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كرمت المدربين المتميزين في ختام موسمها التدريبي
«الوزارة» ّ

«الداخلية» :األمن ال يتحقق إال بسواعد رجالنا المخلصين

• الفريق النهام متحدثا ً خالل حفل التكرمي

نيابة عن نائب رئي�س جمل�س
الوزراء وزير الداخلية الفريق
م.ال�شيخ خالد اجل��راح ،ويف
�إط��ار �سيا�سة وزارة الداخلية
اخلا�صة ب�إعالء قيم الإخال�ص
وال��ب��ذل وال��ع��ط��اء ومكاف�أة
املجد يف عمله م��ن اج��ل دعم
ام��ن الوطن و�أم��ان املواطنني
ق���ام وك��ي��ل وزارة الداخلية
الفريق ع�صام النهام �أم�س
بح�ضور وكيل وزارة الداخلية
امل�ساعد ل�ش�ؤون �أمن املنافذ
اللواء من�صور العو�ضي وعدد
من قيادات قطاع �أم��ن املنافذ
بتكرمي املدربني املتميزين،
وذلك يف ختام املو�سم التدريبي

• جانب من احلضور

النهام :دورات تدريبية خارجية لتحقيق األهداف المرجوة

العوضي :نشكر المكرمين على تميزهم في األداء وعملهم المبدع
« »2018- 2017مبركز التدريب
التخ�ص�صي ال��ت��اب��ع للقطاع
وي�أتي هذا التكرمي انطالق ًا من
�سيا�سة الثواب التي تنتهجها
الوزارة مع منت�سبيها.
ويف البداية �ألقى الفريق النهام
كلمة نقل فيها حتيات الفريق
م .ال�شيخ خالد اجل��راح �إلى
املكرمني ،الفت ًا �أن هذا التكرمي
ي���أت��ي ت��ر���س��ي��خ � ًا وجت�سيد ًا

ملكاف�أة املخل�صني يف عملهم،
م�شري ًا �إلى �أن الأمن ال يتحقق
�إال ب�سواعد وج��ه��ود الرجال
املخل�صني.
و�أكد النهام �أن املكرمني قاموا
مبا اوكل �إليهم من �أعمال بكل
�إخال�ص و�أمانة و�أن الوزارة ال
تن�سى ابناءها وتقدم لهم كل
الدعم على ما يتمتعون به من
كفاءة وح�س �أمني م�ضيف ًا �أن

افتتاحها األحد المقبل تسهي ً
ال على المواطنين

 6مراكز جديدة الستالم الجواز
اإللكتروني
ذك��رت الإدارة العامة للعالقات
والإع�لام الأمني بوزارة الداخلية
�أنه بناء على تعليمات نائب رئي�س
جمل�س ال���وزراء وزي��ر الداخلية
الفريق م .ال�شيخ خالد اجلراح
التي يتابع تنفيذها وكيل وزارة
الداخلية الفريق ع�صام النهام
بزيادة عدد مراكز ت�سليم وت�سلم
اجل���وازات الإلكرتونية اجلديدة
وت�سهي ً
ال على املواطنني ول�رسعة
الإجن��از �سيتم يوم الأح��د املقبل
افتتاح �ستة مراكز جديدة تعمل
على فرتتني �صباحية وم�سائية
من � 8صباح ًا حتى  2ظهر ًا ومن
م�ساء لتوزيع
 4ع�رص ًا حتى 9
ً
اجلوازات الإلكرتونية لت�ضاف �إلى
املراكز املوجودة بالفعل لي�صبح
عدد املراكز  12مركز ًا يف كافة
حمافظات البالد وه��ي كالتايل:
حم��اف��ظ��ة ال��ع��ا���ص��م��ة «منطقة
ال�شامية-مدر�سة اجلزائر الثانوية
للبنات» ,وحمافظة حويل «�أر�ض
املعار�ض�-صالة رقم  ,»8وحمافظة
الفروانية «منطقة �إ�شبيلية-مدر�سة
عامر ابن ربيعة» ,وحمافظة اجلهراء
«مدينة �سعد العبد الله-رو�ضة
الغ�صون» ,وحمافظة الأحمدي
«منطقة فهد الأحمد-مدر�سة بالط
ال�����ش��ه��داء» ,وحم��اف��ظ��ة مبارك
الكبري «منطقة العدان-مدر�سة
املال �سعود ال�صقر» .و�أو�ضحت

