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الفريق غازي العمر الشيخ جابر اخلالد

»الداخلية« تصدر قرارات تنقالت وندب لضباط ومدنيين
عبداهلل قنيص

الداخلية  ف��ي إط��ار سياس��ة وزارة 
لتس��كني الش��واغر وعم��ل تنقالت بني 
الضباط في وزارة الداخلية اصدر وزير 
الداخلية الفريق ركن متقاعد الشيخ جابر 
اخلالد ووكي��ل وزارة الداخلي��ة الفريق 
غازي العمر عدة قرارات وزارية تضمنت 
نقال وندبا، وفيما يلي اس��ماء املشمولني 
بش��أنها  الصادرة  والن��دب  بالتنق��الت 
قرارات وزارية وأخرى صادرة عن وكيل 

الوزارة والتي تشمل ضباطا ومدنيني.
قرارات وزير الداخلية

تعيينات

 ٭املقدم خالد يوسف عبداهلل علي احلقان، 
مديرا الدارة نادي ضباط الشرطة، وذلك 

نقال من وظيفته احلالية.
 ٭العقي���د ابراهي���م عبدالعزي���ز ابراهيم 
العيسى، مساعدا ملدير عام االدارة العامة 
لتنفي���ذ االحكام، وذل���ك نقال من وظيفته 

احلالية.

ندب

 ٭نادية سعد خلف العازمي لشغل وظيفة 
مساعد مدير إدارة التنسيق، في االدارة العامة 

للشؤون القانونية، ملدة سنة ميالدية.

قطاع األمن الجنائي

 ٭الرائد وليد مصطفى يوسف العدساني 
� مساعد مدير مركز التدريب التخصصي 

بالوكالة

قطاع الجنسية والجوازات

اإلدارة العامة لمراكز الخدمة

 ٭املقدم عايد خليفة دغمي العازمي � مساعد 
مدير إدارة مراكز خدمة محافظة اجلهراء

 ٭املقدم مشعل عبيد نافع رشيد احلربي � 
مساعد مدير إدارة اخلدمات املالية واإلدارية 

والصيانة
 ٭املقدم حس���ن جبر مبارك الش���ريف � 
مس���اعد مدير إدارة مراكز خدمة محافظة 

العاصمة

قطاع الشؤون القانونية والدراسات والبحوث

 ٭الرائد حمود عب���داهلل علي عبدالعزيز 
احلميدي � مساعد مدير إدارة املكتب الفني 

بالوكالة

اإلدارة العامة للشؤون القانونية

 ٭املقدم محمد نصار محمد قايد العدواني 
� مدير إدارة شؤون االنتخابات

 ٭الرائد صالح أحمد عبداحلميد خلف الشطي 
� مس���اعد مدير إدارة ش���ؤون االنتخابات 

بالوكالة

قطاع األمن العام

 ٭املقدم خالد عبدالرحمن ملفي عايد املطيري 
� مدير عمليات مناوب

مديرية أمن محافظة حولي

 ٭العقيد محمد علي نواف العنزي � مدير إدارة 
اخلدمات املالية واإلدارية والصيانة

 ٭العقيد سند حمد حسن سند علي � قائد قيادة 
منطقة جنوب السرة

مديرية أمن محافظة األحمدي

 ٭العقي����د جمال حزام نه����ار العتيبي � مدير 
عمليات مناوب

 ٭املقدم صالح عقلة س����عود العازمي � مدير 
عمليات مناوب

 ٭املقدم غازي عيس����ى نايف املطيري � مدير 
إدارة العمليات والدوريات

 ٭الرائد فالح الهذيلي فال����ح عبيد فهد عبيد 
� مس����اعد مدير إدارة العملي����ات والدوريات 

