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مقدمـة . .
ا�س���تكملت مديرية التوجيه املعنوي يف احلر�س الوطني تنفيذ 

املراحل املختلفة من م�س���روعها التوعوي » واعي « با�سرتاتيجية 

وا�سح���ة تن�سج���م مع اأه���داف الوثيق���ة اال�سرتاتيجي���ة للحر�س 

الوطني )2020(، واملتمثلة يف حتقيق التوعية امل�ستدامة يف جميع 

املج���االت الت���ي تهم الع�سكريني يف حياتهم اأثن���اء وخارج  اأوقات 

ال���دوام، والو�سول اإىل اأكرب عدد م���ن امل�سمولني بالتوعية خارج 

مع�سكرات احلر�س الوطني.

وق���د حر����س القائمون على امل�س���روع يف رك���ن التوعية بفرع 

ال�سحاف���ة واالإع���ام على اأن تكون املرحل���ة الثالثة مواكبة للنقلة 

النوعية التي �سهدتها املديرية والتطور املتزايد يف و�سائل االإعام 

واإقب���ال اجلمه���ور على متابع���ة و�سائل التوا�س���ل االجتماعي من 

)تويرت، وان�ستغ���رام، ويوتيوب، وتيلق���رام، ووات�ساب(، وا�ستخدام  

برنامج الواقع املعزز يف االإ�سدارات واملطبوعات، واال�ستفادة منه 

يف بث ر�سائل التوعية. 
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وقد بذل القائمون على امل�سروع يف هذه املرحلة جهوداً مكثفة 

لتنوي���ع حمتوى وم�سمون م���ا يقدمونه ملنت�سب���ي احلر�س الوطني 

م���ن خال التعاون الوثيق مع وزارات وموؤ�س�سات املجتمع املختلفة 

الع�سكري���ة منها واملدنية، والتعاون مع زماء ال�ساح يف مديريات 

ووحدات احلر�س الوطني.

 وقد اأثمرت هذه اجلهود عن فتح قنوات التوا�سل مع القطاعات 

املختلفة يف وزارة الداخلية مثل االإدارة العامة للمباحث اجلنائية، 

واالإدارة العامة للم���رور، واأكادميية �سعد العبداهلل للعلوم االأمنية، 

وكذل���ك التعاون م���ع وزارة االأوقاف وال�س���وؤون االإ�سامية ومركز 

تعزي���ز الو�سطي���ة، ووزارة ال�س���وؤون االجتماعي���ة، ووزارة ال�سحة، 

والهيئة العامة ملكافحة الف�ساد، والهيئة العامة للبيئة، وغريها من 

وزارات وموؤ�س�سات الدولة.

ركـــن أول تـوعيــــة
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المحاضرات العامة
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ورشـة عـمـل 

م�ك�تب ب�ال أوراق

2017-11-1

مديرية  م��ع  بالتعاون  املعنوي  التوجيه  مديرية  نظمت 

امل��ع��ل��وم��ات ور���ش��ة ع��م��ل للتعريف مب�����ش��روع مكتب بال  ن��ظ��م 

اأوراق، والذي يهدف اإىل ميكنة اإجراءات العمل واإحداث نقلة 

نوعية يف الأعمال الإدارية وت�شريع وترية الإجناز مع تعزيز 

اأف�شل التقنيات احلديثة  امل�شروع  الرقابي، ويواكب  اجلانب 

واأر�شفة  اليومية  املعامالت  نظام  يف  واجلهد  الوقت  لتوفري 

بنظام  ب��ي��ان��ات م�شنفة  ق��واع��د  وتخزينها يف  اآل��ي��ا  ال��وث��ائ��ق 

ي�شهل الرجوع اإليها.

جانب من ورشة العمل
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جانب من ورشة العمل
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محـاضـرة 

الهوية الوطنيه الكويتية
16 إلى 2018-4-18

الولء  روح  بغر�س  الوطني  اهتمام احلر�س  انطالقا من 

والن��ت��م��اء ل��ل��وط��ن وت��ك��ري�����س ال��ه��وي��ة ال��وط��ن��ي��ة ل���دى جميع 

منت�شبيه نظمت مديرية التوجيه املعنوي حما�شرة بعنوان 

»الهوية الوطنية الكويتية«.

وتطرقت املحا�شرة اإىل معلومات عن تاريخ الوطن وغر�س 

القيم الأ�شيلة التي ُجبل عليها املجتمع الكويتي.

متابعة من الحضور
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محـاضـرة 

الهوية الوطنيه الكويتية
16 إلى 2018-4-18

متابعة من الحضور
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 اأق���ام���ت م��دي��ري��ة ال��ت��وج��ي��ه امل��ع��ن��وي ب��ال��ت��ع��اون م���ع ف��رع 

املنت�شبني  ت��زوي��د  اإىل  ت��ه��دف  حم��ا���ش��رات  �شل�شة  الإط���ف���اء، 

باملهارات الالزمة للتعامل مع احلرائق حفاظا على الأرواح 

و�شائل  ا�شتخدام  ط��رق  املحا�شرون  وا�شتعر�س  واملمتلكات، 

الإطفاء اليدوية، وكيفية الت�شرف عند وقوع حالت الطوارئ 

تفاقم  التي  اخلاطئة  ال�شلوكيات  لتجنب  الأم��اك��ن  واإخ���الء 

اخل�شائر وتت�شبب يف وقوع الإ�شابات.

محـاضـرة 

كيفية التعامل مع الحرائق

18 إلى 25 - 2017-12
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متابعة الشرح العملي لمطفأة الحريق
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محـاضـرة 

نظام الخدمة بالحرس الوطني

15 إلى 2018-1-17

اإميانا باأهمية العن�شر الب�شري وحتقيق الر�شا الوظيفي 

اأقامت مديرية التوجيه املعنوي بالتعاون  جلميع املنت�شبني، 

م��ع م��دي��ري��ة ال��ق��وى الب�شرية حم��ا���ش��رة ع��ن »ن��ظ��ام اخل��دم��ة 

ك��اف��ة اجل��وان��ب املتعلقة ب�شوؤون  ت��ن��اول��ت  ال��وط��ن��ي«  ب��احل��ر���س 

اخل���دم���ة وت��ط��ب��ي��ق ال���ق���وان���ني وال���ل���وائ���ح امل��ن��ظ��م��ة ل��ل��خ��دم��ة، 

يتبعه  ال��ذي  الدرجات  ونظام  الوظائف  بتو�شيف  والتعريف 

امل��ك��اف��اآت وال��ع��الوات ح�شب الكفاءة،  احل��ر���س الوطني لإق���رار 

وكيفية جذب وا�شتقطاب املوارد الب�شرية املتميزة.

