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  ٧  يناير ٢٠١١ 

 اعتذر النائب خلف دميثير عن  6 
اقامة حفل العشاء الذي كان يفترض 
ان يقيمه مساء امس، مشيرا الى ان 
هذا القرار جاء بهدف احملافظة على 
وحدة الصف، مؤكدا ان فشل كتاب 
عدم التعاون هو جناح للكويت كلها 

وليس البناء دائرته فقط. 

 دميثير يعتذر عن العشاء

 دعا النائب ســـعدون حماد 
الى فتـــح صفحة  الســـلطتني 
جديدة من العمل املثمر واجلاد 
القوانـــني املعلقة على  الجناز 
جدول االعمال والدفع نحو تنفيذ 
وتطبيق خطة التنمية وتعزيز 
الوضـــع االقتصـــادي والبنية 
التحتية للبـــالد بعد طي ملف 
استجواب سمو رئيس مجلس 

الوزراء.
  واضاف حمـــاد في تصريح 
صحافـــي ان البـــالد في حاجة 
التشريعي  العمل  للتوازن بني 
والعمل الرقابـــي دون ان نخل 
بالوظيفـــة الدســـتورية لعمل 
مؤسســـة مجلس االمـــة، الفتا 
الى ان هنـــاك قوانني ينتظرها 
املواطنون بفارغ الصبر مازالت 
حبيسة جدول االعمال وبعضها 

 كشـــف وكيل وزارة الدولة 
لشؤون مجلس األمة م.أحمد 
املرشد عن عنوان امللتقى الثاني 
جلهات التنسيق احلكومية مع 
البرملانـــات في الوطن العربي 
املقرر أن تســـتضيفه الكويت 
في أبريل املقبل، وقال املرشد 
امللتقـــى ســـينطلق حتت  ان 
التنســـيق بني  عنوان «آليات 
النيابية  احلكومات واملجالس 
ـ اآلفـــاق املســـتقبلية» وذلك 
خالل االجتماعات التحضيرية 
مع وفد دولة اإلمارات العربية 
الشقيقة الذي زار البالد أخيرا 
كون دولة اإلمارات استضافت 

امللتقى األول.
  وقال املرشـــد الذي يترأس 
الفريـــق األعلـــى للمتابعـــة 

النائبة د.معصومة   وجهت 
املبارك سؤالني بنص واحد الى 
كل من وزير الدولة لشــــؤون 
مجلس الوزراء ووزير املواصالت 
الدولة لشؤون مجلس  ووزير 
االمة بشأن اقرار املزايا املالية 
(البدالت واملكافآت التشجيعية 
وبدل طبيعة العمل والعالوات 
ادارة  اخلاصة) للعاملــــني في 
املالحة اجلوية (ضباط االداراتـ  
ضباط املراقبة اجلوية – مساعدي 
ضباط الرادار – مساعدي ضباط) 
حســــب قرار مجلــــس اخلدمة 
املدنية رقم ١٩ لسنة ٢٠١٠ ولم 
تشمل هذه املميزات الوظيفية 
العاملــــني في مراقبة معلومات 
الطيران التابعة الدارة املالحة 
اجلوية – االدارة العامة للطيران 

املدني.
  وجاء في السؤال: ملاذا لم يتم 
منح ضباط معلومات الطيران 
العاملني فـــي مراقبة معلومات 
الطيران – ادارة املالحة اجلوية، 
التشجيعية  البدالت واملكافآت 
وبدل طبيعة العمل والعالوات 
اخلاصـــة وعـــالوة املســـتوى 
الوظيفي اسوة بزمالئهم العاملني 
فـــي املالحة اجلويـــة (ضباط 

مضت عليه سنوات دون ان ترى 
النور، ولذلك آن األوان ملجلس 
االمة وللنواب بكل توجهاتهم ان 
يضعوا ايديهم في ايدى بعض 
والتعهـــد بالعطـــاء واالجناز، 
معتبرا اقـــرار امللجس لقوانني 
اسكان املرأة بداية الجناز بقية 
القوانني، وان يتناسى اجلميع 
النظر جتاه  اختالف وجهـــات 
استجواب سمو رئيس مجلس 
الوزراء فهذه هي الدميوقراطية 
التي يجـــب ان يقبلها اجلميع 
بعد ان احتكمنا آللية التصويت 

