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خالل تدشينه مبنى شؤون اإلقامة حملافظة اجلهراء بحضور الفريق الفهد واأللوية أبوصليب واجلراح ومعرفي واملقدم طامي

اخلالد للعاملني في قطاع اإلقامة: ترّفعوا عن مواطن الشبهة والفساد 
وعهد املباني املؤجرة سيزول قريباً

فح����ص وتدقي����ق معامالت 
املراجعني وغرف احلاس����ب 
اآلل����ي والدع����م الفني لنظم 

املعلومات املجهزة، 
واكد املقدم د.طامي للشيخ 
محمد اخلالد ان وكيل وزارة 
الداخلية املساعد للجنسية 
واجلوزات اللواء الشيخ مازن 

كامل ومفصل بهذا اخلصوص 
من اللواء د.أبوصليب حول 
مكون����ات املبن����ى، فيما قام 
مدير شؤون االقامة مبحافظة 
اجلهراء املقدم د.سعود طامي 
باطالع الشيخ محمد اخلالد 
وضيوف����ه عل����ى الصاالت 
املخصصة لالنتظار وخطوات 

مؤكدا أنها مستمرة في وضع 
خطط تطوير جديدة متزامنة مع 

تطبيقها في الوقت ذاته.
اللواء اجلراح  بدوره بني 
أن ه����ذا املبن����ى بتجهيزاته 
املتط����ورة يؤك����د أن جميع 
قطاع����ات الداخلية تس����عى 
لتقدمي أفضل مس����توى من 
اخلدمات األمنية للمواطنني 
واملقيمني، كما ذكر اجلميع أن 
بابه مفتوح ألي شخص في أي 
وقت الستقبال أي استفسار 
أو شكوى للعمل على حلها 
وتذليل أي عوائق تعترضهم. 
وقبي����ل مغادرته املبنى قال 
الشيخ اخلالد أن األقسام التي 
رأيتها وانطب����اع املراجعني 
املبنى البد أن يستمر  داخل 
عهدا ووفاء، فاالرتقاء بالعمل 
ال يأت����ي اال من خالل احترام 
مس����ؤولية وقدسية العمل٬ 
داعيا اجلميع الى استمرارية 
الواحد  الفريق  العمل بروح 
وإجن����از االعمال بكل رحابة 

صدر وسرعة واتقان.

املرجو، مشددا على االبتعاد 
ع����ن التكاس����ل والترفع عن 

مواطن الشبهة والفساد.
والتق����ى خ����الل جولته 
بع����دد من املراجع����ني الذين 
عبروا بدورهم عن ش����كرهم 
وتقديرهم جلهوده امللموسة 
أمنية  في تق����دمي خدم����ات 
بأسلوب حضاري ومتطور 
مما يسهل اإلجراءات ويحفظ 

سرية املعلومات.
 من جانبه ق����ال الفريق 
الفهد ان ه����ذا اإلجناز يأتي 
ترجمة خلطة وضعتها وزارة 
الداخلي����ة بغ����رض تطوير 
خدماتها ومبانيها مؤكدا أنها 
مس����تمرة ف����ي وضع خطط 
تطوير جدي����دة متزامنة مع 

تطبيقها في الوقت ذاته. 

قدسية العمل

من جانبه قال الفريق الفهد 
ان هذا اإلجن����از يأتي ترجمة 
خلطة وضعتها وزارة الداخلية 
بغرض تطوير خدماتها ومبانيها 

القسم الذي يقدم خدماته الى 
الشركات واملؤسسات والصالة 
املخصصة خلدمة كبار السن 
وذوي االحتياجات اخلاصة 
لتس����هيل حركته����م وإمتام 
إجراءاتهم دون أن يعانوا أي 
صعوبة أو عراقيل في إجراء 
املعامالت سواء داخل االدارة 
أو خارجه����ا من خالل تأمني 
املواقف القريبة واملناس����بة 

لهم.

أسلوب حضاري متطور

وأك����د اخلال����د أن وزارة 
الداخلية مستمرة في إنشاء 
النموذجية لدوائر  املبان����ي 
الدول����ة احلكومي����ة وقريبا 
املباني  س����وف ينتهي عهد 
املؤجرة، كما نوه الى أهمية 
دور العامل����ني عل����ى خدمة 
املراجعني وض����رورة العمل 
على تأهيلهم املتواصل وصقل 
قدراتهم القانونية واالجرائية 
وتدريبهم الكتساب اخلبرات 
واملهارات ليبلغوا املستوى 

اجلراح كان شديد احلرص على 
تزويد االدارة بأحدث التقنيات 
إلجن����از املعام����الت بأقصى 
سرعة ممكنة بهدف تسهيل 
إج����راءات خدمة املراجعني٬ 
إضافة إلى تدشني مركز إلجناز 
معامالت املواطنني من زيارات، 
كما ش����رح طام����ي طبيعة 