إنصات ومتابعة
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إنصات ومتابعة





جــوالت تـوعـويـة
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محـاضـرة 

الضبط والربط العسكري

مي��ث��ل ال�����ش��ب��ط وال���رب���ط ال��ع�����ش��ك��ري اأه��م��ي��ة ب��ال��غ��ة يف 

املعنوي  التوجيه  مديرية  قامت  ل��ذا  الع�شكرية،  املوؤ�ش�شة 

ب��ج��ول��ة على  الع�شكرية  ال�����ش��رط��ة  م��دي��ري��ة  ب��ال��ت��ع��اون م��ع 

اإر�شال  حمطة  الإع���الم،  )وزارة  اخلارجية  املواقع  منت�شبي 

الع�شكري  الن�شباط  اأهمية  ع��ن  احل��دي��ث  تخللها  ك��ب��د(، 

ال��ق��ي��اف��ة وح�شن  ع��ل��ى  اأك����دوا  ك��م��ا  بالتعليمات،  والل���ت���زام 

مبنت�شب  تليق  ال��ت��ي  امل�شرفة  بال�شورة  وال��ظ��ه��ور  ال��ه��ن��دام 

احلر�س الوطني.
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إحدى محاضرات الضبط والربط )محطة ارسال .. كبد(
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محـاضـرة 

المحظورات األمنية

الوطني  احل��ر���س  ال�شامل يف  ال��ت��وع��وي  امل�����ش��روع  �شمن 

»واع�����ي«، ق��ام��ت م��دي��ري��ة ال��ت��وج��ي��ه امل��ع��ن��وي ب��ال��ت��ع��اون مع 

م��دي��ري��ة الأم�����ن ال��ع�����ش��ك��ري ج��ول��ة ل���دى منت�شبي امل��واق��ع 

���ش��ب��ح��ان(  وم�������ش���ت���ودع���ات  اخل���ارج���ي���ة،  )وزارة  اخل���ارج���ي���ة 

للحديث عن »املحظورات الأمنية«، �شملت التعريف بعدد 

من القوانني واللوائح والعقوبات املنظمة للعمل الع�شكري 

يف احلر�س الوطني و�شرورة املحافظة على �شرف اخلدمة 

الع�شكرية من خالل الن�شباط وح�شن ال�شلوك والبتعاد 

عن مواطن ال�شبهات.

وزارة الخارجية 2018-2-6
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محاضرون  من مديرية األمن العسكري )وزارة الخارجية(
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محـاضـرة 

نظام الخدمة في الحرس الوطني 

اإميانا باأهمية العن�شر الب�شري وحتقيق الر�شا الوظيفي 

جلميع املنت�شبني، نظمت مديرية التوجيه املعنوي بالتعاون 

اخلدمة  »نظام  عن  حما�شرة  الب�شرية  القوى  مديرية  مع 

باحلر�س الوطني« يف موقعي )اأم �شدة وال�شفارة الأمريكية(، 

ال��ق��وان��ني وال��ل��وائ��ح املنظمة للخدمة،  ���ش��رح��ا ع��ن  ت��ن��اول��ت 

وال��ت��ع��ري��ف ب��ت��و���ش��ي��ف ال��وظ��ائ��ف ون��ظ��ام ال���درج���ات واإق����رار 

املكافاآت والعالوات.
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محاضرة عن نظام الخدمة في الحرس الوطني )وزارة الخارجية(
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محـاضـرة 

توعي���ة رياضي��ة

للحر�س   2020 ال�شرتاتيجية  الأه���داف  لوثيقة  ترجمة 

ال��وط��ن��ي يف اله��ت��م��ام ب��ال��ع��ن�����ش��ر ال��ب�����ش��ري، ق��ام��ت م��دي��ري��ة 

التوجيه املعنوي بالتعاون مع فرع الحتاد الريا�شي بجولة 

امل��واق��ع اخل��ارج��ي��ة )البنك  ل���دى منت�شبي  ري��ا���ش��ي��ة  ت��وع��وي��ة 

املركزي وال�شفارة ال�شعودية( بهدف توعية املنت�شبني باأهمية 

ممار�شة الن�شاط البدين واتباع اأنظمة غذائية �شحية لرفع 

والواجبات  املهام  اأداء  والقدرة على  البدنية  اللياقة  م�شتوى 

وزارة الخارجية 6-2-2018املنوطة بهم على اأكمل وجه.
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أهمية اللياقة البدنية والصحة )السفارة السعودية(
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محـاضـرة 

ال�والء و االنت�م�اء

قامت مديرية التوجيه املعنوي بجولة توعوية يف املواقع 

اخل��ارج��ي��ة )حم��ط��ت��ي ال��دوح��ة ال��غ��رب��ي��ة وال�����ش��رق��ي��ة( لإل��ق��اء 

حم��ا���ش��رات ب��ع��ن��وان »ال�����ولء والن���ت���م���اء«، ا���ش��ت��ه��دف��ت توعية 

والطاعة  وال�شمع  للوطن  والنتماء  ال��ولء  بقيم  املنت�شبني 

لويل الأمر والإخال�س يف العمل، واأكد املحا�شرون على اأهمية 

بذل اجلهد والعطاء من اأجل اأداء ر�شالة احلر�س الوطني يف 

حفظ الأمن وال�شهر على حماية مقدرات البالد ليعم الأمن 

جانب من المحاضرةوالأمان يف ربوع الوطن.
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جانب من المحاضرة
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محـاضـرة 

كي�ف نستقب�ل رمض�ان 

حر�شا على تقوية الوازع الديني لدى منت�شبي احلر�س 

توعوية  بجولة  املعنوي  التوجيه  مديرية  ق��ام��ت  ال��وط��ن��ي، 

واأل��ق��ت حما�شرة  ال��وط��ن��ي،  امل��واق��ع اخل��ارج��ي��ة للحر�س  يف 

ال�شتعداد  اإىل  تطرقت  رم�����ش��ان؟«،  ن�شتقبل  »كيف  بعنوان 

�شهر  وه��و  اأه��م موا�شم اخل��ري،  باعتباره من  ل�شهر رم�شان، 

الذي تت�شاعف فيه احل�شنات،  القدر  الكرمي وليلة  القراآن 

كما تطرقت اإىل اأهمية اإتقان املهام الوظيفية، وحفظ اأمن 

إحدى جوالت المحاضرة في وزارة الخارجيةالبالد والعباد.
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إحدى جوالت المحاضرة في وزارة الخارجية





حمـالت بالتعـاون مع وزارات

و مـؤسـسـات الدولـة
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محـاضـرة 

الظ�واه�ر السل�بي�ة

 10 إلى 2017-10-11

ا�شت�شافت مديرية التوجيه املعنوي مدير مركز الو�شطية 

حما�شرات  األقى  حيث  ال�شريكة،  عبداهلل  الأوق���اف  وزارة  يف 

ال�شمود  ومع�شكري  ال��وط��ن��ي  للحر�س  ال��ع��ام��ة  ال��رئ��ا���ش��ة  يف 

الرتقاء  اإىل  تهدف  ال�شلبية«،  »الظواهر  بعنوان  والتحرير 

الو�شطية  مفاهيم  وتر�شيخ  والأخ��الق��ي،  ال�شلوكي  باجلانب 

بني املنت�شبني، حمذرًا من ظواهر تتناق�س مع مبادئ ديننا 

وجمتمعنا املحافظ.