بالوكالة

مديرية أمن محافظة الفروانية

 ٭العقيد جمال عبداهلل سيد محمد السيد عمر 
� مدير عمليات مناوب

 ٭املقدم عوض محمد عوض الشمري � مساعد 
مدير إدارة العمليات والدوريات

مديرية أمن محافظة مبارك الكبير

 ٭العقيد يوسف عبداهلل علي حسن بوزبر � 
مدير عمليات مناوب

قطاع األمن الخاص

اإلدارة العامة لقوات األمن الخاصة

 ٭املقدم أحمد خليفة بن مفلح بن مفرح األصفر 
� مدير عمليات مناوب

قطاع المرور

اإلدارة العامة للمرور

 ٭املقدم س����ليمان سعيد سليمان العدساني � 
مدير عمليات مناوب

قرارات وكيل الوزارة

تعيين

قطاع الجنسية والجوازات

االدارة العام للهجرة

ادارة هجرة محافظة الجهراء

 ٭النقيب شهاب محمد احمد الكندري � رئيس 

قسم االستقبال.

ادارة هجرة محافظة االحمدي

 ٭النقيب صالح احمد محمد ادغيش����م السعد 
الدغيشم � رئيس قسم االستقبال.

االدارة العامة لمراكز الخدمة

ادارة مراكز خدمة محافظة حولي

 ٭النقيب علي سعد فالح طامي فهيد الطامي 
� مشرف مركز خدمة حطن.

ادارة مراكز خدمة محافظة الجهراء

 ٭النقيب احمد بدر صالح احلمادي � مشرف 
مركز خدمة النعيم.

ادارة مراكز خدمة محافظة االحمدي

 ٭الرائد خالد س����عد زنيفر العازمي � مشرف 
مركز خدمة جابر العلي.

 قطاع المؤسسات االصالحية وتنفيذ االحكام

ادارة العمليات

 ٭النقيب فيصل خليفة صحن العنزي � رئيس 
قسم العمليات.

قطاع األمن العام

ادارة العمليات

 ٭الرائد مساعد محمد محسن محمد العنزي � 
رئيس قسم االمن واحلراسات.

ادارة الشرطة المجتمعية

 ٭الرائد فيصل عبداهلل محمد حماد حمد احلماد 
� رئيس قسم اخلدمات املساندة.

مركز التدريب التخصصي

 ٭النقيب احمد ناصر حاجي حسن بارون � رئيس 
قسم تخطيط وتقييم البرامج التدريبية.

مديرية امن محافظة العاصمة

قيادة المنطقة الوسطى

 ٭املقدم فيصل عوض عايد املوعد الشمري 
� رئيس مخفر شرطة الصليبخات.

مديرية امن محافظة الجهراء

ادارة العمليات والدوريات

 ٭النقيب طالل س���عد ثام���ر عبيد صايل 
العازمي � رئيس قسم العمليات.

قيادة منطقة الصليبية

 ٭الرائد راكان شعيفان عبيد فهد العتيبي 
� رئيس مخفر شرطة الصليبية.

 ٭الرائد وليد صالح فرج صالح اجلوهر � 
رئيس مخفر شرطة القيروان.

قيادة منطقة تيماء

 ٭الرائد سعود ثروى هادي حافظ � رئيس 
مخفر شرطة امغرة.

قيادة منطقة المطالع

 ٭الرائد تركي عايد عواد الشمري � رئيس 
مخفر شرطة الصبية.

مديرية امن محافظة الفروانية

ادارة العمليات والدوريات
 ٭النقيب علي فهد سعد عيد العرادة� رئيس 

قسم االمن واحلراسات.

قيادة منطقة االندلس

 ٭الرائد انس مش���اري عبداهلل الدويش � 

رئيس مخفر شرطة الرقعي.

قيادة منطقة الفروانية

 ٭املقدم دهام بحي���ران عايض الصانع � 
رئيس مخفر شرطة العمرية.

 ٭النقيب عبدالعزيز عبداهلل مناحي املطيري 
� رئيس مخفر شرطة خيطان.

