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االمنية
الصفحة

قررت محكمة اجلنايات أمس برئاسة املستشار محمد اخللف 
وأمانة سر احمد علي تأجيل دعوى املواطن املتهم بزراعة مواد 
مخدرة )ماريغوانا( في منزله مبنطقة القرين جللسة السادس 
م���ن يونيو للدفاع. وقد رفضت احملكمة في وقت س���ابق اخالء 

سبيل املتهم بناء على طلب الدفاع.
يذكر ان نيابة املخدرات واخلمور أمرت في وقت سابق بإخالء 

سبيل ابناء املتهم بكفالة مالية قدرها 200 دينار عن كل متهم.

تأجيل دعوى المواطن زارع الماريغوانا في منزله

اللواء عبدالفتاح العلي

العقيد نعيم سالم آل هيد

الوافد الفلبيني لفظ انفاسه بني االشجار

دورة رقيب إطفاء مكافحة – اتصاالت – مدخل بيانات
شروط المتقدمين لدورة مشغل آليات عدم الزواج شرط لقبول المرأة مفتشة

1- أن يكون كويتي اجلنسية.
2- أن يتراوح عمره من 17 سنة الى 24 

سنة عند التسجيل.
3- أن يكون حاصال على الثانوية العامة 

وما يعادلها.
4- ثانوية عامة بنسبة: 50% علمي – 

55% ادبي.
5- مقررات مبعدل: 1.50 علمي – 1.75 

ادبي.
6- أال يقل وزنه عن 65 كيلو.
7- أال يقل طوله عن 165 سم.

8- أن يتناسق الطول مع الوزن.
9- أن يجتاز شروط الكشف الصحي.

10- أن يجتاز فحص اللياقة.
الس���باحة  11- أن يجت���از اختب���ار 

بنجاح.

12- أن يجتاز املقابلة الش���خصية من 
قبل اللجنة املختصة.

13- أال يكون قد التحق بدورة سابقة 
لدى الهيئة واجتازها بنجاح.

14- أال يك���ون م���ن العاملني باجلهات 
احلكومية او املؤسس���ات العامة عند 

التسجيل.
15- أال يكون قد سبق احلكم عليه في 
جناية او جرمية مخلة بالشرف او االمانة 

ما لم  يرد اليه اعتباره.
16- أال يكون قد مضى على تخرجه من 
الثانوية العام���ة اكثر من ثالثة اعوام 

دراسية.
17- سيتم اجراء القرعة في حالة زيادة 
عدد املجتازين لشروط القبول عن العدد 

املطلوب.

1 � أن يكون كويتي اجلنسية.
2 � ان يتراوح عمره من 21 س����نة إلى 

28 سنة عند التسجيل.
3 � ان يكون حاصال على الثانوية العامة 

وما يعادلها.
4 � اال يقل وزنه عن 65 كيلو.
5 � اال يقل طوله عن 165 سم.

6 � ان يتناسق الطول مع الوزن.
7 � ان يجتاز شروط الكشف الصحي.

8 � ان يجتاز فحص اللياقة.
الس����باحة  � ان يجت����از اختب����ار   9

بنجاح.
10 � ان يجتاز املقابلة الش����خصية من 

قبل اللجنة املختصة.
11 � يفضل ان يكون حاصال على اجازة 

قيادة عامة.
12 � اال يكون قد التحق بدورة سابقة 

لدى الهيئة واجتازها بنجاح.
13 � اال يك����ون م����ن العاملني باجلهات 
احلكومي����ة او املؤسس����ات العام����ة عند 

التسجيل.
14 � اال يكون قد سبق احلكم عليه في 
جناية او جرمية مخلة بالشرف او األمانة 

ما لم يرد اليه اعتباره.
15 � يجب ان يحصل على اجازة قيادة 
عامة عند القب����ول للدورة بفترة ال تزيد 

على شهر من بداية الدورة.
16 � سيتم اجراء القرعة في حالة زيادة 
عدد املجتازين لشروط القبول عن العدد 

املطلوب.

1 � أن تكون كويتية اجلنسية.
2 � أال يقل العمر عن 17 سنة وال يزيد 

على 24 سنة.
3 � أال تكون متزوجة أثناء الدورة.

4 � أن تكون حاصلة على الش����هادة 
الثانوية أو ما يعادلها.