جانب من محاضرة تحصين 

عبداهلل الشريكة محذرًا من الظواهر السلبية
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جانب من محاضرة تحصين 

عبداهلل الشريكة محذرًا من الظواهر السلبية
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محـاضـرة 

مشروع تحصين

 28 إلى 2017-11-30

ا�شتمرارا للتعاون وتبادل اخلربات بني احلر�س الوطني 

باحلمالت  القيام  يف  الإ�شالمية  وال�����ش��وؤون  الأوق���اف  ووزارة 

التوعوية امل�شرتكة، اأقامت مديرية التوجيه املعنوي �شل�شلة 

حما�شرات مل�شروع »حت�شني« اأطلقته وزارة الأوقاف حلماية 

الو�شطية.  وت��ع��زي��ز  وال��ت��ط��رف  الغلو  م��ن  الكويتي  ال�شباب 

و���ش��م��ل��ت امل��ح��ا���ش��رات ع����دة حم����اور ت��ن��اول��ت ال��ت��ح��ذي��ر من 

التكفري والتطرف، وحتدثت عن النحراف الفكري اأ�شبابه 

وف�شل  و�شبل عالجهما،  والعنف  الإحل��اد  وكذلك  وعالجه، 

العلم ومكانة العلماء.
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عبداهلل الشريكة محاضرًا

إحدى المحاضرات في مبادرة تنمية ووفاء وكويت العطاء
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محـاضـرة 

تعزيز الوعي بموشر مدركات الفساد واالصالح

2018-5-9

ب��رع��اي��ة وح�����ش��ور���ش��ع��ادة وك��ي��ل احل��ر���س ال��وط��ن��ي الفريق 

مديرية  نظمت  الرفاعي  ع��ب��دال��رزاق  ها�شم  مهند�س  الركن 

التوجيه املعنوي بالتعاون مع الهيئة العامة ملكافحة الف�شاد 

تعزيز   « بعنوان  الوطني  احلر�س  ل�شباط  )نزاهة(حما�شرة 

الدكتور  األقاها   » والإ���ش��الح  الف�شاد  الوعي مبوؤ�شر مدركات 

الوعي  زي���ادة  اأهمية  اأك��د  ال��ذي  ب��وزب��ر،  حممد عبدالرحمن 

العام  امل��ال  باأهمية احلفاظ على  املجتمع  اأف���راد  كافة  ل��دى 

وكيفية حماية الذات من كافة الإغراءات التي تزين الوقوع 

يف الف�شاد. 
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الفريق الركن مهندس هاشم الرفاعي وعدد من القادة والضباط يتابعون المحاضرة

الدكتور عبدالرحمن بوزبر والمقدم رائد محمد نايف خالل تقديم المحاضرة
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ت��ط��ب��ي��ق��ًا ل��ت��وج��ي��ه��ات ال��ق��ي��ادة ال��ك��رمي��ة بتفعيل ال���دور 

مديرية  التوعية يف  رك��ن  ق��ام  الوطني،  للحر�س  املجتمعي 

والإر���ش��اد يف  التوعية  اإدارة  بالتن�شيق مع  املعنوي  التوجيه 

وزارة ال�شوؤون الجتماعية والعمل بتنظيم حما�شرة حتت 

عنوان »اأخالق امل�شلم« يف دار الرعاية الجتماعية، لتعزيز 

مفهوم الو�شطية لدى كافة فئات املجتمع، حيث مت اإعطاء 

نبذة عن دور احلر�س الوطني يف املنظومة الأمنية، ثم تزويد 

احل�شور بجملة ن�شائح عن اأخالق امل�شلم.

محـاضـرة 
أخالق المسلم

2018-5-9

المقدم رائد محمد نايف متحدثا خالل المحاضرة
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المقدم رائد محمد نايف متحدثا خالل المحاضرة
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بالتعاون مع وزارة الأوق��اف وال�شوؤون الإ�شالمية نظمت 

مديرية التوجيه املعنوي حما�شرة عن الع�شر الأواخ��ر من 

�شهر رم�شان للدكتور خالد �شحوي الظفريي، وحما�شرة 

م�شك اخلتام ل�شهر رم�شان لل�شيخ را�شد حزام الدو�شري، 

لتبيان  الوطني،  للحر�س  التابعة  امل�شاجد  عموم  وذل��ك يف 

ف�شل الع�شر الأواخر وتنمية الوازع الديني.

محـاضـرة 

فضل العشر األواخر

15 إلى 2018-5-17
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إحدى المحاضرات بمسجد معسكر التحرير





* دورة الثقافـة العسكرية

* دورة تعـريـفيــة للضـبــــاط   
االختصاص حدييث التخـرج
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ب��ال��ت��ع��اون م��ع م��دي��ري��ت��ي ال�����ش��رط��ة ال��ع�����ش��ك��ري��ة والأم����ن 

»دورة  بتنظيم  املعنوي  التوجيه  مديرية  قامت  الع�شكري، 

الثقافة الع�شكرية املكثفة« لرجال احلرا�شات اخلارجية من 

منت�شبي لواء احلماية تخللتها حما�شرات لبث املزيد من 

الوظيفي  الواجب  مبقت�شيات  والتعريف  الأمنية  الثقافة 

ملنت�شب احلر�س الوطني و�شرورة اللتزام بال�شبط والربط 

والتعاليم  والقوانني  واللوائح  الأم��ن��ي،  واحل�س  الع�شكري 

التعامل  ح�شن  اإىل  اإ�شافة  والإداري���ة،  والأمنية  الع�شكرية 

مع اجلمهور.