العادلة.
الشلل    وذكر حماد ان حالة 
البالد  التي عاشتها  واالحتقان 
بسبب تداعيات االستجواب تدعو 
اجلميع للتفكير في مصير الشعب 
واالمة ومستقبل البلد، وااللتزام 

واإلشراف على عقد امللتقى انه 
مت حتديد تاريخ انعقاد امللتقى 
في شهر أبريل املقبل، مضيفا 
أن اللجنة التحضيرية حددت 
أهدافه ومحاوره التي ستتناولها 

جلسات العمل.
الدولة    وأكد وكيـــل وزارة 
لشـــؤون مجلـــس األمـــة أن 
االستعدادات الستضافة امللتقى 
متواصلة من خالل فرق العمل 
الفرعية التي شكلت حيث حددت 
مهام كل فريق ودوره بهدف عقد 
ملتقى ناجح تســـتعرض فيه 
جتارب بعض الوفود املشاركة 
وصوال لنتائج تفعل وتطور 
آليات التنسيق بني احلكومات 
الوطن  النيابية في  واملجالس 
العربـــي مبا يصب في النهاية 

الرادار – ضباط املراقبة اجلوية 
– مســـاعدي الرادار ومساعدي 
املراقبة اجلوية)؟ وهل تعتبر 
مراقبـــة معلومات الطيران من 
التنظيمي الدارة  الهيكل  ضمن 
املالحة اجلوية؟ واذا كانت من 
التنظيمي فلماذا  الهيكل  ضمن 
لم يتم منحهم البدالت واملكافآت 
التشجيعية وبدل طبيعة العمل 
والعالوات اخلاصة؟ هل في بطاقة 
الوظيفـــي لكل من  التوصيف 
(ضباط الرادار – ضباط املراقبة 
اجلوية – مساعد ضباط الرادار- 
مساعد ضباط املراقبة اجلوية 
– ضباط معلومات الطيران) أي 

مهام وظيفية مشتركة؟
  الهيـــكل التنظيمـــي الدارة 
املالحة اجلوية وبطاقة التوصيف 
الوظيفي لكل من (ضباط الرادار 
– ضباط املراقبة اجلوية – مساعد 
ضباط الرادار – ضباط معلومات 
الطيران) والبرنامج التدريبي او 
املنهج الدراسي الذي يدرس في 
معهد املالحة واالتصاالت لكل من 
(ضباط الرادار – ضباط املراقبة 
اجلوية – مساعد ضباط الرادار 
– مساعد ضباط املراقبة اجلوية 
– ضباط معلومـــات الطيران) 

وتدعيم احلقوق والواجبات بني 
املواطنني والدولة وهو االمر الذي 
يدعو لوقوف احلكومة مبسافة 
واحدة من جميع املواطنني بكل 

اطيافهم وتوجهاتهم.
  ودعا حماد الخذ العبر واحلكم 
التجربة  والعظـــات من هـــذه 
افرحتنـــا النتهائها وفق  التي 
الدستورية وأحزنتنا ملا  االطر 
شهدته من فواصل وممارسات 
شابها خروج عن عادات وتقاليد 
وموروثات جبل عليها شـــعب 
الكويت وحرصه على االلتفاف 
حـــول قيادته وحبـــه لبعضه 
البعض، وبهذا نعتبر ما حصل 
صفحة وطويت لنســـتخلص 
منها اجلوانب املضيئة ونتجنب 
اجلوانب املظلمة، فالكويت فوق 

اجلميع. 

  ـ توفير مرجعية علمية في 
مجال التــــعاون والتنـــــسيق 
بـــني احلكومـــات واملجالـــس 

النيابية.
امللتقى    وبالنســـبة حملاور 
أوضـــح املرشـــد أن اللجنـــة 
التحضيرية حددت ثالثة محاور 

هي:
  ١ ـ حتديـــات التعـــاون بني 
النيابية  احلكومات واملجالس 
وآليات التغلب عليها من واقع 

جتارب الدول املشاركة.
  ٢ـ  آفاق التعاون املستقبلية 
بـــني احلكومـــات واملجالـــس 

النيابية.
  ٣ـ  املشاريع التنموية وأثرها 
في دعم التعاون بني احلكومات 

واملجالس النيابية. 