افتتح نائب رئيس مجلس 
الوزراء ووزير الداخلية الشيخ 
محمد اخلالد امس مبنى إدارة 
النموذجي  ش����ؤون اإلقامة 
حملافظ����ة اجلهراء، وكان في 
استقباله وكيل وزارة الداخلية 
الفريق سليمان الفهد ووكيل 
الوزارة املس����اعد لش����ؤون 
اللواء  اجلنسية واجلوازات 
الشيخ مازن اجلراح ووكيل 
الوزارة املس����اعد لش����ؤون 
اخلدم����ات املس����اندة اللواء 
د.عيد أبوصليب ومدير عام 
اإلدارة العامة لشؤون اإلقامة 
اللواء ط����الل معرفي ومدير 
ادارة شؤون االقامة حملافظة 
اجلهراء املقدم سعود طامي.

معامالت المواطنين 

اس����تهل اخلال����د جولته 
بإزاح����ة الس����تار عن لوحة 
تذكارية الفتتاح املبنى رسميا 
وقص شريط االفتتاح ٬ ثم 
تفقد أرج����اء املبنى ومرافقه 
ومنشآته واستمع الى شرح 

مدير ادارة شؤون اقامة اجلهراء املقدم د.سعود طامي يستعرض أمام الشيخ محمد اخلالد املبنى النموذجي نائب رئيس مجلس  الوزراء ووزير الداخلية الشيخ محمد اخلالد استقبل بالورود

الفهد: املبنى 
النموذجي ترجمة 

خلطة وضعتها 
الوزارة لتطوير 

خدماتها ومبانيها 

طامي: »شؤون 
اجلهراء« مزود 

بأحدث التقنيات 
لتسهيل اإلجراءات 
وأولوية املعامالت 

لكبار السن

حتية »شؤون اإلقامة« .. قصيدة للشيخ محمد اخلالد
حرص أحد موظفي إدارة شؤون اإلقامة 

حملافظة اجلهراء جاسم الشمري على 
الترحيب باسمه وباسم زمالئه بالوزير حيث 

تال قصيدة جاء فيها:
وبالتحية بللالللسللالم  أتللقللدم 

املعالي أصحاب  من  شيخ  لقاء  في 
الداخلية فللي قللدومللك يللا وزيللر 

عالي صوت  في  ترحيبنا  ينطلق 
اجلللاهللزيللة متلللام  فللي  اإلدارة 

وتالي بللاول  جهودكم  ثمار  مللن 

سخية ومدتكم  وافلللي  دعمكم 
املثالي اإلجنلللاز  هللذا  والنتائج 

املعنوية يللرفللعللون  رجلللال  لللك 
والثقالي اخلفيفة  بللاملللهللمللات 

األولللويللة الللبللالد  أمللن  يستحق 
غالي الللدار  وأمير  غالي  الوطن 

قوية عزامينا  أبللونللاصللر  بللأمللر 
والشمالي اجلنوب  احلللد  نحمي 

والعنصرية التفرقة  نحب  مللا 
الليالي طللول  على  واحللد  شعبنا 

خالل مأدبة غداء على شرفه أقامها وزير الداخلية وحضرها احملافظون وقيادات الوزارة و»الدفاع« واألمن واحلرس الوطنيينْ

جابر املبارك: ثقتنا في »الداخلية« و»الدفاع« واحلرس الوطني 
و»اإلطفاء« كبيرة.. فأنتم عيون الوطن الساهرة 

الوطني���ة بالعي���د الوطن���ي 
اخلامس واخلمسني والذكرى 
اخلامس���ة والعش���رين ليوم 
التحرير املجيدين واالعتزاز 
مبرور الذكرى العاشرة لتولي 
صاحب السمو األمير الشيخ 
صباح األحم���د مقاليد احلكم 

في البالد.
ودع����ا اخلال����د املواطن����ني 
واملقيم����ني لالحتفال والتعبير 
عن فرحتهم وس����عادتهم بهذه 
املناسبات العزيزة الغالية علينا 
جميع����ا باألمن واألمان، فنحن 
نحرسهم بعد اهلل ونحرص على 
راحتهم وسالمتهم وسعادتهم.