11-13-9--2017 وزارة االعالم - الكتيبة االولى

 دورة الثقافة العسكرية المكثفة

11-9 إلى 2017-11-29
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إنصات ومتابعة من أفراد لواء الحماية

إحدى جوالت الدورة الثقافية
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ال��وح��دات  م��ع  بالتعاون  املعنوي  التوجيه  مديرية  قامت 

لل�شباط  مكثفة  دورة  بتنظيم  الوطني،  احلر�س  يف  املعنية 

عن  حم��ا���ش��رات  ع��دة  �شملت  ال��ت��خ��رج  حديثي  الخت�شا�س 

والتعريف  والإلكرتونية،  الأمنية  واملحظورات  نظام اخلدمة 

ب��احل��ر���س ال��وط��ن��ي، وال�����ولء والن���ت���م���اء وال�����ش��ب��ط وال��رب��ط 

الع�شكري واحل�س الأمني، ومو�شوعات قانونية.

 دورة تع�ري�في��ة للض�ب����اط   

االختصاص حديثي التخ�رج

3 إلى 2018-6-7
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ضباط يتصفحون أحد اإلصدارات





مشـــروع واعــي 

أثناء رفع الحالة
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أثناء رفع الحالة

خ����الل رف����ع احل���ال���ة ن��ظ��م��ت م��دي��ري��ة ال��ت��وج��ي��ه امل��ع��ن��وي 

ال�شوؤون  وم��دي��ري��ة  الع�شكري،  الأم���ن  مديرية  م��ع  بالتعاون 

القانونية، ومديرية ال�شرطة الع�شكرية حما�شرة �شاملة يف 

مع�شكري ال�شمود والتحرير عن اأوامر اطالق النار وقواعد 

ورف��ع  الجتماعي  التوا�شل  م��واق��ع  وحم��ظ��ورات  ال�شتباك 

الروح املعنوية.
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شهدت المحاضرة حضور كثيف من منتسبي الحرس الوطني

جانب من المحاضرة الشاملة
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أثناء رفع الحالة

بتنظيم  والإع����الم  ال�شحافة  ف��رع  يف  التوعية  رك��ن  ق��ام 

ت�شمنت  الوطني  احلر�س  م�شاجد  املحا�شرات يف  من  عدد 

الرباط، وف�شل  ال�شائعات، وف�شل  التالية )خطر  املوا�شيع 

ال�شدق  وف�شل  الكلمة،  اجتماع  وف�شل  واحكامه،  اجلهاد 

وخطر الكذب(.
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جانب من محاضرة القيت في المسجد أثناء رفع الحالة
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جوالت وزيارات 

أثناء رفع الحال�ة

اإىل  الزيارات  املعنوي ع��ددا من  التوجيه  نظمت مديرية 

الوحدات واإقامة ندوات دينية �شملت خطر ال�شائعات، وف�شل 

الكلمة،  اجتماع  وف�شل  واح��ك��ام��ه،  اجل��ه��اد  وف�شل  ال��رب��اط، 

وف�شل ال�شدق وخطر الكذب.
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زيارة وندوة دينية في أحد المواقع

زيارة إلى إحدى الوحدات وحضور كثيف للندوة الدينية





المطبوعـات التوعوية

لمشـروع واعي
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مديرية األمن العسكري

أخي العسكري:

تناق��ل الإ�ش��اعات والمعلوم��ات الغي��ر 
�ش��حيحة جريمة بحق نف�ش��ك ووطنك 

فال تكن اأداة بيد الغير.
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تحذير صحي:

التدخين هو ال�سبب الرئي�سي لأمرا�ض القلب وال�سرطان.

أخي منتسب الحرس الوطني:
الحر�ض الوطني.المخ�س�س��ة للتدخي��ن ف��ي مع�سكرات تجنبًا للمخالفة، يرجى اللتزام بالأماكن 

أخي العسكري:
اأخـذ الموافقة الم�سبقة قبل ال�سفر )اإذن ال�سفر( 
ركن أول توعية أمنيةيجنبك الم�سائلة الع�سكرية.وفـق الإجــراءات المعتمدة بالنظام الداخلي 

أخي منتسب الحرس الوطني ..
  النظام اآللي ) اوراكل ( يهدف إلى :-

1. تمكين القادة ومتابعة منت�شبي وحداتهم ب�شكل دقيق و�شامل. 

2. رفع كفاءة العمل واالنتاجية من خالل االنتظام في الدوام.
4. تحقيق مبداأ العدالة وال�شفافية.   3. ميكنة العمل وتوفير الجهد والوقت.

5. و�شع قواعد موحدة وعادلة.       6. الجاهزيـة.
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أخي منتسب الحرس الوطني:
�لمـالبـ�س �لع�سكريــة �أمــانــــة في عهدتك فحافظ 
�أيدي �سعفاء �لنفو�س.�لوطني حتــى لتقع في د�خل مع�سكر�ت �لحر�س عليها و�سع �لقديم منها فــي �لأماكن �لمخ�س�سة لها 

الدخـان  في منزلك. �صـارع باقتنـاء كـا�صف لسالمتك وسالمة أسرتك :أخي منتسب الحرس الوطني 
وحـدة اإلطـفـاء

من بعض أعراض مرض السكري:
كرثة �لتب�ل و�سدة �لعط�ش ، و�جل�ع �ل�سديد، 
وفقد�ن �ل�زن و�لتع��ب، وعدم �الهتمام وقلة 
�الأعر��ش، �أطلب �مل�س�رة �لطبية.�لرتكي��ز .. ويف ح��ال و�جهت��ك �أيُّ من هذه 
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أخي العسكري:
اأخـــذ الموافقة على )اإذن ال�ســفر( وفـق 
مديرية األمن العسكرييجنبك الم�سائلة الع�سكرية.الإجراءات المعتمــدة بالنظام الداخلي 

مديرية التوجيه المعنوين�سل باأبنـائنـا اإىل بر الأمـانبالعلـم والرتبيـة عزيزي . . العسكري:

أخي العسكري:
ويعر�صك للعقوبه االن�صباطيه.الع�صك��ري يعت��ر م��ن املخالف��ات اجل�صيمة الظهور يف مواقع التوا�صل االجتماعي باللبا�س 

ركن أول توعية أمنيةمديرية األمن العسكري 

أنت أيضًا قادرٌ على ذلك . .
مر�سى �ل�سكري قادرون على �أد�ء �أي وظيفة 
وفق��ًا لم�ؤهالته��م، وتذك��ر �أن �لكثيرين 
مر�سهم ب�سكٍل جيد.من �لم�س��ابين بال�سكري ي�سيطرون على 
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بالت�الح��م ل ت�بن��ى الأوط��ان بالنزاع��ات أخـي العسكري واإن�م����ا  مديرية التوجيه المعنويوال�تراب�ط وال�م��ودة.وال�ف�ت��ن 