املدنية من عام ٢٠٠٥ حتى تاريخ 
ورود هذا السؤال؟

  ونظـــرا للتطـــور والتقدم 
التكنولوجي احلاصل في مفهوم 
املالحـــة اجلويـــة واالتصاالت 
وتنفيذا للمشاريع املستقبلية 
في قطاع خدمات املالحة اجلوية 
في مطـــار الكويت الدولي التي 
التنمية للسنوات  تخدم خطة 
٢٠١٠-٢٠١٤ هـــل قامت االدارة 
العامة للطيران املدني مبخاطبة 
املدنية العادة  ديوان اخلدمـــة 
تنظيم الهيكل التنظيمي الدارة 
املالحة اجلوية وخاصة املراقبة 
اجلويـــة ومراقبـــة معلومات 
التطورات  الطيـــران ملواكبـــة 
العاملية في مجال املالحة اجلوية 
والطيـــران املدني؟ واذا مت ذلك 
يرجى تزويدي بجميع املراسالت 
التي متت بـــني الطيران املدني 
وديوان اخلدمة، كم عدد ضباط 
معلومات الطيران العاملني في 
ادارة املالحة اجلوية؟ وما التكلفة 
التقديرية ملبالغ املزايا الوظيفية 
في حالة املطالبة لهم باقرارها؟ 
مـــع تزويدي بكشـــف باملبالغ 
املقترحة والتكلفة الكلية لهذه 

املبالغ؟ 

خطيرا ونفقا مظلما ولوال ارادة 
اهللا ثم احلكماء من ابناء الشعب 
والتوجيهات السامية لصاحب 
الســـمو ملا خرجنا مـــن االزمة 
التي كادت  الطاحنة والفتنـــة 

حترق اجلميع.
  واكـــد حماد انه ال احد يقبل 
بالتفريط في هذه املكتســـبات 
الدستورية واحلريات وحقوق 
املواطنني التي جعلت من الكويت 
دولة دســـتورية منوذجية في 
العالم، داعيا الن تكون املمارسات 
في حدودها الدستورية واال ال 
تتجاوز قدرة وحتمل البلد حتى 
الدستورية  املمارسات  تضيف 
والقانونيـــة التـــي نتمتع بها 
موروثات اضافية وتوافقا تاما 
في التعاطي بني السلطتني بهدف 
التأكيد علـــى الوحدة الوطنية 

املرشـــد لقد مت حتديد خمسة 
أهداف رئيسية ونأمل أن يحققها 

امللتقى وهي: 
  ـ تبادل اخلبرات والتجارب بني 
الدول املشاركة في مجال تعزيز 
التعاون بني احلكومات  آليات 

واملجالس النيابية.
  ـ بنـــاء شـــراكة فاعلة بني 
اجلهات املعنية بالتنسيق بني 
النيابية  احلكومات واملجالس 

في الدول العربية.
  ـ إيجاد آليات للتغلب على 
حتديات التعاون بني احلكومات 

واملجالس النيابية.
  ـ تفعيل دور الوزارة املعنية 
بالتنســـيق بـــني احلكومـــات 
واملجالـــس النيابيـــة في دعم 

القرار احلكومي.

من املنظمـــة العاملية للطيران 
املدني (االيكاو) ما ينص على 
التنســـيق والتعاون فيما بني 
املراقبة اجلوية ومراقبة  قسم 
معلومات الطيران، مع تزويدي 
بهـــذه الوثائق، وهل يوجد في 
كتيب خدمات احلركة اجلوية 
(MATS) الـــذي ينظم اجراءات 
العمل في اقسام املالحة اجلوية 
اجراءات عمـــل خاصة ملراقبة 
معلومات الطيران (AIS) اذا كانت 
االجابة بااليجاب يرجى تزويدي 
بها، ولقد مت عمل خارطة الطريق 
لتحويل مراقبة معلومات الطيران 
الطيران  ادارة معلومـــات  الى 
حسب توصيات املنظمة العاملية 
للطيران املدني، فما االســـباب 
التي حالت دون البدء في تنفيذ 
توصيات االيكاو لتطبيق التحول 
حسب اجلدول املعد في خارطة 
الطريـــق؟ وهل قامـــت االدارة 
العامة للطيران املدني مبراسلة 
ديوان اخلدمة املدنية للمطالبة 
الوظيفية لضباط  باملميـــزات 
معلومات الطيران العاملني في 
ادارة املالحة اجلوية؟ مع تزويدي 
بجميع املراسالت التي متت بني 
الطيران املدني وديوان اخلدمة 