رئيس مجلس الوزراء الدعوة 
شرف كبير لنا وألجهزة االمن 
والدف���اع واحل���رس الوطني 
واالطفاء وتعد مبثابة رسالة 
القيادة  ثق���ة وتأييد ودع���م 
السياس���ة العليا ألبنائها من 
اجليش والش���رطة واحلرس 
الوطن���ي واالطف���اء وتدفعنا 
ملزيد م���ن اجلاهزية والتأهب 
لضمان سالمة وحتصني جبهتنا 
الداخلي���ة من كاف���ة االخطار 
وه���و ش���رف لن���ا ال يعادله 
الوالء  ش���رف، مجددين عهد 
واإلخالص هلل والوطن واألمير 
ونحن ف���ي خضم االحتفاالت 

أن يقدم على أي عمل من شأنه 
تعريض أم���ن الوطن للخطر 

ويهدد استقراره.
وأضاف سموه ان الدولة ال 
تدخر وسعا في دعم ومساندة 
جهودكم وتوفير كافة وسائل 
ال���ردع واملع���دات والدف���اع 
واحلماية، حيث ميثل أولوية 
مهما كانت األعباء وااللتزامات 
فأم���ن الوطن والدف���اع عنه 
وضمان س���المته واستقراره 
ال تعل���وه غاي���ة أو التزامات 

أخرى.
ومن جانبه، قال الش���يخ 
محمد اخلالد ان تلبية س���مو 

لرجال وأجهزة الداخلية والدفاع 
واحل���رس الوطني واالطفاء، 
قائ���ال: انت���م عي���ون الوطن 
الساهرة والقادرون على حماية 
الداخلية والدفاع عن  اجلبهة 
كيان ومقدرات الوطن ووقايته 
وحماية وضمان سالمته من 
كافة األخطار احملدقة، وثقتنا 
فيكم كبيرة ويعتز ويفتخر بها 
كل املواطنني ملا حتققونه على 
صعيد األمن والدفاع والوقاية 
لردع كل من تسول له نفسه 
العبث أو املساس بأمن الوطن 
وسالمة املواطنني وجتعلوه 
يحسب لكم ألف حساب قبل 

اخلالد، ورئيس األركان العامة 
الركن محمد  الفريق  للجيش 
خالد اخلض���ر، ووكيل وزارة 
الداخلية الفريق سليمان الفهد، 
ووكيل احلرس الوطني الفريق 
الرك���ن م.هاش���م عبدالرزاق 
الرفاعي، ومدي���ر عام االدارة 
العامة لالطفاء الفريق يوسف 
عبداهلل االنص���اري، ووكالء 

وزارة الداخلية املساعدون.
وعبر سمو رئيس مجلس 
الوزراء الش���يخ جابر املبارك 
ع���ن اعتزاز وتقدي���ر القيادة 
السياسية العليا للروح العالية 
واالستعدادات اليقظة الدائمة 

ورئيس األركان العامة للجيش، 
ووكيل وزارة الداخلية، ووكيل 
الوطني، ومدير عام  احلرس 
اإلدارة العامة لالطفاء، ووكالء 
الداخلية املس���اعدين،  وزارة 
وقيادات اجليش والش���رطة 
واحل���رس الوطني واالطفاء، 
باالضافة ال���ى املدراء العامني 
ومساعديهم بوزارة الداخلية، 
واملتقاعدين من قيادات وزارة 
الداخلية، وذلك في مخيم وزارة 

الداخلية في منطقة الساملي.
وكان في اس���تقبال سمو 
رئيس مجلس ال���وزراء لدى 
وصوله إلى املخيم الشيخ محمد 

تزامنا مع احتفاالت الكويت 
العاشرة على تولي  بالذكرى 
صاحب السمو األمير الشيخ 
صباح األحمد مقاليد احلكم، 
والذكرى اخلامسة واخلمسني 
الوطن���ي، والذكري  للعي���د 
اخلامسة والعشرين للتحرير، 
أقام نائب رئيس مجلس الوزراء 
ووزير الداخلية الشيخ محمد 
اخلالد مأدبة غداء امس، برعاية 
وبحضور سمو رئيس مجلس 
الوزراء الشيخ جابر املبارك، 
وحضره���ا عدد م���ن الوزراء 
ورئي���س جهاز األمن الوطني 
ونائبه وع���دد من احملافظني، 

الشيخ محمد اخلالد ووكيل وزارة الداخلية الفريق سليمان الفهد في حديث جانبيسمو الشيخ جابر املبارك لدى وصوله إلى املخيم وفي استقباله الشيخ محمد اخلالد

..ويحيي الوكالء املساعدين

سمو الشيخ جابر املبارك مصافحا وكالء وزارة الداخلية املساعدين

أمن الوطن والدفاع 
عنه ال تعلوه غاية 

أو مصلحة

الشيخ محمد اخلالد مصافحا الفريق يوسف األنصاريالشيخ ثامر العلي والشيخ فواز اخلالد والفريق متقاعد ثابت املهنا والفريق متقاعد فهد األمير والفريق متقاعد أحمد الرجيب

الشيخ محمد اخلالد يفتتح مبنى شؤون إقامة اجلهراء ويبدو الفريق سليمان الفهد واللواء الشيخ مازن اجلراح واملقدم د.سعود طامي 