أخي العسكري:
اأخـــذ الموافقة على )اإذن ال�ســفر( وفـق 
مديرية األمن العسكرييجنبك الم�سائلة الع�سكرية.الإجراءات المعتمــدة بالنظام الداخلي 

عزيزي .... العسكري
مديرية التوجيه المعنوي�سبكة الإنرتنت و و�سائل التوا�سل الإجتماعي مراقبة اأبنائك عند ا�ستخدامهماأحر�ص على 

فـال ت�ساعـد في ن�سـرهـا.المجتـمـعـات والأفـراد ... الإ�سـاعــات �ســالح لتدمـيــر أخي منتسب الحرس الوطني :
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أخي منتسب الحرس الوطني . . . لسالمتك :
طريق اأقرب مخرج في موقع عملك عن تدرب على خطـة الإخـاء الخا�صـة 

للطوارئ.
عزيزي منتسب الحرس الوطني :وحـدة اإلطـفـاء

وضع صورتك بالزي العسكري في مواقع 
التواصل اإلجتماعي يعتبر مخالفة أمنية

مع حتيات
مديرية �لأمن �لع�سكريركن �أول توعية �أمنية

تفعيال للمادة ) 207( من قانون املرور ودخولها حّيز التنفيذ .

�حلر�س �لوطني يلفت �نتباه منت�ضبيه على �ضرورة �لتقيد بالتعليمات �لتالية �أثناء قيادة  

�الآليات �لع�ضكرية ، وجتنبًا للمخالفة �اللتز�م بالتايل:

تنبيـه 
�أخي منت�ضب �حلر�س �لوطني:

- مينع �إ�ضتخد�م �لهاتف باليد �أثناء �لقيادة.

     بربط حز�م �الأمان.- �لتز�م �ضائق �الآلية �لع�ضكرية ومر�فقه يف �ملقاعد �الأمامية 

X

X

- ومن يخالف ذلك يعر�س نف�ضه للم�ضاءله �لع�ضكرية .
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دليـــل علـى تميزك.والمحـافظـة على ال�سبط والربط االلتــزام باداء التحية الع�ســكريـة أخي منتسب الحرس الوطني:

عن عائ�سة    قالت: قال ر�سول �هلل     »�لماهر بالقر�آن 
مع �ل�سفرة �لكر�م �لبررة، و�لذي يقر�أ �لقر�آن ويتتعتع فيه 

»رواه البخاري وم�سلم« وهو عليه �ساق له �أجر�ن«.         

�أتحب �أن تكون ماهرً� بالقر�آن؟

»الفاتحة وجزء عم«

برنامج

المكان

الوقـت

الرئاسة العامة
معسكر الصمود
معسكر التحرير
نادي الضباط 

بعد صالة الظهر
بعد صالة المغرب

بعد صالة المغرب
بعد صالة المغرب

http://telegram.me/kng_kw

kng_kw
kng_kw

* �لت�سجيل عند �إمام �لم�سجد.

9.التح�������دث ب�أي اأم�������ور تخ�س احلر�س 
التوا�صل الإجتم�عي.الوطن�������ي ل�������دى الع�م�������ة اأو يف مواق�������ع 

وزمالء العمل ون�ص�������ره� لدى 5.الت�صوير ب�لرتب الع�صكرية 

الع�مة.

4.ت�صوير ون�صر الكتب 
واملرا�صالت الع�صكرية.

1.الت�صوير ون�صر ال�صور   
ب�للب��س الع�صكري.

2.التطرق لالأمور 
ال�صي��صية.

3.ن�صر اأي معلوم�ت
تخ�س العمل.

برامج التوا�صل الإجتم�عي.8.حتديد املواقع الع�صكرية يف 

7.انتح�ل �صفة الغري.

التوا�ص�������ل الإجتم�عي ب��صم 6. فتح اأي ح�ص�ب يف املواقع 
احلر�س الوطني.

جتنب الوقوع
يف 

املحظورات الأمنية
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 مــــع تـحـيــــــات

  مديريــة التوجيــه املعنـوي

مديريـة ال�سرطة الع�سكـرية

 مــــع تـحـيــــــات

  مديريــة التوجيــه المعنـوي
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سـالمـتــك . . 
قبل كل شئ . .

 مــــع تـحـيــــــات

  مديريــة التوجيــه املعنـوي

مديريـة ال�سرطة الع�سكـرية
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أنتــم غـاليــن 
علينـا..

 مــــع تـحـيــــــات

  مديريــة التوجيــه املعنـوي

مديريـة ال�سرطة الع�سكـرية
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حدد الأمر الإداري رقم ) 267- 2018(، تعليمات ا�ستخدام الآليات 
الع�سكرية والمحافظة عليها، فاحر�ص على الأمور التالية: 

 •  التاأكد من نظافة الآليات داخل وخارج مواقع الحر�ص الوطني .
 •  الح�سول على ت�سريح بخروج الآلية من الوحدة التابعة لها.

• اللتزام بقواعد المرور المعمول بها في الحر�ص الوطني، والتقيد بال�سرعة 
الق�سوى المحددة داخل المواقع.

 •  اإخالء الآليات الخفيفة بعد نهاية اأوقات الدوام الر�سمي.

• في حال تعطل الآلية خارج مع�سكرات ومواقع الحر�ص الوطني يتم الت�سال 
بمركز عمليات قيادة الإ�سناد. 

ال�سرطة  لدى  و�سجل  الآليات،  حركة  لبيان  الوحدات  لدى  �سجل  اإن�ساء    •
الع�سكرية الموجودة على البوابات لتدوين بيانات حركة الآليات اليومية.

 •  تحديد م�سوؤول في كل وحدة عن �سجل الليات ومتابعته.

اأو المتواجد بها خالل تنفيذ المهمة  اأي طارئ لالآلية  •  في حال حدوث 
يتم الإبالغ فورًا الوحدة التابعة لها الآلية على اأن تقوم الوحدة باإبالغ 

مركز العمليات.

 •  عدم ا�ستخدام الآلية لالأغرا�ص ال�سخ�سية وُيمنع نقل غير الم�سرح لهم بها.

اإل  الوطني  الحر�ص  الع�سكرية خارج مواقع ومع�سكرات  الآليات  •  عدم ترك 
بعد التن�سيق مع مديرية العمليات ومديرية الأمن الع�سكري.

 •  التقيد باإجراء ال�سيانة الدورية لالآليات وفح�ص و�سيانة مطفاأة الحريق.

