديرا   ٭
عاما لالدارة العامة ملتابعة ش���ؤون املجالس 

واللجان الوزارية.
كما أصدر قرارا وزاريا بندب العميد د.فهد 
املصيريع للعمل لدى ديوان سمو ولي العهد.

قرار وزاري رقم 2010/566
يعني كل من املبينة اسماؤهم في هذا القرار، 
بالوظيفة قرين اس���م كل منهم وذلك نقال من 

وظائفهم احلالية وهم:
عميد حسني عباس حسني شيرازي � مساعد   ٭

مدير عام مديرية أمن محافظة العاصمة
عميد يعقوب محمد حاجيه بهمن � مساعد   ٭
مدير ع���ام اإلدارة العامة لإلم���داد والتموين 

للشؤون اإلدارية
عميد قاس���م عبداهلل غلوم سفر � مساعد   ٭
مدير ع���ام اإلدارة العامة لإلم���داد والتموين 

للشؤون الفنية
عميد محمد خليفة عيس���ى خليفة الديني   ٭
� مس���اعد مدير ع���ام مديرية أم���ن محافظة 

اجلهراء
عقي���د ع���ادل عبدالكرمي عل���ي االبراهيم �   ٭
مس���اعد مدير عام االدارة العامة للمؤسسات 

االصالحية
عقيد عبدالرحمن عبداحملسن محمد احلقان   ٭
� مس���اعد مدير عام االدارة العامة للجنس���ية 

ووثائق السفر الكويتية
عقيد عبيد عبداهلل مخيط املطيري � مساعد   ٭

مدير عام االدارة العامة ألمن املنافذ البرية

اوال: قطاع الوزير

العامة ملتابعة شؤون املجالس  االدارة 
واللجان الوزارية:

• عقيد جمال يوسف محمد علي العمرـ  
مدير ادارة شؤون الطلبات وااللتماسات

• مقدم فوزي عبدالرزاق يوسف اخلميس 
� مدي����ر ادارة اخلدم����ات املالي����ة واالدارية 

والصيانة
• مقدم راشد فهيد محمد احليمر املري 

� مدير ادارة العالقات الدولية
• مقدم محمد مطر عواض صالح املطيري 

� مساعد مدير ادارة العالقات الدولية
• رائد بندر عساف محمد حمود اخلالدي 
� مساعد مدير ادارة متابعة شؤون مجلس 

االمة بالوكالة
• رائد فيصل خالد حمد املكرادـ  مساعد 
مدير ادارة ش����ؤون الطلبات وااللتماسات 

بالوكالة
• رائد علي محمد فالح علي عايد الهاجري 
� مساعد مدير ادارة اخلدمات املالية واالدارية 

والصيانة بالوكالة

االدارة العامة للرقابة والتفتيش:

• مقدم حسني شــــايع صياح شوردي 
ابوشيبة � مفتش ضبط

• مقــــدم هديبان ناصــــر هديبان فالح 
الدوسري � مفتش ضبط

• مقدم عبداهلل جمعة عبداهلل حســــني 
� مفتش ضبط

• مقدم نوح عبدالرحمن حسني محمد 
اخللف � مفتش ضبط

• مقدم بدر اســــماعيل محمد رمضان ـ 
مفتش ضبط

• رائد جمــــال صالح عايــــش عايض 
الرشيدي � مفتش ضبط بالوكالة

• رائد ســــعد علي دغمي مخلف سالم 
املويزري � مفتش ضبط بالوكالة

• رائد سلمان نايف سلمان عبيد املطيري 
� مس����اعد مدير ادارة التفتيش على املباني 

واآلليات واملخازن بالوكالة

ثانيا: قطاع األمن الجنائي

اإلدارة العامة لألدلة الجنائية

• عقيــــد هاضل مزيد هاضل املطيري ـ 
مدير ادارة التزييف والتزوير

• عقيد عدنان علي عبد اخلالق حسني 
الفرج � مدير ادارة مسرح اجلرمية

• عقيــــد ســــعود خلف غــــامن دحيالن 
الرش����يدي � مدي����ر ادارة اخلدم����ات املالية 

واالدارية والصيانة
• عقيــــد حمود عمــــاش حجي مجري 

الرشيدي � مدير ادارة الرقابة النوعية
• مقدم حامد حمود درويش يوســــف 

اخلالدي � مدير ادارة حتقيق الش����خصية 
والبحث اآللي

• مقدم عبد الرحمن احمد عبد الرحمن 
القبندي � مساعد مدير ادارة حتقيق الشخصية 

والبحث اآللي لشؤون حتقيق الشخصية
• مقدم عايد خلف رشــــيد الرشيدي ـ 
مساعد مدير ادارة حتقيق الشخصية والبحث 

اآللي لشؤون البحث
• مقدم محمد حمد محمد اجلديـ  مساعد 
مدير ادارة مسرح اجلرمية لشؤون معاينة 

احلوادث
• مقدم عيد راشد حمد العويهان العنزي 
� مساعد مدير ادارة مسرح اجلرمية للشؤون 

الفنية
• مقدم محمد حمد فالح العجميـ  مساعد 

مدير ادارة الرقابة النوعية
• عقيد بدر طالل شداد هادي املطيري 

� مدير ادارة العمليات
• مقدم خالد نشمي دويلة مبارك الدويلة 

� مساعد مدير ادارة العمليات
• مقدم  سلمان محمد سليم نهار اخلالدي 
� مساعد مدير ادارة اخلدمات املالية واالدارية 

والصيانة

اإلدارة العامة للمباحث الجنائية:

• عقيد عادل محمد جاسم احلمدانـ  مدير 
ادارة مباحث محافظة االحمدي

• عقيد بدر محمد عبد اهلل زيد الغضوري 
� مدير ادارة حماية االحداث

• عقيد محمد صالح يعقوب الشرهان 
� مدير ادارة حماية اآلداب العامة

• عقيد خالد علي صالح املكيميـ  مدير 
ادارة العمليات

• مقدم خالد عبد اهلل فهد املاجد الهاجريـ  
مدير ادارة الشرطة اجلنائية العربية والدولية 

)االنتربول(
• مقدم وليد ابراهيم محمد الدريعيـ  مدير 

ادارة مباحث محافظة مبارك الكبير
• مقدم سعد شبيب سعد الدالي العدواني 

� مدير ادارة مباحث محافظة اجلهراء
• مقدم حسن صالح حسن الغنامـ  مدير 

ادارة اخلدمات املالية واالدارية والصيانة
• مقدم فهد ثامر عرفج مناحي اخلالديـ  
مساعد مدير ادارة الشرطة اجلنائية العربية 

والدولية )االنتربول(
• مقدم صالح عبد الرحمن محمد الهندي 

� مساعد مدير ادارة مكافحة جرائم املال
• مقدم مشــــعل ســــعود حمدان محمد 
العدواني � مس����اعد ادارة مباحث محافظة 

االحمدي
• رائد وليد خالد عثمان ابراهيم قشاط 
عمر � مس����اعد مدي����ر ادارة حماية االحداث 