5 � أن تكون جميع السنوات الدراسة 
باملرحلة الثانوية في بلد واحد )ويستثنى 
ابناء الديبلوماسيني وامللحقني العسكريني 

في سفارات الكويت باخلارج(.
6 � أال تقل نس����بة املتقدمة عن %50 
علم����ي، 55% أدبي وم����ا يعادلها بنظام 

املقررات.
7 � أال يسبق للمتقدمة اجتياز دورة 

تدريبية بنفس املستوى لدى الهيئة.
8 � أال يقل طولها عن 155 سم.

9 � أن يتناسق الطول مع الوزن.
10 � أن جتتاز اختبارات القبول.
11 � أن جتتاز املقابلة الشخصية.

12 � يتم تطبيق القرعة في حالة زيادة 
العدد عن املطلوب.

13 � أال تكون قد س����بق احلكم عليها 
بعقوبة مقيدة للحرية في جناية أو جنحة 
مخلة بالشرف واألمانة ما لم يرد اليها 

اعتبارها.
14 � أال تك����ون من العاملني باجلهات 
احلكومية او املؤسسات العامة بالدولة 

عند التسجيل.
15 � أن جتتاز الشروط املهنية للفحص 

الطبي.
16 � أال يكون قد مضى على تخرجها 

3 سنوات دراسية.

سلب هندي بالزي الوطني

إلغاء خصم 31 ألف دينار من حساب مقدم في »الدفاع« فلبيني أنهى حياته بين األشجار
هاني الظفيري

اختار وافد آس���يوي حديقة أحد 
املطاعم الشهيرة إلنهاء حياته شنقا 
بعيدا عن اعني املارة إال أن أمره انكشف 
بعد ان ابلغ مواطن ش���اهده معلقا 
بني األشجار عمليات الداخلية والتي 
حضر رجالها على الفور الى موقع 

البالغ في منطقة الساملية.
وفي التفاصيل التي يرويها املصدر 
ان عمليات الداخلية تلقت بالغا من 
مواطن يفيد بوجود وافد معلقا بني 
االشجار بقرب احد املطاعم الواقعة 
في منطقة الس���املية ليحضر رجال 
األمن يتقدمهم مدير أمن حولي العميد 
عبداللطيف الوهيب ومدير الدوريات 
الرائد فالح عواد والوكالء منصور 
املطيري وفايز الغش���ام وعلي تقي 
وبتفتيش الوافد بعد انزال جثته من 
فوق الشجرة عثروا على ثبوتياته 
التي كشفت انه فلبيني اجلنسية ومن 
مواليد 1969 ليتم تركه لرجال األدلة 
اجلنائية التي قامت بدورها باحالة 

اجلثة الى الطب الشرعي.
من جه���ة اخرى احيل���ت وافدة 
هندية من منطق���ة جنوب اجلهراء 
الى مستشفى الطب النفسي بعد ان 
حاولت االنتحار بنحر نفسها بسكني 
كان���ت حتمله ومتك���ن رجال األمن 
من تهدئة الوافدة ومن ثم االمساك 
بالسكني من يدها واحالتها الى الطب 

النفسي.

هاني الظفيري ـ عبداهلل قنيص
أقدم ش����ابان امس األول على سلب وافد هندي 
يعمل في ك����راج مبنطقة صناعي����ة اجلهراء، االمر 
الذي دعا اآلس����يوي الى االجتاه الى املخفر مسجال 
قضية حملت مسمى سلب بالقوة ليحال ملفها الى 
رجال املباحث للكش����ف عن هوية اللصوص. وفي 
التفاصيل ان عام����ل الكراج والذي كان يهم بإغالق 
احملل فوجئ بشخصني يرتديان الزي الوطني ينهاالن 
عليه بالضرب ليقوم احدهما بسلبه محفظة نقوده 

والت����ي كان بداخلها 60 دينارا ويلوذان بالفرار الى 
جهة غير معلومة. من جانب آخر، تقدم مواطن الى 
مخفر تيماء مبلغا عن تعرض سيارته للسرقة عن 
طريق الكسر واالستيالء على مبلغ 100 دينار كان قد 
وضعها مبحفظة نقوده ليتم تسجيل قضية وجار 

البحث عن الفاعل.
من جانب آخر، تقدم مواطنان الى مخفر الساملية 
صباح امس يفيدان بتعرض سيارتهما الى السرقة 

عن طريق الكسر ليتم تسجيل قضية.