بتوجيهات وتعليمات صاحب 
الســـمو األمير راعي السلطات 
واحلريص على بلده وشعبه، 
الفتا الى ان اجلميع عاشوا حالة 
من اخلوف لدخول البلد منعطفا 

في سياق الهدف اإلستراتيجي 
بتعزيز التعاون بني احلكومات 

والبرملانيات.
  وعـــن أهـــداف امللتقى قال 

وشروط شغل الوظيفة لكل من 
(ضباط الرادار – ضباط املراقبة 
اجلوية – مساعد ضباط الرادار 
– مساعد ضباط املراقبة اجلوية 
– ضباط معلومـــات الطيران) 
العمل املشتركة بني  واجراءات 
مراقبة عمليات املراقبة اجلوية 
(البـــرج والـــرادار) ومراقبـــة 
معلومات الطيران (AIS) ودرجة 
التعيني بعـــد التخرج لكل من 
(ضباط الرادار – ضباط املراقبة 
اجلوية – مساعد ضباط الرادار – 
ضباط معلومات الطيران) وهل 
في الوثائـــق الدولية الصادرة 

 طالب النواب باستخالص العبر من حالة االحتقان التي عاشتها البالد

 حماد: نرفض التفريط في المكتسبات وحقوق المواطنين

 العبدالهادي يقترح إنشاء قناة إخبارية متخصصة
 اقتـــرح النائـــب ناجـــي العبدالهادي 
قيام وزارة االعالم بإنشـــاء قناة إخبارية 
متخصصـــة تعمل على مـــدار اليوم، مع 
تزويدهـــا مبا تتطلبه من أجهزة ومعدات 

وفنيني متخصصني. 
  وجاء في مقدمة االقتراح: شهد العالم 
خالل العقد املاضي واأليام احلالية تطورا 
حضاريا واضحا ومؤثرا في مجال استخدام 
التكنولوجيا العلمية املتطورة في وسائل 
االعالم املرئي واملسموع واملقروء، وشغلت 

القنوات اإلخبارية املتخصصة مساحة كبيرة 
في مجال القنوات التلفزيونية التي تعمل 
على ايصال االخبار احلية الى املشاهدين 
واطالعهم عما يجري في العالم والذي اصبح 
بذلـــك التطور قرية صغيـــرة في املعرفة 

وتناقل املعلومات.
  وملا كانت للقنوات اإلخبارية املتخصصة 
اثرها الشديد في جذب املاليني من املشاهدين، 
كان من الالزم في غياب وجود قناة إخبارية 
حكومية للكويت تقف الى جانب القنوات 

العربية واألجنبية املتخصصة قيام وزارة 
اإلعالم مبســـؤولياتها في املبادرة الى إنشاء 
قنــاة تلفزيونيـــة متخــصصة لألخبار 
احملليـــة والدوليـــة تعـــمـــل على مدار 
الساعة لنشـــر األنـــباء وحتقيق املعرفة 
حـــول ما يجري فـــي العالم مـــن أحداث 
وعرضها مبصداقية، على أن تتعاون في 
ذلك مـــع القنوات ومصادر االخبار للدول 
واملنظمـــات العربية واألجنبية في مجال 

االعالم واألخبار. 

 عالم الكندري 

 علي الراشد ود. سليمان الهتالن في «حديث اخلليج» 

 سعدون حماد 

 ناجي العبدالهادي 

 م.أحمد املرشد 

 د.معصومة املبارك 

 كشف عن عنوانه واستعدادات وزارة شؤون األمة الستضافته

 المرشد: ملتقى الحكومات والبرلمانات
  ينطلق في أبريل بثالثة محاور

 معصومة: لماذا لم يمنح ضباط معلومات الطيران 
بدالت طبيعة عمل ومكافآت تشجيعية؟

 في حلقة جديدة من «حديث الخليج»

 الراشد: هناك وزراء ال يستحقون
  البقاء في مناصبهم بالكويت

 «المرأة» تستكمل مناقشة تعديل
  قانون إقامة األجانب

 مجلس األمة يحتضن حوارًا برلمانيًا
  عربيًا ـ تركيًا اإلثنين والثالثاء المقبلين

 دبي: يستضيف برنامج «حديث اخلليج» 
الذي يعده ويقدمه د.سليمان الهتالن على 
قناة «احلرة» أمني سر مجلس األمة النائب 
علي الراشد الذي يتحدث عن االستجواب 

األخير لرئيس الوزراء.
  ويتحدث الراشد عن تعسف وحق اريد 
به باطل في كثرة استجوابات مجلس األمة. 
كما يقول ان هناك وزراء ال يستحقون البقاء 
في مناصبهم في احلكومة الكويتية، ويؤكد 
ان مشكلة البدون قنبلة موقوتة والبد من 
جتنيس من يستحق ذلك. تعرض احللقة 
الساعة ١١:١٠ مساء بتوقيت السعودية وتعاد 

أكثر من مرة خالل األسبوع.

