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هاني الظفيري
لقي وافد مصري مصرعه صباح امس اثر سقوط كمية كبيرة من حجارة البناء 
فوق رأس����ه اثناء عمله في احد املنازل مبنطقة الصليبخات، وبحسب مصدر امني 
فإن عددا من املارة ابلغ عمليات الداخلية بالعثور على جثة شخص اسفل كمية من 
احلجارة لتحضر دورية امن وس����يارة اسعاف ويتبني ان العامل املصري كان يعمل 
على رفع كمية من احلجارة في البناية قيد االنشاء حيث يعمل، فسقطت الكمية فوق 

رأسه ليلقى مصرعه، ونقلت جثته الى الطب الشرعي وسجلت قضية.

مصري قتلته حجارة البناء في الصليبخات

قال إن الكلية ستبدأ بمنح إجازة الحقوق لمنتسبيها العام المقبل

المضاحكة: ال واسطة وال محاباة في قبول 152 طالباً في أكاديمية سعد العبداهلل

طلبة الدفعة 39 خالل عزف السالم الوطني 

اللواء يوسف املضاحكة اثناء القاء كلمته 

اللواء يوسف املضاحكة في مقدمة القيادات األكادميية خالل احلفل
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أمير زكي
أعلن مدير عام أكادميية سعد العبداهلل 
للعلوم األمنية اللواء يوسف املضاحكة 
عن تطبيق إجازة الشهادة اجلامعية في 
احلقوق العام املقبل في األكادميية، مشيرا 
الى ان اللمس���ات األخيرة وضعت على 
هذه اخلطوة باش���راف من وكيل وزارة 
الداخلية الفريق احمد الرجيب والوكيل 
املساعد لشؤون التدريب الشرطي اللواء 

الشيخ احمد النواف. 
وأكد الل���واء املضاحكة في تصريح 
للصحافيني على هامش احتفال األكادميية 
الطلبة الضباط للدفعة 39  باس���تقبال 
والبالغ عدده���م 152 طالبا كويتيا و45 
خليجيا وعربيا بحضور أولياء امورهم 
ان أكادميية سعد العبداهلل للعلوم االمنية 
وضعت معايير جديدة لالرتقاء بالدراسة 
باالكادميية من خالل تطبيق ليس���انس 
احلقوق حيث س���يكون معادال للشهادة 
اجلامعة التي تصدرها جامعة الكويت، 
موضحا بالوقت نفس���ه ان املقبولني في 
االكادميية انضموا وفق معايير وقوانني 
موضوعة بشأن آلية القبول، مبينا انه 

في اول عام يتم وض���ع اختبار الطالب 
في األس���ئلة العامة، مج���ددا تأكيده ان 
آلية القبول كانت بعيدة عن الواس���طة 

واحملاباة. 
وفيما يتعلق بقبول طلبة حاصلني على 
شهادات دراسية من دول مجاورة اوضح 
اللواء املضاحكة ان ش����هادات هؤالء تتم 
معادلتها من قبل »التعليم العالي« ونحن 
نحترم اجلهات التي عادلت هذه الشهادات 
وبعدها يتجاوز املتقدم االجراءات املتبعة 

واملعمول بها في األكادميية. 
وحول عدم استكمال عدد من الطلبة 
املقبول����ني أوراق الفح����ص الطب����ي اكد 
املضاحكة ان ستة من الطلبة الى اآلن لم 
تصل فحوصاتهم الطبية حيث انها ستصل 
خالل االيام القليلة املقبلة، مؤكدا ان عدد 
املقبولني سيقل خالل االيام القليلة املقبلة 

متوقعا ان يصل العدد الى 145 طالبا. 
ووجه اللواء املضاحكة كلمة للطلبة 
املقبولني مؤكدا أنهم سيبدأون حياة جديدة 
منتقلني من حياة مدنية الى حياة عسكرية 
تعتمد في املقام األول على الربط واحلزم 
على مدى اربع سنوات ودعاهم الى العمل 

من اجل الكويت وأميرها وشعبها وحماية 
ممتلكاتها ومجتمعها. 