بالوكالة
• رائــــد عبد الوهاب احمد عبد الوهاب 
الوهيب � مساعد مدير ادارة البحث اجلنائي 

والرخص بالوكالة
• رائد محمد عبد اهلل يعقوب اسماعيل 
الراشد � مساعد مدير ادارة مكافحة التزوير 

والتزييف بالوكالة
• رائد يوســــف عبد اهلل عبد الرحمن 
علي احلبيب � مس����اعد مدير ادارة مكافحة 

اجلرائم االلكترونية بالوكالة
• رائد اميــــن ابراهيم عبد اهلل خميس 
اخلشتي � مساعد مدير ادارة اخلدمات املالية 

واالدارية والصيانة بالوكالة
• رائد وليد خالد سعود سليمان الفاضل 
� مساعد مدير ادارة مباحث محافظة حولي 

بالوكالة
• رائد ســــالم مطلق اطميــــش نزهان 
اجلويس����ري � مس����اعد مدير ادارة مباحث 

محافظة مبارك الكبير بالوكالة
• رائد عيســــى مطلق دبــــي العدوان ـ 
مساعد مدير ادارة مباحث محافظة الفروانية 

بالوكالة
• رائــــد عمر يوســــف غنام الرشــــيدـ  
مساعد مدير ادارة مباحث محافظة اجلهراء 

بالوكالة
• رائد نايف خضر محمد نعمة احلساوي 

� مساعد مدير ادارة العمليات بالوكالة

اإلدارة العامة لمكافحة المخدرات:

• مقدم فيصل ناصر ســــعود املطيري 
� مدي����ر ادارة اخلدم����ات املالي����ة واالدارية 

والصيانة
• مقدم محمد علي هزمي الهزمي ـ مدير 

ادارة العمليات
• مقدم عبد احملسن جاسم علي العباسي 

� مساعد مدير ادارة املكافحة احمللية
• رائد مشــــعل محســــن فهــــاد جازع 
القحطاني � مس����اعد مدي����ر ادارة املكافحة 

الدولية بالوكالة

• رائد عبــــد اهلل احمد عبد اهلل ناصر 
الصقعبي � مس����اعد مدير ادارة املعلومات 

بالوكالة
• رائــــد محمــــد مصطفى علي حســــن 
علي قبازرد � مس����اعد مدير ادارة العمليات 

بالوكالة
• رائــــد ضاري احمد علــــي محمد زيد 
الشايجي � مساعد مدير ادارة اخلدمات املالية 

واالدارية والصيانة بالوكالة

ثالثا: قطاع الجنسية والجوازات

اإلدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية:

• عقيد عادل محمد يعقوب حسنيـ  مدير 
ادارة البحث واملتابعة

• عقيد وليد غامن عبد اهلل الغامنـ  مدير 
ادارة وثائق السفر

أمانة سر اللجنة التنفيذية لشؤون المقيمين 
بصورة غير قانونية:

• مقدم مساعد ابراهيم ابراهيم السند ـ 
مساعد مدير ادارة الشؤون الفنية

• رائــــد طارق عبد اهلل فضل حســــني 
الفضل � مساعد مدير ادارة التحري والتحقيق 

بالوكالة
• رائد خالــــد علي احمد محمد املغربي 
� مس����اعد مدي����ر ادارة االع����داد والتنفي����ذ 

بالوكالة

اإلدارة العامة لمراكز الخدمة:

• عقيــــد فيصل متــــروك وقاف ناصر 
العن����زي � مدير ادارة مراكز خدمة محافظة 

االحمدي
• مقدم أســــامة عبد الكــــرمي احمد عبد 
اهلل العوضي � مدير ادارة اخلدمات املالية 

واالدارية والصيانة
• مقدم عبد اهلل هايف عبد اهلل احلويلة 
العجمي � مدير ادارة مراكز خدمة محافظة 

الفروانية
• مقدم عبد العزيز عبد اهلل محمد الهزاع 
� مس����اعد مدير ادارة مراكز خدمة محافظة 

الفروانية
• مقــــدم مبارك مرجــــي محمد فرحان 
املطيري � مس����اعد مدير ادارة مراكز خدمة 

محافظة االحمدي
• مقدم حســــني جبر مبارك الشريف ـ 
مساعد مدير ادارة اخلدمات املالية واالدارية 

والصيانة

رابعا: قطاع المؤسسات اإلصالحية وتنفيذ 
األحكام

• عقيد حسن بدر جابر عيسى القالف 
� مدير عمليات مناوب

اإلدارة العامة للمؤسسات اإلصالحية:

• عقيد أحمد علي محمد علي الرجيبةـ  
مدير ادارة السجن العمومي )رجال(

• عقيد جمال عبد اهلل ناصر البنايـ  مدير 
ادارة االبعاد وشؤون التوقيف املوقت

• مقدم شــــريدة متعب شــــريدة عودة 
الش����مري � مدي����ر ادارة الس����جن املركزي 

)رجال(
• مقدم منذر ابراهيم سليمان الصالح ـ 
مساعد مدير ادارة السجن العمومي لشؤون 

الرعاية والتأهيل
• مقدم ناصــــر يحيى صالح اليحيى ـ 
مساعد مدير ادارة س����جن النساء لشؤون 

الرعاية والتأهيل
• مقدم بندر غازي مهنا عبد احملســــن 

العتيبي � مدير ادارة املعلومات واملتابعة
• رائد وليد علي جمعة العلي ـ مساعد 
مدير ادارة االبعاد وشؤون التوقيف املوقت 

بالوكالة
• رائد محمد راشـــد سيف راشد الهاجري ـ 
مساعد مدير ادارة املعلومات واملتابعة بالوكالة

اإلدارة العامة لتنفيذ األحكام

• مقدم عادل بدر محمد عبد اهلل القطان 
� مدير ادارة معاونة التنفيذ املدني

• مقدم عادل مجبل صفعك فهد املطيري 
� مساعد مدير ادارة تنفيذ االحكام اجلنائية 

لشؤون البحث واملتابعة
• مقدم جاسم بدر سعد اجلريـ  مساعد مدير 

إدارة تنفيذ احكام املرور للشؤون الفنية
• رائد ناصر حسني ناصر حسني الوهيب 
� مساعد مدير ادارة معاونة التنفيذ املدني 

بالوكالة.

