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(أحمد باكير)اللواء املضاحكة يكرم أحد اخلريجنيلقطة لطابور عرض اخلريجني

المضاحكة: نتائج قبول منتسبات الهيئة المساندة نهاية أغسطس 

أمير زكي
أعلن وكيل وزارة الداخلية املساعد لشؤون التعليم 
والتدريب الشرطي باإلنابة ومدير عام اكادميية سعد 
العبداهللا للعلوم األمنية اللواء يوسف املضاحكة 
ان اسماء النساء الالتي سيقبلن في الهيئة املساندة 

سيعلن عنها نهاية اغسطس.
واشار املضاحكة للصحافيني عقب رعايته حفل 
تخريج من مدرسة الشـــرطة دفعة ٧٢ وتضم ١٠٣ 
مـــن الكويتيـــني ودفعة ٧٣ وتضـــم ٤٩٧ من أبناء 
الكويتيات اخلليجيني في مسرح األكادميية صباح 
امس بحضور مديـــر االدارة العامة لتأهيل ضباط 
الصف «ان االكادميية مستمرة في اجراء اختبارات 

القـــدرات الطبية والبدنيـــة للمتقدمني من الطلبة 
الضباط، مشيرا الى ان هناك جلنة للقبول يترأسها 
وكيل وزارة الداخلية باإلنابة الفريق غازي العمر 
تقوم مبقابلة املتقدمني شخصيا الستكمال عملية 
قبولهم، الفتا الى ان عدد املسجلني من الطلبة الضباط 
بلغ ١٠٠٠ متقدم سواء من حملة شهادات الثانوية 
العامة او اجلامعيني الى جانب تســـليم ١٢٠ مغلفا 
للطالبات في معهد الهيئة املساندة، حيث مت التأكيد 

على تسجيل ٦٤ طالبة منهن.
وأضاف اللواء املضاحكة ان باب التسجيل مستمر 
لقبول الطالبات املتقدمات لدخول سلك الشرطة لرتبة 

شرطي ووكيل عريف نهاية االسبوع املقبل.

ولفت اللواء املضاحكة الى ان السعة االستيعابية 
لقبول الطلبة الضباط ٢٠٠ طالب من حملة الشهادة 
الثانوية العامة واجلامعيني اضافة الى ٣٠ يتم قبولهم 
من الدول املجاورة والصديقة ســـنويا مجددا في 
الوقت نفسه على تأكيده قبول هؤالء الطلبة بعيدا 
عن الواسطة واحملســـوبية واحملاباة، موضحا انه 
سيتم ابتعاث عدد من الطلبة الى دول اخلليج منهم 

١٠ الى دبي و٥ الى الشارقة و٢ الى ابوظبي.
وكشـــف اللواء املضاحكة عن دراسة وضعتها 
األكادمييـــة البتعاث عدد مـــن الطلبة الضباط الى 
اململكة األردنية الهاشمية للدراسة بكلية الشرطة 
األردنية، حيث ان التنسيقات مازالت جارية لالنتهاء 

من هذه الدراسة.
وفيما يتعلق بقبول ابناء العسكريني البدون في 
سلك الشرطة اكد اللواء املضاحكة ان االدارة العامة 
لتأهيل وتدريب ضباط الصف واالفراد مستمرة في 
قبول ابناء الكويتيات اخلليجيني، حيث ان االدارة 
تغطي في كل دورة السعة االستيعابية املوضوعة 
فـــي عدد املقبولني، موضحا عـــدم وجود قرار الى 
اآلن بشـــأن قبول ابناء العسكريني البدون او ابناء 

الكويتيات غير الكويتيني.
ومن جانبه، ألقى مدير مدرسة الشرطة باإلنابة 
املقدم عبدالوهاب املاجد كلمته باالحتفال، حيث اكد 
فيها على تخريج ادارة تأهيل ضباط الصف واألفراد 

الدفعة ٧٢ من الكويتيني البالغ عددهم اإلجمالي ١٠٣ 
منهم ٦٣ برتبة وكيل عريف و٤٠ برتبة شـــرطي، 
اضافـــة الى تخريج الدفعة ٧٣ من ابناء الكويتيات 
من اخلليجيني والبالغ عددهم ٤٩٧ شرطيا ليكونوا 
رمزا حيا الســـتمرار تدفق العطاء ويأتي انسجاما 
مع متطلبات العصر وجتاوبا مع القيادة احلكيمة 

للدولة التي تهتم برعاية األمن العام.
واضاف املاجد: «تفعيال لهذا االجتاه جاء تخريج 
هذه الدفعة الثانية من ابناء الكويتيات اخلليجيني 
بناء علـــى القرار الوزاري رقم ١٦٧٢ لســـنة ٢٠٠٧ 
والقرارات املعدلة ليكونوا جنبا الى جنب مع زمالئهم 

في قوة الشرطة».

لجنـة اختيـار ضبـاط الشـرطة برئاسـة الفريـق العمـر تلتقـي أكثـر مـن ١٠٠٠ شـاب وال قـرار بشـأن قبـول «البـدون» كرجـال أمن

على هامش تخريج ١٠٣ كويتيين و٤٩٧ من أبناء الكويتيات

عيادات طبية عامة ومتخصصة
General & Specialized Medical Clinics
عيادة ا�سنان وصحة الفم واللثة

veneer

∂```æ«∏`c á````æ«µ``°ùdG 

QÉ£ŸG ≥jôW øe ´ôØàe – Å`aÉ£ŸG π`HÉ≤e – á`«fGhôØdG
GAÉ°ùe 10 – GAÉ°ùe 5 øeh Gô¡X 1 – ÉMÉÑ°U 9 øe :πª©dG ó«YGƒe

24754377 – 24754366 – 24754355 :QÉ°ùØà°SEÓd 

ôµ°ùdGh ΩÉ©dG ¢SQÉªŸG IOÉ«Y

¿Éæ°SC’G IOÉ«Y
∞«°UÉf ¿RÉ`e .O¿Gô`ªY ó`ªfi .O

Qõ«∏dGh ájó∏÷G IOÉ«Y
 240 