أخي منتسب الحرس الوطني:

» تـعـمـيـم «
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عن �أ�سامة بن زيد  قال:
قلت: يا ر�سول �هلل، مل �أرك ت�سوم �سهر� من
: » ذلك �سهر �ل�سهور ما ت�سوم من �سعبان، قال 
يغفل �لنا�س عنه بني رجب ورم�سان، وهو �سهر
ترفع فيه �لأعمال �إىل رب �لعاملني، فاأحب �أن
يرفع عملي و �أنا �سائم«.              » رواه الن�سائي «

  : عن �أبي مو�سى �لأ�سعري   عن �لنبي قال 
» �إن �هلل ليطل��ع يف ليل��ة �لن�س��ف م��ن �سعبان
فيغفر جلميع خلقه �إل لم�سرٍك �أو م�ساحن «.
» رواه ابن ماجه «

فضـل شعبـان
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إعـداد 
النقيب/ محمد فتحي محمد

مديرية التوجيه املعنوي
فرع الصحافة واإلعالم

ركن التوعية

بع�ضها  �أم��ام  تُذبح  ال  �أن  نبينا   فاأمر  �للحم 

�لرقبة  �ل�ضفرة وتذبح من  فريوعها ذلك و�أن حتد 

ال ب�ضربها و�ضعقها وذلك الإر�حتها وعدم تعذيبها. 

قال  »�إن �هلل كتب �الإح�ضان على كل �ضيء فاإذ� 

بَْحة،  قتلتم فاأح�ضنو� �لِقتْلة و�إذ� ذبحتم فاأح�ضنو� �لذِّ

وليحد �أحدكم �ضفرته ولريح ذبيحته« رو�ه م�ضلم وال 

تُرمى بها وترُتك،  تُتخذ �لطيور و�حليو�نات هدفاً 

�لروح عر�ضا«  فيه  �ضيئاً  �تخذ  من  »لعن  و�إنه  

ر�ضول  و�إن  باحليو�ن  �لتمثيل  يجوز  وال  م�ضلم  رو�ه 

�هلل  لعن من  مثل باحليو�ن« رو�ه �لبخاري وكذ� 

�حل�ضر�ت ال يجوز قتلها �إال �ل�ضار منها وال يقتلع 

َعَر�ِض طريٍق  كاأذية يف  �إال حلاجة  نبات  �ضجر وال 

و نحوه. 

الخاتمة
قال  »�إن �هلل رفيق يحب �لرفق يف �الأمر كله« 

»�إن �لرفق ال يكون يف  �أي�ضا   متفق عليه، وقال 

رو�ه  �ضانه«  �إال  �ضيء  من  ينزع  وال  ز�ن��ه  �إال  �ضيء 

م�ضلم هذه �ضماحة ديننا يف كل �ضيء قد �ضرى فيه 

�ل��روح وج��رى، جتد عطفه ورقته يف تعامله معه، 

فما �أجمله وما �أرقه من دين. هذ� ديننا �الإ�ضالمي 

وهذ� ما جاء به ر�ضولنا �لكرمي، �ضماحٌة ولني مع 

خلق �هلل �أجمعني قال �هلل تعاىل {ک  ک  گ   

گ  گ} �الأنبياء 107 

معاملة غري البشر
ذل��ك،  م��ن  �أب��ع��د  ب�ضماحته  دي��ن��ن��ا  ت��ع��دى  ول��ق��د 

و�لنباتات  �حليو�نات  مع  تعاملنا  يف  �أمرنا  فقد 

وو�ضاعتها  حجمها  �ضغر  على  �حل�ضر�ت  حتى 

بال�ضماحة، فقد عاتب �هلل نبيا �إْذ �أحرق قريَة منٍل 

قال  »نزل نبي من �الأنبياء حتت �ضجرة فلدغته 

منلة فاأمر بجهازه فاأخرج من حتتها ثم �أمر ببيتها 

قر�ضتك  �أن  �أيف  �إليه  �هلل  فاأوحى  بالنار  فاأحرق 

منلة �أهلكت �أمة من �الأمم ت�ضبح؟« رو�ه م�ضلم، �أما 

�حليو�نات رغب �هلل تعاىل باإكر�مها و�لرحمة بها 

فقد رحم �هلل �مر�أة بغياً رحمت كلبا لعط�ضه، قال 

 »�إن �مر�أة بغي ر�أت كلبا يف يوم حار يطيف ببئر 

قد �أدلع ل�ضانه من �لعط�ض فنزعت له موقها فغفر 

لها« رو�ه م�ضلم وكذلك عذب �هلل �مر�أة كانت تعذب 

هرة ال تطعمها وال ت�ضقيها قال  »ُعذبت �مر�أة 

يف هرة الهي �أطعمتها و�ضقتها �إذ حب�ضتها والهي 

و�أما  رو�ه م�ضلم  �الأر���ض«  تاأكل من خ�ضا�ض  تركتها 

ما يُحمل على ظهرها من �لدو�ب فاأمر �أال ي�ضق 

عليها وال يُ�َضد يف �ضربها، دخل �لنبي  حائطاً 

فحنَّ  بعري-    – نا�ضح  فجاء  �الأن�ضار  من  لرجل 

�لر�ضول  ر�ضول  فم�ضح  ر�أى  ملا  وذرفت عيناه 

 دمعه وذف��ر�ه و�ضر�ته ف�ضكن فقال  »من 

يا  �أنا  �الأن�ضار  من  �ضاب  فقال  �جلمل«  هذ�  رب 

ر�ضول �هلل فقال  »�أال تتقي �هلل يف هذه �لبهيمة 

�لتي ملكك �هلل �إياها فاإنه �ضكاك �إيَل وزعم �أنك 

جتيعه وتدئبه« رو�ه �أبود�ود و�أما �حليو�نات ماأكولة 
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شكر اللسان 
املنعم  ب�أن  اعتق�داً،  القلب  عقد  بعد  لفظ�ً،  االعتتراف 

حمداً  الل�س�ن  وا�ستغ�ل  تع�ىل،  اهلل  هو  احلقيقة  على 

ب�لثن�ء على اهلل، كم� ق�ل اهلل خم�طب�ً ر�سوله: 

{ڻ  ڻ    ڻ  ڻ }. �سورة ال�سحى اآية 11

ْن 
َ
اأ الَْعبِْد  َعْن  لََيْ�َسى   

َ هَّ
اهلل »اإِنهَّ   : اهلل  ر�سول  وق�ل 

َفَيْحَمَدهُ  ْربََة  ْو يَ�ْسَرَب ال�سهَّ
َ
اأ َعلَيَْه�،  َفَيْحَمَدهُ  ْكلََة 

َ
ااْلأ ُكَل 

ْ
يَ�أ

َعلَيَْه�« رواه م�سلم.