ادارة الخدمات المالية واالدارية والصيانة

 ٭املقدم فهد مساعد راشد ناصر بورسلي 
� رئيس قسم الشؤون االدارية.

 قطاع الشؤون القانونية والدراسات والبحوث

االدارة العامة للشؤون القانونية

ادارة الفتوى واالعداد

 ٭النقيب محمد جاس���م محمد عباس بو 
عباس � رئيس قسم التحقيق االداري.

ادارة التنسيق

 ٭النقيب نواف علي يحيى عيسى ناصر 
العتال � رئيس قسم املتابعة.

خامسا: قطاع شؤون التعليم والتدريب

اكاديمية سعد العبداهلل للعلوم االمنية

معهد تدريب الضباط

 ٭النقيب عبداهلل عيد سالم االذينة � رئيس 
قسم دورات الترقية.

 قطاع المرور

االدارة العامة للمرور

ادارة مرور محافظة العاصمة

 ٭الرائد مش���عل مبارك س���عود ش���الش 
احلجرف � رئيس قسم تنظيم السير.

ادارة رور محافظة الفروانية

 ٭الرائد بدر س���يار عيد عفاس الشمري � 
رئيس قسم تراخيص املركبات.

ادارة مرور محافظة الجهراء

 ٭املقدم علي مبارك سليم حمدان العتيبي 
� رئيس قسم تراخيص املركبات.

إدارة العمليات

 ٭الرائد تركي راشد مسلم عبار العجمي � 
رئيس قسم الدراجات اآللية

 ٭الرائد حامد جاس���م محمد جاسم محمد 
الدريع � رئيس قسم األمن واحلراسات

إدارة التنسيق والمتابعة

 ٭املقدم مصلط هاي���ف عبداهلل احلويلة 

العجمي � رئيس قس���م ش���ؤون سيارات 
األجرة حتت الطلب واألجرة اجلوالة

إدارة الفحص الفني

 ٭الرائد أش���رف عبدالك���رمي محمد فهد 
األمير � رئيس قسم الفحص الفني مبنفذ 

العبدلي
 ٭النقيب عبدالرحمن راش���د عبداحلسن 
� رئي���س قس���م اخلدم���ات  الف����ودري 

املساندة

إدارة الخدمات المالية واإلدارية والصيانة

 ٭الرائد حمد سالم عبداهلل محمد الرسام 
� رئيس قسم شؤون العاملن

 ٭النقي��ب حس���ن س���عدون عيس�����ى 
عب�داهلل الصيرفي � رئيس قسم الش��ؤون 

اإلدارية

قطاع العمليات

إدارة مكتب وكيل الوزارة المساعد

 ٭النقي���ب عبدالعزيز ش���مالن فالح فهد 
الرشيدي � رئيس قسم االستقبال

قرارات ندب لمدة سنة ميالدية

قطاع الجنسية والجوازات

اإلدارة العامة للهجرة

إدارة هجرة محافظة حولي

 ٭مبارك بداح فالح احلجرف � رئيس قسم 
اخلدمات املساندة

إدارة هجرة محافظة الفروانية

 ٭خالد محمد براك الدوسري � رئيس قسم 
األرشيف واملعلومات

 ٭حسن حميد مطلق احلريجي � رئيس 
قسم اخلدمات املساندة

إدارة هجرة محافظة الجهراء

 ٭محمد عبدالوهاب سهل السهيل � رئيس 
قسم الصندوق

 ٭سعود ماجد بجاد املطيري � رئيس قسم 
اخلدمات املساندة

إدارة هجرة محافظة األحمدي

 ٭شريدة علي محمد الدماك � رئيس قسم 
األرشيف واملعلومات

 ٭راشد عليان عادي املطيري � رئيس قسم 
التدقيق

 ٭خالد أحمد محمد الكندري � رئيس قسم 
الصندوق

 ٭عبداهلل خليفة عبداهلل سويدان � رئيس 
قسم اخلدمات املساندة