 تعقد جلنتا الشــــؤون التشريعية وشؤون 
املرأة اجتماعاتها اليوم حيث من املقرر أن تناقش 
جلنة الشؤون التشريعية والقانونية مجموعة 
من املشاريع بقوانني ومجموعة من االقتراحات 
بقوانني وذلك بحضور النائب األول لرئيس مجلس 
الوزراء ووزير الدفاع الشيخ جابر املبارك ونائب 
رئيس مجلس الوزراء للشؤون القانونية ووزير 

العدل ووزير األوقاف والشؤون االسالمية راشد 
احلماد ورئيس املجلــــس األعلى للقضاء، فيما 
تناقش جلنة شــــؤون املرأة واألسرة رد وزارة 
الداخلية على تقرير الســــادس عشر التكميلي 
للتقرير العاشــــر بإضافة مــــادة جديدة برقم ٩ 
مكرر الى املرســــوم األميري رقم ١٧ لسنة ١٩٥٩ 

بقانون إقامة األجانب. 

باملصالح االستراتيجية» مشيرا 
الى أن هــــذا العصر هو عصر 
التكتــــالت ومــــن خالله يجب 
صقل العوامل املشــــتركة فيما 
بني جمهوريــــة تركيا والعرب 
القضايا االســــالمية  لنصــــرة 
والقضايا املشــــتركة التركية ـ 

العربية.
  وتطـــرق الى اثـــار التباعد 
العربي  ـ  التركـــي  والتقـــارب 
خالل فترات زمنية والى التوافق 
احلالـــي في العالقات العربيةـ  
التركية الذي سيساهم في دعم 
احلركة االقتصادية بني تركيا 
والعرب ليتم فتح مجاالت وآفاق 
لالستثمار العربي ـ التركي في 

كل املجاالت.
  ويهدف امللتقـــى الذي يأتي 
مبساهمة من الشباب الكويتي 
الى تنمية العالقات االجتماعية 
واالقتصادية والفكرية وتوسيع 
العرب  بـــني  التقـــارب  آفـــاق 

وتركيا. 

الدول أن تنضوي حتت تكتالت 
وكيانات سياسية تربطها عالقات 
مشتركة تساهم في تعزيز هذا 

الترابط وتوطيده.
  وقال ان «العصر الذي نعيشه 
اآلن يحتم على اجلميع تكوين 
تكتالت سياســــية قوية لدعم 
وجودها وتعزيز موقفها الدولي 
من خالل قوى الضغط املرتبطة 

 يحتضن مجلس االمة يومي 
االثنني والثالثاء املقبلني اجلولة 
الثانية للحوار البرملاني العربيـ  
التركي الذي يشرف على تنظيمه 

البرملان العربي.
  وابلغ امني عام مجلس االمة 
عالم الكنـــدري «كونا» ان هذه 
اجلولة ستنعقد برعاية رئيس 
مجلس االمة جاســـم اخلرافي 
مبشاركة نخبة من نواب االمة 

في الكويت وتركيا.
  من جانبه أكد املنسق العام 
ملؤمتر العالقات العربيةـ  التركية 
محمد الديحاني ان تنظيم هذا 
امللتقى يأتـــي تأكيدا وتأصيال 
للعالقـــات العربيـــة ـ التركية 
والتقـــارب فيما بـــني الثقافات 
العربية والتركيـــة التي قادت 
الدولة االسالمية على مر أكثر 

من أربعة قرون.
  واضاف الديحاني في تصريح 
الذي  الواقع  أن  اليوم  صحافي 
يعيشـــه العالم يحتم على كل 