وقال في كلمته »لقد تربينا على حب 
الوطن والوالء له وحب األمير وحب أسرة 
آل الصباح الكرمية وكل هذا مغروس لدينا 
والبد من املضي قدما نحو العمل من اجل 

وطننا الكويت والذود عنه«. 
وبني املضاحكة »ان التخرج يحتاج الى 
وقت وجهد«، مؤكدا لهم انهم سيواجهون 
بعض املصاعب خالل االسبوعني االولني 
من دخولهم وبعدها ستصبح االمور عادية 

بالنسبة لكم. 
ودعا اللواء املضاحكة ابناءه املقبولني 
الى استغالل هذه الفرصة وعدم التفريط 
بها والبد من ان حترصوا على هذه الفرصة 
ف����ي قبولكم باألكادميي����ة، مؤكدا ان عدد 
املتقدمني بلغ 899 واملقبولني 152 والبد ان 
حترصوا على هذه الفرصة والتمسك بها، 
مؤكدا ان هذه الفرصة هي خارطة طريق 

لرسم هدفكم باحلياة. 
واض����اف املضاحكة »ان����ا عملت في 
الداخلي����ة منذ 34 عاما وأن����ا فخور جدا 
مبهنتي وعمل����ي«، الفتا ال����ى ان وزارة 

الداخلية ف����ي كل امليادين واخلطط التي 
وضعتها ناجحة.

وقال »ابنائي هناك حتول من احلياة 
املدني����ة الى احلياة العس����كرية حيث ان 
األكادميي����ة هي ص����رح تعليمي وثقافي 
يعنى باخللق الرفيع واملبادئ الس����امية 
واملعارف والعل����وم االمني����ة وعنايتها 
املتكاملة واملتوازنة هدفها صناعة الرجال 
واملشاركة في صنع القرار االمني وتعزيزه 
بالقدرات والطاقات البشرية والعسكرية 
الالزمة لتضطلع مبسؤولياتها في حفظ 
األمن واستقرار املجتمع واحملافظة على 
قيمه ومبادئه«، داعيا اياهم الى املثابرة 

والتميز خالل دراستهم في االكادميية.
واضاف انه بالسابق متت معاقبة عدد 
من الضباط سمحوا لبعض اولياء االمور 
برؤية ابنائهم بالكلية، مؤكدا انه اآلن يتم 
معاقبة الطالب نفسه، داعيا الى االبتعاد 

عن مثل هذه التجاوزات. 
وأقس����م اللواء املضاحكة للطلبة انه 
سيتم تطبيق الالئحة التي وضعتها وزارة 
الداخلية في معاقبة كل من يتجاوز القوانني 
املوضوعة داخل األكادميية، مشددا على 

عدم االلتفات الى الواسطات مهما كلف االمر 
خصوصا اننا نعمل وفق منظومة امنية 
قانونية، محذرا اياهم من ارتكاب اي خطأ 
سلوكي باألكادميية واال سيعرضون انفسهم 
الى الطرد والفصل وهذا ما حدث لطالب 

مت فصله رغم انه في العام الرابع. 
وحث اللواء املضاحك����ة الطلبة على 
التحصيل العلمي والعمل من اجل الكويت 
وان يكونوا على قدر املسؤولية اثناء تلقيهم 
التدريب والتعليم الشرطي في األكادميية، 
مؤكدا بالوقت ذاته ان ثمة قواعد وقوانني 
البد ان يتخذها الطلبة وهي قضية الثواب 
والعقاب، مشيرا الى ان الطلبة الذين لم 
يس����جل بحقهم اي عقاب طول دراستهم 
في األكادميية س����يكرمون على اعمالهم 
مذكرا في الوقت نفسه »باننا لن نتوانى 
مع اي طالب تسجل بحقه عقوبة«، مبينا 
ان ثمة شعارا اتخذته األكادميية »لو ان 
فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها«، 
مؤكدا لهم »انكم جميع����ا ابناؤنا وابناء 
الكويت، السيما انكم على قدر املسؤولية 
التي ستلقى على عاتقكم وهي نيلكم الشرف 

العسكري«.

)متين غوزال(