خامسا: قطاع أمن الحدود:

االدارة العامة المن الحدود البرية:

• مقدم قيس خليل عبدالرضا عوض ـ 
مدير عمليات مناوب

• مقدم سامي خليل ابراهيم العوضي ـ 
مدير عمليات مناوب

• مقــــدم جنم عبداهلل خميس ســــبت 
الفيلكاوي � مدير عمليات مناوب

سادسا: قطاع األمن العام

• عقيــــد عبدالرحمن يوســــف مبارك 
العبداهلل � مدير ادارة الشرطة املجتمعية

• عقيد نافع ثامر جابر خلف العنزي ـ 
مدير مركز التدريب التخصصي

• مقدم محمد مطلق جاســــم املطيري ـ 
مدير ادارة العمليات

• مقدم عبدالهادي علي سليمان العنزي 
� مدير عمليات مناوب

• مقدم محمد دغمي دابي جازي املطيري 
� مساعد مدير ادارة الشرطة املجتمعية

مديرية أمن محافظة حولي:

• عقيد ناظم محمد حسن يوسف الزنكي 
� مدير عمليات مناوب

• مقدم بدر شــــخير نغيمش شــــرعان 
املطيري � قائد قيادة منطقة الساملية

• مقدم محمود علي حسني فرج البلوشي 
� مدير عمليات مناوب

مديرية أمن محافظة العاصمة:

• عقيد خالد محمد مؤنس راجح العتيبي 
� قائد قيادة منطقة الروضة

• مقدم خلف عجيب غيث احلربيـ  مدير 
عمليات مناوب

مديرية أمن محافظة الجهراء:

• مقدم محمد فالح محمد فالح الهاجري 
� قائد قيادة منطقة الصليبية

• مقدم منصور خالد ذياب الديحاني ـ 
قائد قيادة منطقة املطالع

• مقدم عبدالكرمي مطلق عويران النصافي 
� مدي����ر ادارة اخلدم����ات املالي����ة واالدارية 

والصيانة
• رائــــد ناصــــر ابنيه فرحــــان دلبوح 
السعيدي � مساعد مدير ادارة اخلدمات املالية 

واالدارية والصيانة بالوكالة 

مديرية أمن محافظة الفروانية:

• عقيد دحيم حمود مصلح صالح املطيري 
� قائد قيادة منطقة جليب الشيوخ

• مقدم سعد مطلق عيد مشوح الرشيدي 
� مدير عمليات مناوب

• مقــــدم فهد حمود عيــــاد الديحاني ـ 
مساعد مدير ادارة اخلدمات املالية واالدارية 

والصيانة

مديرية امن محافظة مبارك الكبير:

• عقيد سالم سعود فراج العجميـ  مدير 
ادارة اخلدمات املالية واالدارية والصيانة

• مقدم بــــدر حمود جابر احمد محمد ـ 
قائد قيادة منطقة صباح السالم

• مقدم ناصر راشــــد ســــعد املعصب ـ 
مساعد مدير ادارة اخلدمات املالية واالدارية 

والصيانة
• مقدم ناجي مســــيعد ناصر مسيعد 

العازمي � مدير عمليات مناوب
• مقدم مســــاعد مخلد راشد املطيري ـ 

مدير عمليات مناوب
• رائد نايف مبارك هيف مبارك احلجرف 
� مس����اعد مدير ادارة العمليات والدوريات 

بالوكالة

سابعا قطاع أمن المنافذ

االدارة العامة المن المطار:

• مقدم محمد اســــد محمد علي ـ مدير 
عمليات مناوب

اإلدارة العامة ألمن الموانئ

• املقــــدم امين محمد ســــليمان ناصر 
العريفان � مدير عمليات مناوب

ثامنا: قطاع األمن الخاص:

اإلدارة العامة ألمن المنشآت:

• عقيد يوسف احمد خالد الدريعيـ  مدير 
ادارة حماية املنشآت احليوية والنفطية

• عقيد ناصر خلف محمد حدران العتيبي 
� مساعد مدير ادارة حماية املنشآت احليوية 

والنفطية لشؤون احلماية
• مقــــدم خالد مجحم بنــــدر اخلالدي ـ 
مساعد مدير ادارة حماية املنشات احليوية 

والنفطية لشؤون االدارة
• مقدم مبارك معجب سالم جبر الهاجري 

� مساعد مدير ادارة العمليات

اإلدارة العامة لقوات األمن الخاصة:

• عقيد عابدين علي حسني عابدين حسني 
� مدير ادارة حماية الشخصيات

• عقيد صالح مطر عوض عبيد العنزيـ  
مساعد مدير ادارة حماية الشخصيات

• مقدم عبدالوهاب مال جمعة الياقوت 
� مدير ادارة املتفجرات

• مقدم احمد محمد عبدالرحيم عبداهلل 
بوكير � مدير ادارة الدعم الفني

• مقدم عبدالرحمن احمد حسني التمار 
� مدير عمليات مناوب

• مقدم محمد سعود مطلق مبارك اخلضير 
� مساعد مدير ادارة الوحدات اخلاصة

• مقدم ســــعد عبداهلل صالح العميرـ 
مساعد مدير ادارة املتفجرات

• رائد عمر عبداهلل علي عمار احلصينان 
� مساعد مدير ادارة الدعم الفني بالوكالة

تاسعا: قطاع شؤون التعليم والتدريب

• مقدم باسم يوسف محمد جاسم املطرـ 
مدير ادارة التسجيل والقبول

• مقدم بسام راشد احمد عبداهلل الهاجري 
مدير عمليات مناوب

• مقدم خالد بدر ناصر طميان مخلف ـ 
مدير عمليات مناوب

• مقــــدم راضي حمــــود محمد راضي 
الظفيري مدير عمليات مناوب

• مقدم خليل خميس ابراهيم عبداهلل 
البحروه � مدير عمليات مناوب

• رائد مشعل انور اسماعيل الفودري 
مس����اعد مدي����ر ادارة التس����جيل والقبول 

بالوكالة
• رائــــد علي ادريس محمود علي احمد 
بندر� مساعد مدير ادارة العمليات بالوكالة
العب����داهلل للعلوم  أكادميي����ة س����عد 

األمنية:
• رائد بدر عبدالرحمن احمد الكندري 
� مس����اعد مدي����ر معه����د تدري����ب الضباط 

بالوكالة
• رائد يوســــف حمود محمد احلمدان 
مساعد مدير ادارة اخلدمات املالية واالدارية 

بالوكالة

اإلدارة العامة لتأهيل ضباط الصف واألفراد:

• مقدم بدر محمد يوسف يعقوب البالول 
� مدير معهد ضباط الصف

• مقــــدم محمد بدر أحمد حســــني علي 
الرومي � مدير مدرسة شرطة

• مقدم وليد جاسم عبدالعزيز التورهـ  
مدير معهد تدريب ضباط الصف واألفراد

• مقدم سليمان عيد محمد مطر العنزي 
� مدير ادارة االمداد واالعاشة

• مقدم علي دغيمان حميضان املطيريـ  
مدير إدارة اخلدمات املالية واإلدارية.

• رائد عبدالعزيز محمد صلبي املطيريـ  
مساعد مدير معهد ضباط الصف بالوكالة.

• رائد أسامة ظاهر محمد ناصر الشمري 
� مساعد مدير مدرسة الشرطة بالوكالة.

• رائد محمد علي مريع علي القحطاني 
� مس����اعد مدي����ر إدارة اإلمداد واالعاش����ة 

بالوكالة.
• رائد حسني محمد فالح طفله العجمي 
� مساعد مدير إدارة اخلدمات املالية واإلدارية 

بالوكالة.