قضت محكمة التمييز الدائرة االدارية بالغاء قرار 
اخلصم من راتب مقدم مهندس سابق بوزارة الدفاع 
وإعادة املبالغ التي خصمت منه في الفترة السابقة. 
وكان الطاعن يش����غل منصب مقدم مهندس بوزارة 
الدفاع، وقد اوفد الى بعث����ة في 1995/11/1 للحصول 
عل����ى درجة الدكتوراه في الهندس����ة املدنية على ان 
تكون البعثة ملدة أربع سنوات وفور عودته الى جهة 
عمله بوزارة الدفاع حامال شهادة الدكتوراه ظل لفترة 
من دون عمل حقيقي، وأمام ذلك ولتخصصه النادر 
طلبت الهيئة العامة للتعليم التطبيقي التحاقه بها 
بتاريخ 2002/4/1 وقد وافق الوزير على نقل خدمات 
املذك����ور اال ان الطاعن فوجئ بعد ذلك بكتاب وزارة 
الدفاع يطلب خصم مبلغ يعادل 31 ألف دينار وذلك 
ثمن البعثة الدراسية التي مت ايفاده إليها وقد قامت 
الهيئة بالفعل باخلصم من راتبه، لذلك اقام الطاعن 
دعواه تظلما من قرار اخلصم تأسيس����ا على انه قد 
نقلت خدماته ولم يكن في حال اعادة تعيني جديد لدى 
الهيئة العامة للتعليم التطبيقي فقضت محكمة اول 
درجة لصاحله والغت محكمة االستئناف احلكم ثم 
جاءت محكمة التمييز وألغت حكم االستئناف وحكمت 

لصالح الطاعن. وصرح احملامي نواف ساري املطيري 
وكي����ل الطاعن بأن ما اس����تندت إليه اجلهة اإلدارية 
)الهيئة( في اخلصم من راتب الطاعن مخالف للقانون 
وتخصيص للنص بل وتقييد له من دون مبرر فضال 
عن ان كتاب الهيئة العامة للقضاء العسكري ذاته لم 
ير وجوب اخلص����م أو رد املخصصات التي صرفت 
له وكان رأيها أحق من رأي الفتوى والتشريع التي 
تناقضت في رأيها اكثر من مرة بش����أن الطاعن ومن 
ثم فإن املوظف قد نقلت خدماته الى الهيئة ولم يكن 
تعيينا جديدا لديها وال ميكن اعتبار ما طلبه الطاعن 
مبثابة انهاء للخدمات النه ليس من ضمن اسباب انهاء 
اخلدمة الواردة في القانون رقم 32 لس����نة 1967 في 
ش����أن اجليش فضال عن ان قرار نقل الطاعن قد جاء 
خاليا من ذكر اي التزامات عليه مبا يعني اعفاؤه من 
اي مطالبات وانه ال يوجد ما يحول قانونا من الندب 
او النقل من اجلهة العس����كرية ألي وزارة او جهة او 
مصلحة حكومية، ومن ثم فإن القضاء في هذه الدعوى 
يكون قد صاح����ب احلق في املطالبة وطبق صحيح 
القانون س����يما ان احلكم الصادر للطاعن بهذا احلق 

قد صدر من محكمة التمييز.

ضبط 28 بطل خمر في حولي
و44 بائعًا متجواًل في األحمدي

حادة »س����كني« وباالستعالم عن 
ارباب  انهم����ا من  املواطنني تبني 
الس����وابق وصدرت ض����د احدهم 

احكام حبس ملدة 6 شهور.

العميد محمد طنا ورجال الطوارئ 
كما حضر ضابط االرتباط ماجد 
الصليلي وسجلت قضية حملت 

مسمى حادث تصادم ووفاة.
والى الدائري الس���ادس فقد 
نقل مواطن 37 عاما الى مستشفى 
الفروانية، بعد ان كس���رت قدمه 
وتعرض الصابات متفرقة، عن 

طريق رجال الطوارئ الطبية.
ومن جانب آخر فقد تعرض وافد 
مصري 35 عاما جلروح وسحقات 
متفرقة في جسده بعد ان اصطدم 
النارية مبركبة مواطن  بدراجته 
ليتم نقله الى مستشفى مبارك عن 
طريق رجلي الطوارئ الطبية تامر 

عسران ومحمد ابراهيم.