• النهام يكرم أحد املتميزين

• جوازات السفر االلكترونية

الإدارة �أن توجيهات وزير الداخلية
ت�شدد على �أن الأولوية يف �إ�صدار
اجلواز الإلكرتوين اجلديد �ستكون
حلاالت العالج والدرا�سة باخلارج
وت�سهي ً
ال ع��ل��ى امل��واط��ن�ين مع
ا�ستمرار مراكز اخلدمة يف ا�ستقبال
طلبات التجديد وت�سليم اجلوازات
الإلكرتونية اجلديدة على ثالث
فرتات يومي ًا ودون توقف من الأحد
�إلى اخلمي�س من الثامنة �صباح ًا

م�ساء وهي:
وحتى احلادية ع�رشة
ً
«مركز خدمة ال�شامية مبحافظة
العا�صمة-مركز خدمة �إ�شبيلية
مبحافظة الفروانية-مركز خدمة
فهد الأحمد مبحافظة الأحمدي-
م��رك��ز خ��دم��ة �سعد العبد الله
مبحافظة اجلهراء-مركز خدمة
ال��ع��دان «ق »7مبحافظة مبارك
الكبري-ومركز خدمة غرب م�رشف
مبحافظة حويل».

التميز ال يقف عند حد والبد
من موا�صلة العمل والتطوير
امل�����س��ت��م��ر ل��ل���أداء لتحقيق
االه���داف امل��رج��وة الف��ت� ًا �إلى
وجود دورات خارجية للمدربني
لزيادة كفاءتهم والكت�سابهم
خ�برات جديدة تعود بالنفع
على منت�سبي وزارة الداخلية
من املتدربني.
واختتم النهام كلمته بتهنئة

املكرمني م�ؤكد ًا ��ضرورة بذل
كل اجلهود امللقاة على عاتقهم
وع�بر عن ثقته يف رج��ال �أمن
امل��ن��اف��ذ ح��ي��ث ان��ه��م من��وذج
يحتذى به يف �صدق االنتماء.
ويف ك��ل��م��ة ل��ل��واء العو�ضي
وج���ه ف��ي��ه��ا حت��ي��ات��ه لنائب
رئي�س جمل�س ال���وزراء وزير
الداخلية الفريق م .ال�شيخ
خالد اجلراح ،ووكيل الوزارة

ال��ف��ري��ق ع�صام ال��ن��ه��ام على
دعمهما الالحمدود ،كما �شكر
املكرمني على متيزهم يف االداء
وعملهم اخلالق ،ودعاهم �إلى
مزيد من البذل والعطاء حتى
ينعم اجلميع بالأمن والأم��ان
متمني ًا لهم التوفيق يف عملهم
وموا�صلة العمل بروح الوفاء
للوطن وقيادته ،م�ؤكد ًا على
���ض�رورة تنمية املعلومات

واخل��ب�رات ال��ت��ي اكت�سبوها
م�شيد ًا بالنتائج التي حققها
اخلريجون معرب ًا عن �سعادته
مبا ح�صلوا عليه من علوم قبل
التخرج و�إك�سابهم اخل�برات
الالزمة لرفع كفاءتهم من خالل
مدربي هذه الدورات.
ح�رض التكرمي مدير عام االدارة
العامة لأم���ن امل��ط��ار اللواء
ول��ي��د ال�����ص��ال��ح وم��دي��ر عام
الإدارة العامة لأم��ن املنافذ
الربية العميد �إي��اد احل��داد،
ومدير عام الإدارة العامة لأمن
املوانئ بالإنابة العقيد عاطف
احلب�شي ،وع���دد م��ن قيادات
قطاع �أمن املنافذ.