شكر الجوارح
ر العبد جوارحه يف ط�عة اهلل، ويجنبه� ارتك�ب  اأن ي�سخِّ

م� نهى اهلل عنه من املع��سي واالآث�م، كم� ق�ل اهلل: 

{ وئ    وئ  ۇئ  ۇئ } �سورة �سب�أ اآية 13.

ِرْجَلهُ  َر  تَتَفطهَّ َق�َم َحتهَّى  اإَِذا �َسلهَّى    ِ
هَّ

َر�ُسوُل اهلل وَك�َن 

 ِ
هَّ

من الوقوف فَق�لَْت َع�ِئ�َسُة ر�سي اهلل عنه�: يَ� َر�ُسوَل اهلل

َر؟  خهَّ
َ
َم ِمْن َذنِْبَك َوَم� تَ�أ تَ�ْسنَُع َهَذا َوَقْد ُغِفَر لََك َم� تََقدهَّ

َ
اأ

ُكوُن َعبًْدا �َسُكوًرا« رواه البخ�ري
َ
َفَل اأ

َ
َفَق�َل: »يَ� َع�ِئ�َسُة اأ

وقيل الأحد ال�سلف: م� �سكُر العينني ؟

�سّراً  بهم�  راأيتتَت  واإذا  ذكرته،  خياً  بهم�  راأيتتَت  »اإذا  قتتتت�ل: 

�سمعَت  »اإذا  قتتتت�ل:  ؟  االأذنني  �سكر  فم�  قيتتل:  �سرته«. 

بهم� خياً حفظته، واإذا �سمعَت بهم� �سّراً ن�سيتَه«.

ي�س�أل  واأن  ب�سكره�،  ِنعم اهلل   يُقّيد  اأن  للم�سلم  فلبد 

اهلل املعونة على �سكره، فواهلل اإن الن�ظر واملت�أمل يدرك 

به�  ونتقلب  النعم،  من  كنوز  على  نعي�ش  اأنن�  متتت�متت�ً، 

وينطبق علين� قول اهلل: 

{ ڻ  ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ}

�سورة امل�ئدة اآية 20.





اإلنـتـــاج اإلعــالمــي 

لمشروع واعي
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حر�شا على متيز منت�شبي احلر�س الوطني، واإظهارهم 

بال�شورة امل�شرفة، مت التذكري عرب ه�ذا »الف�����ال�س« بالتزام 

اأداء التحية الع�شكرية وال�شبط والربط الع�شكري جتنبا 

للم�شاءلة القانونية.

 
التحية العسكرية
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نظرا لنت�شار ظاهرة اخرتاق برنامج الوات�شاب، يقدم 

اإر���ش��ادات لتجنب عملية الخ��رتاق وكيف  »الف�����ال�س«  هذا 

يت�شرف من تعر�س هاتفه لهذه الظاهرة، وذلك حلماية 

املنت�شب من قر�شنة بياناته وحمادثاته.

 
الواتس�اب
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يتوىل احلر�س الوطني م�شوؤوليات اأمنية دقيقة وح�شا�شة 

بحماي�������ة املواقع احليوية واملن�شاآت الهام�������ة يف دولة الكويت، 

ويف هذا »الفال�س« حث لرجال  الواجب على اليقظة واحل�س 

الأمني خالل اأداء املهام.

 
اليقظة والحس األمني
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يت�������وىل احلر�س الوطني حماية املن�ش�������اآت املهمة يف البالد، 

وهذا »الفال��������س« يحث فرد احلرا�شة عل�������ى الظهور بال�شورة 

امل�شرفة التي تليق باحلر�س الوطني اأمام املجتمع.

 
الظهور بالصورة المشرفة
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القياف�������ة وح�ش�������ن الهندام م�������ن اأهم ممي�������زات ال�شخ�شية 

الع�شكري�������ة، لذا جاء هذا »الفال�س« ليذكر املنت�شبني بارتداء 

غطاء الراأ�س اأثناء العمل والتنقالت خالل الدوام.

 
غطاء الرأس
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ت�شري الدرا�ش�������ات املرورية اإىل اأن ا�شتخ�������دام الهاتف اأثناء 

القيادة يت�شبب يف اأغلب احلوادث اخلطرية، وهذا »الف���ال�س« 

يذك�������ر املنت�شبني بخط�������ورة ا�شتخدام الهاتف اأثن�������اء القيادة 

ويحثهم عل�������ى اللتزام بقواعد املرور يف ه�������ذا ال�شاأن حر�شا 

على �شالمتهم.

 
استخدام الهاتف أثناء القيادة
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شرب الماء

يف هذا »الفال��������س« ن�شيحة طبي�������ة للمنت�شبني بالتعاون 

مع معهد د�شمان لل�شكري، ملكافحة البدانة عرب التقليل من 

الطعام من خالل �شرب املاء قبل تناول الوجبة والتوقف عن 

الأكل قبل ال�شعور بال�شبع.



85

 
الغبار

ي�������ويل احلر�س الوطني اجلان�������ب ال�شحي اأهمي�������ة بالغة، 

ويف هذا »الفال��������س« ن�شائح طبية للمنت�شب�������ني حول الغبار 

واإر�شادات للوقاية  من خماطره ال�شحية.
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ميدان التدريب التشبيهي

يف ه�������ذا »الفال��������س« تثقيف للمنت�ش�������ب ع�شكريا باحلديث 

عن ميدان التدريب الت�شبيهي وما ميلكه من اأجهزة تدريبية 

وت�شبيهي�������ة توفر اجله�������د والوقت يف �شقل مه�������ارات منت�شبي 

احلر�س الوطني.