هاني الظفيري
لقي شاب مصرعه اثر حادث 
تصادم على الطريق املؤدي الى 
العبدلي فيما احتجز الطرف اآلخر 
وهو قائد الشاحنة املتسبب في 
احلادث بأمر م���ن وكيل النيابة 
وذلك للتحقيق مع���ه على ذمة 

القضية.
وفي التفاصيل ان بالغا ورد 
الى غرفة عمليات الداخلية اول من 
امس يفيد بوقوع حادث تصادم 
نتج عنه وفاة شاب يبلغ من العمر 
25 عاما حيث اصطدمت سيارته 
األملانية مبؤخرة ش���احنة خلف 
منتزه على طريق العبدلي السريع 
ليهرع على الفور مدير امن اجلهراء 

عبداهلل قنيص
متكن رجال امن االحمدي بقيادة 
اللواء عبدالفتاح العلي من ضبط 
4 اشخاص مخالفني لقانون االقامة 
الى جانب توقيف آس����يوي عثر 

بحوزته على 28 بطل خمر.
وقالت وزارة الداخلية في بيان 
لها ان نقاط التفتيش في مداخل 
ومخارج محافظة االحمدي والتي 
نفذها رجال امن الفروانية وحتديدا 
ادارة العمليات والدوريات حررت 
ايضا 43 مخالفة مرورية كما اوقفت 

44 بائعا متجوال بينهم نساء.
واشار بيان الى ضبط مواطنني 
بحالة سكر، وبتفتيش سيارتهما 
مت العثور على علبة س����جائر في 
داخلها قطعة حش����يش وعدد 28 
ابرة جديدة عليها آثار احلرق وآلة 

مصرع شاب على طريق العبدلي
والنيابة تحجز قائد شاحنة

»األنباء« تنشر اشتراطات قبول النساء كمفتشات في »اإلطفاء«

آل هيد: 5 دورات جديدة الستيعاب 325 مواطنًا ومواطنة الشهر المقبل
الجدول الزمني لمراحل تنفيذ الدورات

فليطح يسجل إثبات حالة بمخفر الروضة

الفهد: لست طرفًا
بشأن العهدة المالية لالتحاد

1 � اإلع��الن م��ن يوم الثالث��اء املوافق 
.2010/6/1

2 � توزي��ع اس��تمارات ومظاري��ف 
االلتحاق من األحد 2010/6/6 إلى الثالثاء 

.2010/7/6
3 � فترة التسجيل للدورات من يوم االثنني 

2010/6/7 الى األربعاء 2010/7/7.
4 � ب��دأ إرس��ال الدفع��ات م��ن األحد 

2010/6/30 إلى الثالثاء 2010/7/13.
5 � فترة االعداد للقرعة من يوم الثالثاء 

2010/8/3 إلى يوم اخلميس 2010/8/5.

املواف��ق  االثن��ني  القرع��ة ي��وم   � 6
.2010/8/9

الثالث��اء  للهيئ��ة  النتائ��ج  7 � رف��ع 
.2010/8/10

8 – فت��رة الفحص الطب��ي والبصمات 
األح��د 2010/8/15 ال��ى ي��وم اخلميس 

.2010/9/16
9 � نتائج املقبولني بعد القرعة ترفع من 

الهيئة يوم الثالثاء 2010/9/31.
10 � ب��دأ الدراس��ة يوم االح��د املوافق 

.2010/9/26

عبداهلل العنزي
توجه نائب املدير العام بالهيئة العامة للشباب 
والرياضة حمود فليطح مساء أمس الى مخفر منطقة 
الروضة إلثبات حالة بحق مجلس إدارة احتاد الكرة 
برئاسة الشيخ طالل الفهد وعضو اللجنة االنتقالية 
السابق مبارك النزال لعدم تسليمهما للعهدة املالية 
لالحتاد الى الهيئة، وقال فليطح انه أراد تس���لم 
العهدة املالية لالحتاد من اللجنة االنتقالية بحضور 
رئيسها السابق الشيخ أحمد اليوسف واملدير املالي 
مب���ارك النزال، ولكن األمر لم يحدث لرفض الفهد 
الدخول طرفا في التس���لم والتسليم لعدم وجود 