اإلدارة العامة للتدريب:

• مقدم عبدالرزاق حسني محمد حسني 
محمد � مدي����ر إدارة إعداد اخلط����ة العامة 

للتدريب.
• مقدم مشعل إبراهيم خليل الفيلكاوي 
� مس����اعد مدي����ر إدارة البعث����ات واملن����ح 

الدراسية.
• رائد علي فاضل عباس يوسف حيدر 
� مس����اعدمدير إدارة إع����داد اخلطة العامة 

للتدريب بالوكالة.
• رائــــد أحمد عبدالرضــــا علي العطار 
� مس����اعد مدير إدارة التنس����يق واملتابعة 

بالوكالة.

كلية األمن الوطني:

• عقيد عبداهلل مبارك سعد البيدانـ  مدير 
معهد الدراسات االستراتيجية األمنية.

• مقدم محمد عبداحملسن أحمد محمد 

العمران � مساعد مدير إدارة اخلدمات املالية 
واإلدارية والصيانة.

اإلدارة العامة للدعم التقني والنوعي:

• مقــــدم وليــــد محمود أحمد حســــني 
عبدالرحيم � مس����اعد مدير إدارة التجهيز 

والصيانة.

عاشرًا: قطاع المرور

اإلدارة العامة للمرور:

• مقــــدم ماجد مزعل عبداهلل مســــعد 
العتيبي � مدير عمليات مناوب.

• مقدم إبراهيم ســــعود جالل ســــعود 
السهلي � مساعد مدير إدارة العمليات.

حادي عشر: قطاع العمليات

اإلدارة العامة المركزية للعمليات:

• عقيد ناصر محمد مسلم الرز السبيعي 
� مدير عمليات مناوب.

• مقدم نبيل محمد ناصر راشد النصف 
� مدير عمليات مناوب.

• مقدم علي حســــني علي عبدالرحيم 
صالح � مدير عمليات مناوب.

اإلدارة العامة للدوريات:

• عقيــــد عبدالعزيز فهــــد ناصر هادي 
الهاج����ري � مدير إدارة دوري����ات محافظة 

حولي.
• مقدم منصور ناصر منصور الصانعـ  

مدير إدارة دوريات محافظة اجلهراء.
• مقدم خالد يوســــف شليوح معاضر 

املطيري � مدير عمليات مناوب.
• مقدم زيد محمد خالد سليمان املسما 

� مدير عمليات مناوب.
• مقدم صقر فالح صقر محمد الصقر ـ 

مساعد مدير إدارة حماية الشحن البري.
• مقــــدم ناصــــر عبداهلل باني ســــعد 
العدوني � مساعد مدير إدارة دوريات محافظة 

اجلهراء.
• رائد عثمان فريد محمد عمر ســــريـ  
مساعد مدير إدارة دوريات محافظة الفروانية 

بالوكالة.
• رائد سلطان ســــلطان ناهض حمود 
السهلي � مساعد مدير إدارة اخلدمات املالية 

واإلدارية والصيانة بالوكالة.

اإلدارة العامة للدفاع المدني:

• مقدم ســــعد محمد عبداهلل الزعبي ـ 
مدير إدارة التخطيط واملتابعة.

• مقدم. محمد علي محمد القدفانـ  مدير 
إدارة التدريب وشؤون املتطوعني.

• مقدم ناصر حســــني محسن ابو جمه 
العجمي � مدير إدارة اخلدمات املالية واإلدارية 

والصيانة.
• مقدم عمار عبدالرحيم عباس علي ـ 

مساعد مدير إدارة التخطيط واملتابعة.
• مقدم أحمد حسن محمد محمود الكندري 

� مساعد مدير إدارة العمليات.
• مقــــدم يوســــف يعقوب عبــــد علي 
عبدالرحيم الش����طي � مس����اعد مدير إدارة 

اخلدمات املالية واإلدارية والصيانة.

كما أصدر الوزير الخالد قرارات بندب )5( 
موظفين للعمل لألماكن الموضحة قرين كل 

منهم وهم:
أواًل: وكيل الوزارة

اإلدارة العامة لمكتب وكيل الوزارة:

• السيدة خالدة إبراهيم عبداهلل املعتوق 
� مساعد مدير إدارة السجل العام.

ثانيًا: قطاع األمن الجنائي

اإلدارة العامة لألدلة الجنائية:

• السيدة د. سمر إسماعيل أحمد إسماعيل 
� مدير إدارة االستعراف.

• الســــيدة زهرة محمد غلوم دشتي ـ 
مساعد مدير إدارة املختبرات اجلنائية.

ثالثًا: قطاع الخدمات المساندة

اإلدارة العامة لإلمداد والتموين:

• الســــيد عادل سالم سلطان احلربي ـ 
مساعد مدير إدارة اآلليات.

رابعًا: قطاع تكنولوجيا المعلومات

اإلدارة العامة لهندسة االتصاالت:

• الســــيد وليد هالل حمــــد الدرويشـ  
مساعد مدير إدارة الشبكات الالسلكية.

وكذلك أصدر وكيل وزارة الداخلية الفريق 
أحمد الرجيب قرارات بنقل عدد من الضباط 
من أماكنهم احلالي����ة إلى األماكن املوضحة 
قرين كل منهم وبلغ عدد الضباط املقبولني 

)196( ضابطا وهم:

قطاع الوزير:

اإلدارة العامة لمكتب الوزير

إدارة المكتب الفني

• نقيب ســــليمان يعقــــوب عبدالرزاق 
السجاري � رئيس قسم البحث الفني.

إدارة الخدمات المالية واإلدارية والصيانة

• نقيب ناصر فؤاد ناصر املسلمـ  رئيس 
قسم شؤون العاملني.

اإلدارة العامة لمتابعة شؤون المجالس واللجان

إدارة متابعة شؤون مجلس األمة.

• نقيب شبيب مصلط شبيب مصلط 
الزعبي � رئيس قس����م متابع����ة العرائض 

والشكاوى وااللتماسات.
إدارة اإلعالم األمني

• نقيب فيصل سند عبيد اهلل الديحاني 
� رئيس قسم اخلدمات املساندة.

العام����ة والتوجي����ه  العالق����ات  إدارة 
املعنوي

• نقيب يوسف عنبر بالل محمد مرشد 
� رئيس قسم الرعاية االجتماعية.

• نقيــــب أحمد حاجي محمود حاجيةـ  
رئيس قسم الرصد والتحليل.

قطاع الجنسية والجوازات

اإلدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية:

• نقيب راشد فالح مفرح ناشي الشريجة 
الرشيدي � رئيس قسم تقنية املعلومات.

إدارة وثائق السفر

• نقيب محمد صالح منش صالح منش 
النمش � رئيس قسم إصدار وثائق السفر.

• نقيب محمد عبدالرحمن ناصر سلطان 
الناصر � رئيس قس����م اجل����اوزات املوقتة 

والوثائق.
• نقيــــب أحمد عبــــداهلل علي عبداهلل 

اجلمعه � رئيس قسم البحث الفني.

إدارة البحث والمتابعة

• نقيب عبدالعزيز عبدالرحمن عبدالعزيز 
البحر � رئيس قسم البحث والتحري.

اإلدارة العامة للهجرة:

• نقيب أنس محمود أحمد محمود القطان 
� رئيس قسم السكرتارية.