87

 
ميدان الرماية

ي�������ربز هذا »الفال�س« اجلهود املبذول�������ة يف ميدان الرماية، 

وما يق�������وم به ال�شباط م�������ن برامج تدريبي�������ة ل�شقل مهارات 

املنت�شبني يف جمال الرماية، واإجراءات الأمن وال�شالمة.
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الحكمة من الصيام

يف ه�������ذا »الفال�س« بيان احلكمة م�������ن �شيام �شهر رم�شان 

املب�������ارك، وه�������ي حتقيق تق�������وى اهلل عزو وجل، حي�������ث يحب�س  

ال�شائ�������م نف�شه عن مل�������ذات الدنيا من اأكل و�ش�������راب وجماع، 

ول يرتك�������ب املحرمات ويحر�س على طاع�������ة اهلل ونيل الأجر 

والثواب.
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ما يباح للصائم

هن�������اك اأمور تلتب�س على ال�شائم، يفعلها اأم ل، وجاء هذا 

»الفال��������س« لبيان ما يباح لل�شائ�������م من اأمور ل تف�شد �شومه 

كالإبر العالجية والغت�شال والتطيب ونحوها.
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األضحية

الأ�شحي�������ة من مظاهر التكافل الجتماعي الذي يحر�س 

عليه ديننا احلنيف، وهذا »الفال�س« يو�شح للمنت�شبني ف�شل 

الأ�شحية و�شروطه�������ا وموا�شفاتها والوق�������ت الذي تذبح فيه 

تقربا هلل.
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عشر ذي  الحجة

يف هذا »الفال�س« التوعوي تذكري بف�شل ع�شر ذي  احلجة 

التي ورد يف ف�شلها اأحاديث كثرية فما من اأيام العمل ال�شالح 

فيها اأحب اإىل اهلل من هذه الأيام وفيها يوم عرفة ويوم  النحر، 

وعلى اجلميع ا�شتثمار ما فيها من خريات.
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رمضان أحد أركان اإلسالم

�شه�������ر رم�ش�������ان، اأح�������د اهم املوا�ش�������م الإمياني�������ة يف حياة 

امل�شلم، ج�������اء هذا »الفال�س« لبيان اأهمي�������ة ال�شهر الف�شيل 

واأن �شيام�������ه اأحد اأركان الإ�ش�������الم اخلم�شة، وفر�س على كل 

م�شلم م�شتطيع.
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الحج

يف ه�������ذا »الفال��������س«، جرعة اإميانية عن احل�������ج اأحد اأركان 

الإ�شالم اخلم�شة وتذكري بف�ش�������ل هذه ال�شعرية الإميانية يف 

حياة امل�شلم للخروج من ذنوبه “كيوم ولدته اأمه”.
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حقيبة الحج

دعما للمنت�شبني املقبلني على اأداء فري�شة احلج، يو�شح 

هذا »الفال�س« اأهم حمتويات حقيبة احلج من اأدوية ومالب�س 

منا�شبة وكمامات ومظلة حر�شا على �شالمة احلاج.
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يوم عاشوراء

ي�������وم عا�شوراء م�������ن موا�ش�������م اخل�������ريات الإمياني�������ة، وهذا 

»الفال�س« يذّكر املنت�شبني بف�شل �شيام هذا اليوم الذي جنا 

اهلل في�������ه نبيه مو�ش�������ى عليه ال�شالم، و�شام�������ه ر�شولنا الكرمي 

وب�شر �شائميه بالأجر العظيم.
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مواقع التواصل

م�������ن املحظ�������ورات الأمني�������ة، ال�شتخ�������دام اخلاط�������ئ ملواق�������ع 

التوا�شل، وجاء هذا »الفال�س« ليحذر املنت�شب من خماطر هذه 

املواقع وعدم الوقوع باأخطاء تف�شي الأ�شرار الع�شكرية اأو ت�شيء 

لعالقات دولة الكويت جتنبا للعقوبات القانونية.
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زكاة الفطر

تع�������د زكاة الفط�������ر م�������ن اأروع �ش�������ور الرتاح�������م والتكافل يف 

املجتمع الإ�شالمي، وهذا »الفال�س« يو�شح للمنت�شبني ف�شل 

زكاة الفطر ومقدارها والوقت الواجب اإخراجها فيه.
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محظورات أمنية

يف هذا »الفال�س« حتذير ملنت�شب احلر�س الوطني من بث 

الهوية الع�شكرية على مواق�������ع التوا�شل الجتماعي خا�شة 

بعد فرحة الرتقية، حتى ل يتعر�س للم�شاءلة القانونية.
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العشرة األواخر

الع�شر الأواخر، م�شك اخلت�������ام للمو�شم الرم�شاين، فيها 

ليل�������ة القدر املباركة، وهذا »الفال��������س« يح�س املنت�شبني على 

التاأ�ش�������ي بالر�شول الكرمي يف الجتهاد بالطاعات بهذه الأيام 

واغتنام ما فيها من اأجر عظيم. 
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التعامل االمثل مع اسطوانات الغاز

فال�س توعوي انتجته مديري�������ة التوجيه املعنوي بالتعاون 

مع الإدارة العامة لالإطفاء عن كيفية الوقاية من احلرائق يف 

ف�شل ال�شيف حفاظا على الأرواح واملمتلكات، وفيه  جمموعة 

من الن�شائح للتعامل المثل مع ا�شطوانات الغاز.
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السالمة داخل البحر

الإر�ش�������ادات  م�������ن  جمموع�������ة  يق�������دم  توع�������وي  فال��������س   

والحتياط�������ات ال�������الزم اتباعه�������ا ل�شم�������ان �شالمتك خالل 

رحلتك البحرية والغو�س.





إحـصــائـيــــــات
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إحص�ائي��ات م�ش�روع واع�ي 
ال�م�رح�ل����ة  ال�ث�الث����ة
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إحص�ائي��ات م�ش�روع واع�ي 
ال�م�رح�ل����ة  ال�ث�الث����ة

العدد املنفذ املو�ضــــــوعت
عدد 

امل�ضتفيدين

العدد 

االجمايل

الن�ضبة 

املئوية

-850400املحا�شرات العامة1

2
املحا�شرات العامة بالتعاون 

مع موؤ�ش�شات واأجهزة الدولة
1660960-

-55402200اجلولت التوعوية3

100 %-ال�شباط26فال�س تلفزيوين توعوي4

5

البو�شرتات / وات�شاب

28

100 %-�شباط

البو�شرتات / حائط
اأفراد 

و�شباط �شف
-% 100
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واعـــــي .. 

امل�����ش��روع  ال��ق��ائ��م��ني ع��ل��ى  ث��م ج��ه��ود  بحمد اهلل وف�شله 

التوعوي )واعي( وامل�شاركني من جميع وحدات احلر�س 

الوطني يف اجناحه، مت اجناز املرحلة الثالثة من امل�شروع 

التدريبي )2018/2017(  املو�شم  انطلقت خالل  التي 

مت��ا���ش��ي��ًا م��ع اأه����داف ال��وث��ي��ق��ة الإ���ش��رتات��ي��ج��ي��ة للحر�س 

الوطني ) 2020( الأمن اأوًل. 

واهلل ويل التوفيق،،،،
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مديرية التوجيه المعنوي
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لتفعيل واستخدام برنامج الواقع المعزز
اتبع الخطوات التالية :

•  تنزيل برنامج Zappar           من خالل          اأو         .

•  ت�شغيل كامريا الربنامج ومتريرها على الن�س الذي يدعم 

خا�شية الواقع املعزز.