كتاب رسمي موجه له بصفته.
وعلمت »األنباء« ان الذي دفع فليطح الى تسجيل 
إثبات احلالة هو رفض مبارك النزال تسليم العهدة 
املالية الى فليط���ح مببنى االحتاد، مصرا على أن 
يكون التسلم والتسليم في احتاد الكرة وبحضور 

مجلس اإلدارة الشرعي برئاسة الفهد.
من جانبه، قال الفهد انه يرفض ان يكون طرفا 
في التسلم أو التسليم ما لم يصلني كتاب رسمي 
من الهيئة، مضيفا ان فليطح استند الى طلبه في 
تسلم العهدة املالية الى مذكرة داخلية في الهيئة 
مذيلة بتوقيع فيصل اجلزاف كمدير عام بتشكيل 
جلنة من موظفي الهيئة لتس���لم األمور املالية من 
اللجنة االنتقالية التي يترأسها اليوسف، مؤكدا انه 
أصال ال يعترف باجلزاف وقانونية عمله بالهيئة 
بعد صدور احلكم بإعادة فؤاد الفالح الى منصبه 

الذي عزل منه.
يذك�����ر ان الف���هد ال مي���ل���ك أي ع���هدة مالية 
في احتاد الكرة واملس���ؤول ع��ن العه���دة اآلن هو 
مبارك النزال عضو اللجنة االنتقالية السابق الذي 
لم يتم إبراء ذمته املالية حتى اآلن، وان الفهد منذ 
تسلمه زمام األمور في االحتاد كان قد تسلم إداريا 
فقط من ناصر الطاهر سكرتير اللجنة االنتقالية 

السابق.

الس���باحة او اللياقة ال سيما 
ان عمله���ن س���يكون رقابيا 
وتفتيشيا، مشيرا الى ان االدارة 
العامة لالطفاء اس���تقرت على 
زي مشابه الى حد ما مع الزي 
الذي يرتديه رجل االطفاء مبعنى 
التخرج  النساء بعد  سترتدي 

لباسا كحليا.
وتوق���ع آل هي���د ان تتقدم 
نحو 200 فتاة للقبول في دورة 
مفتشة وقاية على ان يقبل منهن 
بنظام القرعة 25، الفتا الى ان 
االمتيازات املالية تعد جيدة جدا 
اذ يصل راتب املفتشة نحو 580 
دينارا مع امكانية اضافة بدالت 
اخرى اذ ان الراتب األساس���ي 
216 دينارا وعالوة اجتماعية 
175 دينارا وبدالت بقيمة 190 

دينارا.

الهيئة مبوعد مقابلتهم سواء 
بالنسبة للرجال او النساء حيث 
سيتم توزيعهم على دفعات مبا 
ال يؤثر عل���ى الكثافة العددية 
داخل مق���ار املقابالت واجراء 

االختبارات.
ونفى آل هيد ان تكون االدارة 
العامة لالطفاء قد استعانت بأي 
كوادر تدريبية للنساء من دولة 
اخرى لها جت���ارب مماثلة في 
تدريب االطفائيات، مشيرا الى 
ان هناك كوادر اطفائية نسائية 
ستقوم بتدريب امللتحقات في 
دورة مفتشة وقاية الى جانب 
ان جزءا من التدريبات سيتم في 
الهيئة العامة للتعليم التطبيقي 
وجزءا من هذه التدريبات خاصة 
امليدانية س���يتم داخل مدرسة 
اعداد رجال االطفاء في كبد حيث 

مت جتهيز موقع مستقل داخل 
املدرسة وستنتقل امللتحقات 
في هذه الدورة برفقة مشرفة 

لتلقي التدريبات.
وقال العقيد آل هيد ان االدارة 
العامة لالطفاء استعانت مؤخرا 
بجه���از يحدد مباش���رة طول 
املتقدم���ة ووزنها وذلك جتنبا 
ألي خطأ، مش���يرا الى ان أي 
دورة سيكون فيها العدد كبيرا 
عما هو مطلوب او فوق املعدل 
فس���يتم عمل قرعة بني جميع 
من تنطبق عليهم املواصفات 
وبالتالي فإن مسألة الواسطة 
في عملية القبول مس���تعبدة 

متاما.
وأعل���ن آل هي���د ان جميع 
املتقدمات من النس���اء لن يكن 
ملزم���ات باختب���ارات اجادة 

وأكد العميد آل هيد على ان 
العامة لالطفاء اتخذت  اإلدارة 
جميع اس���تعداداتها بالنسبة 
املتعلقة  لعم���ل االختب���ارات 
بالقب���ول واس���تقبال االعداد 
املتوقع ان تتق���دم الى الهيئة 
العام���ة للتعلي���م التطبيقي، 
مشيرا الى ان استقبال الرجال 
املتقدمني لهذه الدورات سيكون 
داخل مدرسة إعداد رجال االطفاء 
اما بالنس���بة  في منطقة كبد 
لالختبارات اخلاصة بالنساء 
فستكون في منطقة الساملية.