إدارة العمالة المنزلية

• رائــــد حمد علي حمد فرج الشــــالل ـ 
رئيس قسم التفتيش.

• نقيــــب فهد عبدالرحمــــن دخيل علي 
العوض � رئيس قسم التراخيص.

• نقيــــب أحمد علي درويش العرادى ـ 
رئيس قسم اخلدمات املساندة.

إدارة الخدمات المالية واإلدارية والصيانة

• نقيب حمد عبد اهلل يوسف عبد اهلل 
الرويح � رئيس قسم شؤون العاملني

إدارة هجرة محافظة العاصمة

• مقدم حمد رشيد سالم رشيدـ  رئيس 
قسم األرشيف واملعلومات

• نقيب جاسم محمد سبت عبد اهلل جعفر 
احليدري � رئيس قسم اخلدمات املساندة

إدارة هجرة محافظة حولي

• رائد فهــــاد ناصر محمــــد فهيد فهاد 
الهاجري � رئيس قسم االستقبال

• رائــــد فواز ناصر حمــــد صالح حمد 
الرومي � رئيس قسم خدمات املراجعني

• نقيب محمد عبد اهلل عبد النور محمد 
جمال � رئيس قسم خدمة املواطن

• نقيب محمد عبد اللطيف جاسم يوسف 
الهاشل � رئيس قسم األرشيف واملعلومات

إدارة هجرة محافظة الفروانية

• رائــــد ناصر علــــوش ناصر علوش 
العجمي � رئيس قسم االستقبال

إدارة هجرة محافظة مبارك الكبير

• نقيب عبد الرحمن فهد عبد الرحمن 
اليوسف � رئيس قسم االستقبال

أمانة سر اللجنة التنفيذية لشؤون المقيمين 
بصورة غير قانونية:

إدارة المعلومات

• رائد راشد سعيد راشد سعيد العقروقة 
� رئيس قسم التسجيل

• رائد هيثم حسني عيسى حسن اسماعيل 
� رئيس قسم البطاقات

إدارة التحري والتحقيق

• رائد سعود طالب سعود علي ابراهيم 
النغيمش � رئيس قسم البحث والتحري

إدارة الشؤون الفنية

• نقيب خالد عيسى عبد اهلل عبد العزيز 
املسلم � رئيس قسم الصياغة والتدقيق

اإلدارة العامة لمباحث الهجرة

• نقيب عبد اهلل عبد الواحد عبد اخلالق 
الفرج � رئيس قسم السكرتارية

إدارة الخدمات المالية واإلدارية والصيانة

• نقيب بشــــار عبد اهلل حسني محمد 
بعركي � رئيس قسم الشؤون االدارية

اإلدارة العامة لمراكز الخدمة

• نقيب مشــــاري عبد العزيز مشاري 
احلمي����دي � مش����رف مركز خدم����ة جامعة 

الكويت

إدارة مراكز خدمة محافظة العاصمة

• نقيب أحمد عبد اهلل مطلق الهاجري 
� مشرف مركز خدمة اليرموك

• نقيب فهد بــــدر محمد عبد اهلل علي 
الزعبي � رئيس قسم اخلدمات املساندة

إدارة مراكز خدمة محافظة األحمدي

• نقيب ثامر بــــدر مطر عبد اهلل مطر 
العيدان � مشرف مركز خدمة أبو حليفة

• نقيب ناصر خالد ابراهيم مكي ابراهيم 
� مشرف مركز خدمة الفنطاس

قطاع المؤسسات اإلصالحية وتنفيذ األحكام

إدارة مكتب الوكيل المساعد

• رائد علي بداح صالح رجا العتيبي ـ 
رئيس قسم االستقبال

• رائد عبد اهلل مانع محمد ناصر العجمي 
� رئيس قسم العالقات العامة

اإلدارة العامة للمؤسسات اإلصالحية

إدارة السجن المركزي )رجال(

• رائد خالد بدر ناصر صقر الدويلة ـ 
رئيس قسم التأهيل والتشغيل

إدارة أمن السجون

• رائــــد خالد حمزة عبــــاس علي قنبر 
القالف � رئيس قسم احلراسات اخلاصة

• نقيب أحمد جواد أحمد العطيةـ  رئيس 
قسم أمن احملاكم

اإلدارة العامة لتنفيذ األحكام

إدارة التسجيل واألرشيف

• نقيب أحمد مجبل غازي مجبل سعدون 
العدواني � رئيس قسم تسجيل اجلنح

إدارة معاون التنفيذ المدني

• رائد رائد اسماعيل مراد الشطيـ  رئيس 
قسم تنفيذ أوامر الضبط واإلحضار

• نقيب عبد اهلل عبد الرحمن أحمد البكر 
� رئيس قسم اخلدمات املساندة

قطاع أمن الحدود

مركز التدريب التخصصي
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• نقيب أسامة عبد اهلل اسماعيل الكندري  
رئيس قسم اخلدمات املساندة

اإلدارة العامة ألمن الحدود البرية

إدارة العمليات

• رائد رائد ســــليمان فالح علي محمد 
العلي � رئيس القسم الفني

خامسا: قطاع األمن العام

إدارة مكتب الوكيل المساعد

• نقيب نواف فهد فالح شبيب أبو خشبة 
الفضلي � رئيس قسم العالقات العامة

إدارة العمليات
• نقيب مشعل عبيد سلوم محمد الشمري 

� رئيس قسم االتصاالت
• نقيب محمد سالم عبد الهادي العجمي 

� رئيس قسم األرشيف واملعلومات
• نقيب علي عبداهلل عيســــى عبداهلل 
االس����تاد � رئي����س قس����م س����رية امله����ام 

اخلاصة.
• نقيب أحمد يوســــف أحمد يوســــف 

اخلشتي � رئيس قسم املنظومة االمنية
• نقيــــب علي نابي شــــايع فهد عدهان 

الرشيدي � رئيس قسم اخلدمات املساندة

مديرية أمن محافظة حولي:

قيادة منطقة السالمية:

• رائد فايز عايض صالح فالح الرشيدي 
� رئيس مخفر شرطة الرميثية

قيادة منطقة جنوب السرة

• مقدم أحمد سليمان زيد ناصر العتيبي 
� رئيس مخفر شرطة بيان

املالي����ة واإلداري����ة  إدارة اخلدم����ات 
والصيانة

• نقيب مشعل عبدالواحد عبداخلالق 
حسني الفرج � رئيس قسم الشؤون املالية

مديرية أمن محافظة العاصمة:

إدارة العمليات والدوريات

• مقدم عبداحملسن عطية عيد صغير ـ 
رئيس قسم األمن واحلراسات

• رائد مشعل سهو مطلق سهو مشعل 
اخلالدي � رئيس قسم صيانة اآلليات

• نقيب نواف عواد جميالن حزام الزعبي 
� رئيس قسم العهد

قيادة منطقة كيفان

• مقــــدم عبدالعزيز جابر علي جوير ـ 
رئيس مخفر شرطة الشامية

• رائد حبيب عبدالرازق عبدالنبي حسني 
املويل � رئيس مخفر شرطة اليرموك

قيادة منطقة الروضة

• رائد نايف سعد عوض مشحن العنزي 
� رئيس مخفر شرطة السرة

قيادة منطقة المدينة

• مقدم فيصل عوض عايد املوعد الشمري 
� رئيس مخفر شرطة فيلكا

مديرية أمن محافظة الجهراء:

إدارة العمليات والدوريات

• مقدم بدر فيصل راشــــد عبدالرحمن 
اجلليبي � رئيس قسم اخلدمات املساندة

قيادة منطقة الصليبية

• نقيب فارس عيد سالم غازي جنفاوي 
الشمري � رئيس مخفر شرطة كبد

• نقيب غنيم عبيد مطلق غنيم عبداهلل 

الصانع � رئيس مخفر شرطة تيماء

قيادة منطقة الجهراء

• رائد محمد فهد محمد احبيط العجمي 
� رئيس مخفر شرطة الواحة

إدارة الخدمات المالية واإلدارية والصيانة

• رائد فهد ناهض فالح محمد العتيبي 
� رئيس قسم الشؤون اإلدارية

مديرية أمن محافظة األحمدي:

قيادة منطقة الفحيحيل

• رائد عبدالــــرزاق خلف حجر هيالن 
العنزي � رئيس مخفر شرطة الفحيحيل

• نقيب خالد مطلق غافل علي العنزي 
� رئيس مخفر شرطة أبوحليفة

قيادة منطقة الصباحية

• مقــــدم حمود مصبح حمــــد الرومي 
العازمي � رئيس مخفر شرطة الرقة

قيادة منطقة ميناء عبداهلل

• نقيب عبدالعزيز صالح راشد بوردحهـ  
رئيس مخفر شرطة علي صباح السالم

إدارة الخدمات المالية واإلدارية والصيانة

• نقيب الفي مطلق مذهل محمد الهواش 
العازمي � رئيس قسم الشؤون اإلدارية

مديرية أمن محافظة الفروانية:

إدارة العمليات والدوريات

• نقيب زامل مبارك ساير ملوح سيحان 
الظفيري � رئيس قسم العهد

قيادة منطقة األندلس

• مقدم هذال محمد متعب سعد العدواني 
� رئيس مخفر شرطة األندلس

قيادة منطقة جليب الشيوخ

• مقدم ردن فالح صلف سلمان املطيريـ  
رئيس مخفر شرطة مطار الكويت الدولي

إدارة الخدمات المالية واإلدارية والصيانة

• نقيب غامن فالح غازي فرج املطيري 
� رئيس قسم شؤون العاملني

مديرية أمن محافظة مبارك الكبير:

قيادة منطقة صباح السالم

• رائــــد فهد نايف فــــالح فهد الهمالنـ  
رئيس مخفر شرطة بوفطيرة

إدارة الخدمات المالية واإلدارية والصيانة

• مقدم حمد هنــــداز الظفيري ـ رئيس 
قسم شؤون العاملني

قطاع أمن المنافذ

اإلدارة العامة ألمن الموانئ:

إدارة أمن الموانئ النفطية

• رائــــد محمــــود محمد أحمــــد حمود 
العجيالن � رئيس قسم الرقابة األمنية

إدارة أمن ميناء الشويخ

• رائد نواف خليفة راشــــد عبدالرزاق 
الوهيب � رئيس قسم التفتيش األمني

• رائد خالد فهــــد خالد املخلد ـ رئيس 
قسم اخلدمات املساندة

إدارة أمن ميناء الدوحة

• رائد بدر محمد خليل محمد حســــن 
القطان � رئيس قسم الرقابة األمنية

• رائد عبداهلل أيــــوب يعقوب املاجد ـ 
رئيس قسم العمليات

• رائد وليد عجيل جبر الفضليـ  رئيس 
قسم جوازات ميناء الدوحة

ادارة أمن ميناء الشعيبة

• رائد عبداهلل مصطفى عبداهلل الكندري 
� رئيس قسم الرقابة االمنية.

ادارة الخدمات المالية واالدارية والصيانة

• نقيب محمد فوزي علي صالح حسني 
الطراروة � رئيس قسم اخلدمات العامة.

االدارة العامة ألمن المنافذ البرية

ادارة منفذ السالمي

• مقدم ناصر جابر ناصر ظاهر الشمري 
� رئيس قسم الرقابة األمنية.

• رائد حمود مساعد ناصر ذيب الهرشاني 
� رئيس قسم اخلدمات املساندة.

ادارة منفذ العبدلي

• مقدم سالم مناحي مبارك علي العلي 
� رئيس قسم الرقابة األمنية.

ادارة منفذ النويصيب

• نقيــــب فــــواز مبارك فــــارس محمد 
الدويهيس � رئيس قسم الرقابة األمنية.

ادارة العمليات

• رائد الفي عبدالهادي عبيد الفي املطيري 
� رئيس قسم اخلطط واملتابعة.

• رائد عبدالعزيز مساعد خالد سليمان 
الدوسري � رئيس قسم اخلدمات املساندة.

قطاع األمن الخاص

االدارة العامة لقوات أمن المنشآت

ادارة حماية المنشآت الحيوية والنفطية

• مقدم عبــــداهلل نايف عايض معيض 
العتيب����ي � رئيس قس����م حماي����ة املنطقة 

الشمالية.
مقدم هيف حمد فه����اد فهيد العجمي � 

رئيس قسم حماية املنطقة الوسطى.
مقدم وليد راشد حمد الهني � رئيس قسم 

حماية املنطقة الغربية.
رائد بدر مطلق حنيضل الدجيني � رئيس 

قسم حماية املنطقة الشرقية.
رائد عبداهلل محم����د فهد نفل العجمي 
� رئي����س قس����م حماية املنطقة الش����مالية 

الشرقية.
رائد س����عود ناصر سعود ناصر فهيد 

العجمي � رئيس قسم اآلليات والصيانة.
رائد فيصل محمد عبدالرحمن الكندري 

� رئيس قسم االمداد
رائد احمد مس����اعد محمود عبدالرزاق 

احملمود � رئيس قسم الرقابة األمنية.

ادارة حماية المؤسسات والسفارات

رائد محس����ن س����ليمان محسن مسفر 
العجمي � رئيس قس����م حماية املؤسسات 

والهيئات
رائد سليمان نعمان علي عبداهلل املتيرف 

� رئيس قسم اآلليات واالمداد

ادارة العمليات

رائد ركان صالح راشد نهار املطيري � 
رئيس قسم اخلدمات املساندة.

ادارة الخدمات المالية واالدارية والصيانة

نقيب محمد عبداهلل عبدالكرمي املنيس 

� رئيس قسم الشؤون املالية.
• االدارة العامة لقوات األمن اخلاصة

ادارة االسناد الميداني

رائد حامد مساعد محمد حمد احلميدة 
� رئيس قسم االمداد والتموين.

رائد عالء عبداخلالق عبداللطيف فرج 
� رئيس قسم املخازن.