 شعيب املويزري 

الصف التقدم بطلب االلتحاق 
بهذه الدورة وذلك عند صدور 
التعميم من قبل الوزارة األمر 
الذي يتحقق معه مبدأ العدالة 
واملساواة تعادل سنة دراسية 
كاملة (كما تضمن القرار سالف 
اإلشارة الى أن مدة الدورة ستة 
أشــــهر بها فصالن دراسيان) 
بالنظــــام اخلارجــــي ويتلقى 
املتدرب خالل املناهج العلمية 
املقــــررة لتأهيله  والعمليــــة 
للترقية الى رتبة مالزم وذلك 
الدراســــة  وفق نظام وخطط 
بأكادميية سعد العبداهللا للعلوم 
االمنيــــة، وتعقــــد االكادميية 
دورة واحدة في السنة، حيث 
ان األمــــر يصعب معــــه عقد 
اكثــــر من دورة خالل الســــنة 
الواحدة، وحرصا من الوزارة 
على ابنائها منتسبي الوزارة من 
ضباط الصف واحلاصلني على 
مؤهالت جامعية أو ما يعادلها 
فقد تقرر قبول جميع االعداد 
التي ستتقدم لاللتحاق بالدورة 

وتنطبق عليها الشروط.
التوســـع االفقي    وبشـــأن 
والرأســـي بأكادمييـــة ســـعد 
العبـــداهللا للعلوم االمنية فقد 
قامت الوزارة منذ العمل فيه منذ 
عام تقريبا بإنشاء مبنى جديد 
لالكادميية بطاقة اســـتيعابية 
كبيرة وسيتم االنتهاء منه بإذن 

اهللا في أواخر عام ٢٠١٢. 

يكون كويتي اجلنسية، ان يكون 
حاصال على مؤهل جامعي او ما 
يعادله يستلزم احلصول عليه 
دراسة مدتها اربع سنوات على 
االقل بعد الثانوية العامة، وان 
بـــه وان يكون  يكون معترفا 
قد أمضى ٥ سنوات في خدمة 
قوة الشـــرطة وان يكون الئقا 
الدورة  صحيا وفقا ملتطلبات 
وأال يكون قد حصل على تقدير 
الثالث سنوات  ضعيف خالل 
الســـابقة للدورة، وأن يجتاز 
اختبار املقابلة الشخصية وأال 
يكـــون قد وقع بحقه جزاء من 
العقوبـــات الواردة في املادة ٣ 
من القرار الـــوزاري رقم ١١٢٩ 

لسنة ١٩٩٩.
  وفــــي حالة انطبــــاق تلك 
الشروط يحق جلميع ضباط 

 شكر رئيس جلنة الداخلية 
والدفاع البرملانية النائب شعيب 
املويزري وزارة الداخلية على 
اجابتها والتـــي ورد بها تأكيد 
وزيرها التحاق جميع من تنطبق 
عليهم الشروط في اكادميية سعد 

العبداهللا للعلوم األمنية.
  وقال وزير الداخلية الشيخ 
جابر اخلالد في رده على النائب 
املويـــزري: يخلص  شـــعيب 
موضـــوع الســـؤال املقدم من 
النائب شـــعيب املويزري الى 
طلب االستفســـار عن االسس 
التي يتـــم على  والضوابـــط 
أساســـها احلاق بعض ضباط 
الصف بالدورة التدريبية التي 
تعقد بأكادميية سعد العبداهللا 
للعلوم األمنية املطلوب اجتيازها 
للترقيـــة الى رتبـــة مالزم... 
إلى آخر الســـؤال والوزارة في 
الســـؤال..  معرض ردها على 

تفيد باآلتي:
  توضح الـــوزارة أن القرار 
الوزاري رقم (١٢٨٥) لسنة ٢٠٠١ 
وتعديالته قد تضمن األسس 
والضوابط التي يتم بناء عليها 
إحلاق ضباط الصف من حملة 
املؤهالت اجلامعية أو ما يعادلها 
التي تعقد  التدريبية  بالدورة 
بأكادميية سعد العبداهللا للعلوم 
االمنية وذلك متهيدا لترقيتهم 
الـــى رتبة مـــالزم وقد جاءت 
الشروط على النحو اآلتي: ان 

 إنشاء مبنى جديد بطاقة استيعابية كبيرة ينتهي أواخر ٢٠١٢

 «الداخلية»: قبول جميع المتقدمين لاللتحاق 
بأكاديمية سعد العبداهللا وتنطبق عليهم الشروط