وأش���ار مدير مدرسة إعداد 
رجال االطفاء الى اننا سنستقبل 
املرشحني من قبل الهيئة العامة 
للتعليم التطبيقي اعتبارا من 
الش���هر املقبل، مشيرا الى ان 
املتقدمني سيتم ابالغهم من قبل 

أمير زكي
أعلن مدير مدرس���ة إعداد 
رج���ال االطف���اء العقيد نعيم 
سالم آل هيد عن بدء استقبال 
االطفاء 5 دورات منها 4 دورات 
تخ���ص الذكور ودورة خاصة 
بالنساء، مشيرا الى ان االدارة 
العامة لالطفاء س���تلحق 325 
رجال وامرأة في هذه الدورات 
بع���د اجتيازه���م االختبارات 
واالشتراطات احملددة، الفتا الى 
ان االطفاء تتوقع ان يتقدم ما 
بني 2500 و3000 شاب وامرأة 
في هذه الدورات على ان تختار 
من بينهم العدد الذي حدد في 
خطط االطفاء وهو 325 بواقع 

300 رجل و25 فتاة.
وق���ال العقي���د آل هيد في 
تصري���ح خاص ل���� »األنباء« 
ان الدورات التي سيتم احلاق 
االطفائيني اجلدد فيها ستكون 
على النحو التالي: 75 س���يتم 
احلاقهم في دورة مشغل آليات، 
الفتا الى ان ه���ذه الدورة لها 
اش���تراطات مغايرة عن بقية 
ال���دورات األخرى خاصة فيما 
يتعلق بعمر املتقدم اذ باالمكان 
ملن بلغ عمره 28 عاما اللحاق 
بهذه الدورة اما بالنسبة لدورة 
رقيب مكافحة فس���يتم احلاق 
150 ش���ابا كويتي���ا ف���ي هذه 
الدورة، وفيم���ا يتعلق بدورة 
مدخل البيانات فسيتم إحلاق 
25 ش���ابا وذات العدد سيكون 
بالنسبة لدورة مفتشة رقابة 

خاصة بالنساء.

واعتبر حرص االطفاء على 
اش���راك املرأة ف���ي العمل بهذا 
القطاع كمفتشات بأنه من اميان 
االدارة العامة لالطفاء بضرورة 
اتاحة الفرص للفتيات الكويتيات 
لاللتحاق بسلك االطفاء لتجسيد 
دور املرأة الكويتية املتزايد في 
مسيرة العمل الوطني وتأكيد 
على اهمية مش���اركتها ألخيها 
الرجل في كل املجاالت وانها ال 
تقل اهمي���ة عن الرجل بل هي 
تكمل الدور وتلعب دورا مهما في 

بناء بلدها وتطويره ومنائه.
مشيرا الى ان املرأة الكويتية 
أثبتت جدارتها وفاعليتها في 
جمي���ع املج���االت التي عملت 
فيها وهي كذلك متثل من حيث 
العدد نصف املجتمع تقريبا، 
ومن حيث الكفاءة فإن اجلميع 
يشهد لها بذلك، كما ان مشاركة 
املرأة في سلك االطفاء سيكون 
له األثر الكبير في املس���اهمة 
ومس���اعدة رجال االطفاء في 
األماكن التي يكون فيها بعض 
احلرج عل���ى رج���ال االطفاء 
اليها والتفتيش على  الدخول 
الشروط الوقائية باالضافة الى 
مساندة رجال االطفاء في تغطية 
احمل���الت التجارية التي تزداد 

خالل األيام.
واشار الى ان دورة املفتشات 
ستكون على مدار عام موزعة 
على فصلني دراسيني بواقع 15 
أسبوعا عن كل فصل، وكذلك 
الدراسة ستكون على فترتني 

صباحية ومسائية.