رائد أحمد غامن أحمد صالح املطر � رئيس 
قسم التجهيزات.

رائ����د محمد مرمح دهي����ران ابا اخليل 
املطيري � رئيس قسم اخلدمات املساندة.

نقيب طارق محمد جاسم صالح الرشود 
� رئيس قسم السالح والذخيرة.

ادارة الدعم الفني

نقيب فهد حمد فهد حمد اخلالد � رئيس 
القسم الفني.

نقيب سالم فهيد دمشق ملحم العجمي 
� رئيس قسم اآلليات.

ادارة الخدمات المالية واالدارية

رائد عبدالك����رمي احلميدي ضيف اهلل 
العنزي � رئيس قسم الشؤون االدارية.

رائد سالم فالح ناصر الشهري الرشيدي 
� رئيس قسم شؤون العاملني.

رائد سلطان ناصر تركي حسن العتيبي 
� رئيس قسم الشؤون املالية.

رائ����د س����عود عبدالعزي����ز ثني����ان 
املش����اري � رئيس قسم االرشيف والوثائق 

واحملفوظات.

قطاع الشؤون القانونية والدراسات

مركز البحوث والدراسات

ادارة البحوث والدراسات

نقيب عمار عبداللطيف ابراهيم بوشهري 
� رئيس قسم شؤون الباحثني

قطاع التعليم والتدريب

ادارة التسجيل والقبول

نقيب علي عبداهلل حمزة الرومي � رئيس 
قسم تسجيل الطلبة الضباط

نقيب محم����د عبيد ف����الح عبيد فالح 
الراجحي � رئيس قس����م تس����جيل ضباط 

الصف واالفراد

اكاديمية سعد العبداهلل للعلوم األمنية

نقيب أحمد ناصر أحمد محمد عيس����ى 
الرده����ان � رئيس قس����م متابع����ة الطلبة 

املبتعثني.
نقيب مس����اعد محمد س����ليمان محمد 
الصغير � رئيس قسم الوسائل التعليمية.

معهد تدريب الضباط

نقيب بدر فهد وبران شبيب فهد املعتقه 
� رئيس قسم اخلدمات املساندة.

ادارة االمداد واالعاشة

رائد علي عبداحلميد علي البحر � رئيس 
قسم اخلدمات املساندة.

ادارة الخدمات المالية واالدارية

نقيب خالد محمد عبداهلل السعيد � رئيس 
قسم اخلدمات العامة.

االدارة العامة لتأهيل ضباط الصف واالفراد

معهد ضباط الصف

رائد سلطان محمد سلطان بن سلطان 
� رئيس قسم اخلدمات املساندة.

نقيب عبدالعزيز أحمد عبداهلل السعودي 
� رئيس قسم شؤون التعليم.

مدرسة الشرطة

رائد علي عبدالعزيز محمد املوس����ى � 
رئيس قسم شؤون كتائب الطلبة.

رائد وليد خالد أحم����د الزاير � رئيس 
قسم شؤون االمتحانات.

• نقيب شامان عايد شامان عايد النصافي 
� رئيس قسم اخلدمات املساندة

معهد تدريب ضباط الصف واالفراد

• نقيب سلطان سعد محمد نافل العرادة 
� رئيس قسم هيئة التدريس والتدريب

• نقيب خليل ابراهيم حمزة البلوشي 
� رئيس قسم دورات الترقية

ادارة التدريب التأسيسي

• نقيب خالد منجــــل خلف اخلالدي ـ 
رئيس قسم التدريب امليداني

• نقيب غازي محمد حميان نافل العرادة 
� رئيس قسم تدريب عمليات الشرطة

• نقيب محمد احمد عبداهلل عبدالكرمي 
محمد � رئيس قسم الرماية

االدارة العامة للتدريب:

إدارة البعثات والمنح الدراسية

• نقيب علي فوزي علي صالح حسني 
الط����راروه � رئيس قس����م البعثات واملنح 

الدراسية

ادارة اعداد الخطة العامة للتدريب
• نقيب احمد عبداللطيف احمد جاسم 
احلشاش رئيس قسم إعداد اخلطة السنوية 

للتدريب.

كلية األمن الوطني:

نقيب بركة علي بركة غريب فالح اجلسار 
� رئيس قسم السكرتارية.

مركز اعداد القادة

• رائد جمال خالد محمد سالم احلمدانـ  
رئيس قسم تأهيل القيادات الوسطى

• نقيب عواد فالح عواد قنيفذ العازمي 
� رئيس قسم اخلدمات املساندة

معهد الدراسات االستراتيجية االمنية

• رائد جاســــم جاســــم يوسف محمد 
الرميضني رئيس قسم الدراسات االستراتيجية 

االمنية
• نقيــــب محمد زيد حمود عبيد حمود 
الهاجري����� رئيس قس����م ش����ؤون التعليم 

والتدريب
• نقيب خالد مناور عواد بطي العازمي 

� رئيس قسم اخلدمات املساندة

االدارة العامة للدعم التقني والنوعي:

ادارة الموسيقى والخيالة والجمالة:

• نقيب حمــــود مخلف منصور محمد 
العنزي � رئيس قسم اخلدمات املساندة

ادارة التجهيز والصيانة

• نقيب احمد مساعد عبدالرحمن الكوس 
� رئيس قسم التجهيز

• نقيب احمد فيصل احمد سالم الشهاب 
� رئيس قسم التنسيق والتدقيق

• نقيب حامد نبيــــل منصور يعقوب 
سلطان � رئيس قسم الورش واآلليات

ادارة الوسائل والتقنيات التعليمية:

• رائد حامد علي محمد احلمد الشطيـ 
رئيس قسم التصميم والتجهيز

• رائد برجس سليمان برجس اجلبر ـ 
رئيس قسم اخلدمات املساندة

• نقيب سليمان جاسم محمد علي صالح 

املجيبل رئيس قس����م املختبرات وامليادين 
التطبيقية

• نقيــــب حبيب محمــــد حبيب محمد 
الس����ماك � رئيس قسم وس����ائل وتقنيات 

التعليم والتدريب

إدارة الخدمات المالية واإلدارية:

• نقيب مشــــاري يوسف احمد يوسف 
الرشيد البدر� رئيس قسم املعلومات واحلاسب 

اآللي

قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

االدارة العامة لالنظمة االمنية:

ادارة االجهزة والمعدات االمنية:

• نقيب صالح عنيزي مبارك العنيزيـ  
رئيس قسم االجهزة واالنظمة األمنية

إدارة التراخيص:

• رائد راشد عطا اهلل مجبل جريو مجبل 
الرشيدي� رئيس قسم التراخيص

• نقيب عيســــى داود سليمان فيحانـ  
رئيس قسم اخلدمات املساندة

قطاع المرور

ادارة مكتب الوكيل المساعد

• نقيب احمد عبدالفتاح عبداحملسن هاشم 
العلي رئيس قسم التنسيق واملتابعة

االدارة العامة للمرور:

ادارة تخطيط وبحوث المرور:

• مقدم علي احمد عبدالعالي حسن الرامزي 
� رئيس قسم املعلومات واالحصاء

قطاع العمليات

ادارة مكتب الوكيل المساعد

• نقيب  احمد عبداهلل يوسف علي جمال 
� رئيس قسم العمليات

مركز التدريب التخصصي

• نقيب عبداهلل سالم سيف العازمي ـ 
رئيس قسم اخلدمات املساندة

االدارة العامة المركزية للعمليات

ادارة الخطط وأوامر الخدمة

• نقيب احمد حيدر عبداملجيد بن حيدر 
� رئيس قسم املعلومات

االدارة العامة للدوريات:

ادارة دوريات محافظة الفروانية

• نقيب  مشاري صنهات عايض راشد غازي 
املطيري � رئيس قسم اآلليات والعهد

ادارة دوريات محافظة األحمدي

• مقدم جاسم محمد احمد حسن الكندري 
� رئيس قسم اخلدمات املساندة

ادارة دوريات محافظة الجهراء

• نقيب علي سعود حمود محمد الرشيدي 
� رئيس قسم اخلدمات املساندة

ادارة حماية الشحن البري

• نقيب محمد جاسم محمد عبداهلل احمد 
العلي � رئيس قسم اآلليات والعهد

إدارة حماية وتأمين األرتال العسكرية

• نقيب صالح راشــــد علــــي عبداهلل 
ناصر العازمي � رئيس قسم تأمني وحماية 

الطرق
• نقيب احمد صالــــح احمد الرفاعي ـ 

رئيس قسم اخلدمات املساندة

ادارة العمليات
• نقيب سعود عبدالرحمن عبدالرزاق 

البعيجان � رئيس قسم االتصاالت

ادارة الخدمات المالية واالدارية والصيانة

• نقيــــب عبداهلل عيســــى عبدالعزيز 
االبراهيم � رئيس قسم الشؤون االدارية

• نقيب محمد عبداهلل حســــن منصور 
عوضه الس����بيعي � رئيس قسم اخلدمات 

العامة

االدارة العامة للدفاع المدني:

• رائد مبارك عبداهلل مرشد عايد الشمري 
رئيس قسم التوعية واالرشاد

إدارة التخطيط والمتابعة

• نقيب محمد عبيد فالح عبيد الصواغ 
� رئيس قسم التخطيط

ادارة العمليات

• رائد رائد يوسف سالم عبداهلل الوهيب 
� رئيس قسم األمن واحلراسات

ادارة التدريب وشؤون المتطوعين

• رائد خالد عبداهلل عبدالرحمن الشراح 
رئيس قسم شؤون املتطوعني

كما اصدر الفريق قرارات بندب عدد من 
املوظفني وهم

أواًل: قطاع الوزير

اإلدارة العامة للرقابة والتفتيش:

املالي����ة واإلداري����ة  إدارة اخلدم����ات 
والصيانة

• الســــيدة جناة محمد حسن السالم ـ 
رئيس قسم الشؤون اإلدارية

• السيدة لطيفة محمد جاسم الرميضني 
� رئيس قسم اخلدمات العامة

ثانيًا: قطاع وكيل الوزارة

اإلدارة العامة لمكتب وكيل الوزارة:

إدارة السجل العام

• السيد عبداهلل صالح عبداهلل عجيل 
الصمعاني � رئيس قسم الترجمة

ثالثًا: قطاع شؤون المالية واإلدارية

اإلدارة العامة للشؤون اإلدارية:

إدارة شؤون الموظفين

• الســــيدة هيام إبراهيــــم عبدالرحمن 
املراغي � رئيس قسم إنهاء اخلدمة

رابعًا: قطاع الجنسية والجوازات

اإلدارة العامة للهجرة:

إدارة الخدمات الخاصة

• السيد نايف حســــني ذيب العجمي ـ 
رئيس قسم التدقيق

إدارة الخدمات المالية واإلدارية والصيانة

• السيد سلمان طراد سلطان املطيري 
� رئيس قسم الشؤون اإلدارية

إدارة هجرة محافظة حولي
• السيد رجيبان جيالن علي احلربي ـ 

رئيس قسم التدقيق

اإلدارة العامة لمراكز الخدمة:
إدارة التنسيق والمتابعة

• الســــيدة منار عبداألمير عبداهلل مال 
يوسف � رئيس قسم نظم املعلومات

خامسًا: قطاع األمن الخاص

إدارة مكتب الوكيل المساعد:

• الســــيد عادل محمــــد حمد املديرسـ  
رئيس قسم اخلدمات العامة

اإلدارة العامة لقوات األمن الخاصة:

إدارة الدعم الفني:

• السيد مبارك هالل قيطان الشهري ـ 
رئيس قسم الصيانة العامة

سادسًا: قطاع التعليم والتدريب

اإلدارة العامة للتدريب:

إدارة البعثات والمنح الدراسية

• السيدة أماني عبداهلل عيسى القطان 
� رئيس قسم اإلجازات الدراسية

اإلدارة العامة للدعم التقني والنوعي:

إدارة الخدمات المالية واإلدارية

• السيد عبداهلل سعد يوسف القحيم ـ 
رئيس قسم التنسيق واملتابعة

سابعًا: قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

إدارة مكتب الوكيل المساعد

• السيدة ابتسام سعد محمد الدعيج ـ 
رئيس قسم اخلدمات العامة

إدارة الخدمات المالية واإلدارية والصيانة

• السيدة إميان عبدالرحمن فهد رزيحان 
� رئيس قسم الشؤون املالية

اإلدارة العامة لهندسة االتصاالت:

إدارة الشبكات الالسلكية

• السيدة بشرى عبدالعزيز املذنـ  رئيس 
قسم رقابة الترددات

اإلدارة العامة لألنظمة األمنية:
إدارة استشارات األنظمة األمنية

• السيدة شيماء علي غلوم نعمةـ  رئيس 
قسم اخلدمات الفنية املساندة

• السيدة اسراء علي محمد أمنيـ  رئيس 
قسم التأهيل وصياغة املواصفات

إدارة مشاريع األنظمة األمنية

• السيدة إلهام حسن جابر غلومـ  رئيس 
قسم متابعة عقود الصيانة

• السيدة نورة علي خليفة العصفور ـ 
رئيس قسم تقنيات إدارة املشاريع

ثامنًا: قطاع العمليات

اإلدارة العامة للدفاع المدني:

إدارة التخطيط والمتابعة

• الســــيدة هناء كاظم محمد املتروك ـ 
رئيس قسم التقييم والتحليل

• السيدة حنان عباس حسن عبداهلل ـ 
رئيس قسم املعلومات واإلحصاء

• السيد خالد عنيزان الرشيديـ  رئيس 
قسم الشؤون الفنية

إدارة الوقاية المدنية

• السيدة حنان عبداهلل محمد القطان ـ 
رئيس قسم املالجئ واإليواء

إدارة الخدمات المالية واإلدارية والصيانة

• الســــيدة نادية بــــدر أحمد املرزوق ـ 
رئيس قسم شؤون العاملني

• السيد عيسى خميس محمد الناصر ـ 
رئيس قسم اخلدمات العامة
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