لجنة فنية من «الداخلية» والحرس الوطني

لمواجهة ظاهرة المخدرات
ذكرت الإدارة العامة للعالقات
والإعالم الأمني بوزارة الداخلية
�أن��ه انطالق ًا من تعليمات نائب
رئي�س جمل�س ال����وزراء وزي��ر
ال��داخ��ل��ي��ة ال��ف��ري��ق م .ال�شيخ
خالد اجلراح ،وت�أكيد ًا لأوامره
املبا�رشة با�ستمرار تنفيذ حملة
وطنية للوقاية من املخدرات
حمايةً ل�شباب الوطن ،باعتبارها
يف م��ق��دم��ة �أول����وي����ات وزارة
الداخلية من خالل ا�سرتاتيجية
عمل موحدة ت�شارك فيها جميع
م�ؤ�س�سات الدولة ملواجهة �آفة
املخدرات.
عقد اجتماع تن�سيقي بني وزارة
الداخلية ممثلةً ب��الإدارة العامة
ملكافحة امل��خ��درات ،واحلر�س
ال��وط��ن��ي ،وق��د رك��ز االجتماع
على عر�ض دور الإدارة العامة
ملكافحة امل��خ��درات يف �ضوء
اال�سرتاتيجية الأمنية واجلنائية
للحد من تنامي �آف��ة املخدرات
وامل�ؤثرات العقلية ،ومت عر�ض
�أن�شطة وف��ع��ال��ي��ات امل�رشوع
التوعوي للوقاية من املخدرات
«وي��اك��م» ال���ذي تنفذه الإدارة
ال��ع��ام��ة ملكافحة امل��خ��درات
بالتعاون م��ع الإدارة العامة
ل��ل��ع�لاق��ات والإع��ل��ام الأم��ن��ي،
وع��ر���ض �أي�ض ًا خ�لال االجتماع
امل����شروع ال��ت��وع��وي «واع���ي»
ال��ذي ينفذه احلر�س الوطني،

• جانب من االجتماع املشترك بني قيادات الداخلية واحلرس الوطني

كما مت بحث �إيجاد �آليات جديدة
معتمدة للتعاون الفعال بني
وزارة الداخلية واحلر�س الوطني
يف جمال املكافحة والوقاية من
املخدرات ،وذلك من خالل عمل
دورات متخ�ص�صة وو�ضع اخلطط
العالجية والوقائية والتدريب
على االكت�شاف املبكر للتعاطي
و�إع����داد ال��درا���س��ات والأب��ح��اث
والكتيبات التوعوية املتعلقة
مب�شكلة املخدرات وامل�ؤثرات
العقلية ،واعتماد برنامج موثق
للمحا�رضات التوعوية ب�آفة

املخدرات ،كما اقرتح و�ضع مقرر
درا���س��ي يدر�س �ضمن املقررات
املعتمدة يف احل��ر���س الوطني
يخت�صبالتوعيةمب�شكلةاملخدرات
على �أن يتم �إقراره بالتعاون بني
احلر�س الوطني ووزارة الداخلية
ممثلة ب���الإدارة العامة ملكافحة
املخدرات ،ومت االتفاق يف نهاية
االجتماع على �إن�شاء جلنة فنية
خمت�صة من احلر�س الوطني ووزارة
الداخلية ممثلة ب��الإدارة العامة
ملكافحة امل��خ��درات والإدارة
العامة للعالقات والإعالم الأمني

حت��دد مهامها واخت�صا�صاتها
بالتن�سيق بني اجلهتني  ،وذلك
للتوا�صل امل�ستمر ومواكبة كل
ما ي�ستجد عن م�شكلة املخدرات
وامل�ؤثرات العقلية.
وتر�أ�س االجتماع مدير عام الإدارة
العامة ملكافحة املخدرات العميد
ب��در الغ�ضوري،ومدير مديرية
ال��ت��وج��ي��ه امل��ع��ن��وي باحلر�س
الوطني العقيد ركن عبد الله �صالح
ن��زال ,وع��دد من قيادات احلر�س
الوطني والإدارة العامة ملكافحة
املخدرات.

