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الوزير اخلالد أقرّ املقترح بعد دراسته

النواف: إيقاف قبول خريجي الثانوية كضباط لعامني دراسيني
العميد عادل احلشاش  األمني 
إن وزارة الداخلية تسير وفق 
رؤى واضحة محددة بناء على 
دراسات وال حتكمها معطيات 
آنية، موضحا أن قرار اإليقاف 
املؤقت اقتصر على جزء بسيط 
فيما ستواصل األكادميية قبول 
ضباط الصف في معهد ضباط 
الص����ف واألفراد في مدرس����ة 
الشرطة، مشددا على أن فيهما 
فرصا وظيفية مميزة للخريجني 
ومبا يسد حاجة وزارة الداخلية 

في ذلك.
العميد احلش����اش  وق����ال 
إن الق����رار جاء وف����ق تصور 
اس����تراتيجي إلع����ادة تأهيل 
الضباط اخلريجني على أسس 
متينة وراسخة لتحقيق أهداف 
العمل األمني، مضيفا أن قرار 
اإليقاف يستهدف كذلك مواءمة 
املناهج التعليمية والتدريبية 
مع الواقع امليداني ومبا يكرس 
أم����ن مبعايير  إع����داد ضابط 
مهنية وعلمية عالية اجلودة 

والكفاءة.

والتدريبية فيها.
اللواء الشيخ فيصل  وبني 
الن����واف أن فت����رة اإليق����اف 
املؤقت ستعطي قطاع شؤون 
التعلي����م والتدري����ب الفرصة 
لوضع اخلطط الالزمة لتطوير 
األكادميية واملناهج التعليمية 
لتصبح على أعلى مس����توى 
من الناحي����ة العلمية، مضيفا 
أن فترة اإليقاف ستعطي فرصة 
الستقطاب أكبر عدد من حملة 
شهادة الثانوية العامة للتقدم 
التي  لدورات ضب����اط الصف 
حتت����اج وزارة الداخلي����ة إلى 

زيادة أعدادهم.
وذكر أن فترة اإليقاف ليست 
طويلة إذ سيتم خاللها تخريج 
عدد من الدفع����ات من ضباط 
وصف ضباط وأفراد، موضحا 
أن هذه الفترة املؤقتة لن متنع 
املؤسسات التعليمية في الوزارة 
من تأدية دورها في تأهيل رجال 

الشرطة من مختلف الرتب.
بدوره، قال مدير عام اإلدارة 
العام����ة للعالق����ات واإلعالم 

من ضباط االختصاص خالل 
فترة اإليق����اف هذه مبا يحقق 
نظرتها في أن يكون رجل األمن 
مؤهال بشكل ميكنه التعامل مع 
الظروف احمليطة به ومبا  كل 
يرس����خ السياس����ة العامة في 
االعتماد عل����ى نوعية الكوادر 
وليس عددها والتي يركز عليها 
نائب رئيس ال����وزراء ووزير 
الداخلية الشيخ محمد اخلالد 
ووكيل وزارة الداخلية الفريق 

سليمان الفهد.
إلى أن هذا اإليقاف  وأشار 
املؤقت س����يعطي وقتا ومجاال 
للمؤسسات التعليمية العسكرية 
ف����ي وزارة الداخلي����ة إلعادة 
دراسة مناهجها التعليمية من 
جديد لكي يت����م تطويرها مبا 
يتواكب والتطورات العلمية في 
املجاالت املختلفة باإلضافة إلى 
توسعة مباني هذه املؤسسات 
لك����ي تس����توعب بع����د فترة 
اإليقاف األعداد التي س����تتقدم 
لها كما ستعمل كذلك على سد 
النقص في الكوادر التعليمية 

كخف���ر  الداخلي���ة  وزارة 
السواحل والطيران العمودي 

واألدلة اجلنائية.
إن األكادميية  إلى  وأش����ار 
ستتوس����ع في قب����ول الطلبة 

من حملة ش���هادة الثانوية 
العامة سيقتصر على ثالثة 
تخصصات فقط لالبتعاث إلى 
خارج الكويت لتخصصات 
فنية حتتاجها بعض قطاعات 

تأهيل كوادرها البشرية وفق 
خطة تستهدف إعداد ضباط 

مؤهلني علميا وتدريبيا.
وأوضح الل���واء النواف 
أن فتح باب قبول الضباط 

أحمد خميس

الوكيل املس���اعد  أعل���ن 
لقط���اع التعلي���م والتدريب 
ب���وزارة الداخلي���ة الل���واء 
الش���يخ فيصل النواف وقفا 
مؤقتا لقبول خريجي شهادة 
العام���ة لاللتحاق  الثانوية 
بدورات الضباط في أكادميية 
سعد العبداهلل للعلوم األمنية 
للعامني الدراسيني ٢٠١٦/٢٠١٧ 

.٢٠١٧/٢٠١٨ �
النواف في  الل���واء  وقال 
مؤمت���ر صحافي عق���ده في 
مبنى األكادميية مس���اء اول 
من امس االثنني إن هذا املقترح 
الذي أقره نائب رئيس مجلس 
الوزراء ووزير الداخلية الشيخ 
محمد اخلالد أعد بعد دراسة 
معمقة ومستفيضة من قبل 
املسؤولني في قطاع شؤون 
التعليم والتدريب ويهدف إلى 
إعادة تأهيل رجل الشرطة مبا 
ينسجم مع االستراتيجية التي 
تعمل عليها وزارة الداخلية في 

اللواء الشيخ فيصل النواف متحدثا في املؤمتر الصحافي وإلى ميينه العميد عادل احلشاش 

22272749 - 22272748إعالنات الدليل

العالناتـــــــكـم

في دلـيـــل

2 2 2 7 2 7 4 8
2 2 2 7 2 7 4 9

العالناتــكم في دلـيـــل

2 2 2 7 2 7 4 8     2 2 2 7 2 7 4 9

العالناتـــــــكـم

في دلـيـــل

2 2 2 7 2 7 4 8
2 2 2 7 2 7 4 9

العالناتـــــــكـم

في دلـيـــل

2 2 2 7 2 7 4 8
2 2 2 7 2 7 4 9

املصنع 23902793 الفنطاس تلفاگس : 23904424

خــــــزانـــــــــات البـــــــــــدّيـــــــــــح

> قالب أوروبي
  معــتــمـد.
> ناعم من
   الــداخـــل
  واخلــــارج.

> معالج ضد
   الطحــالــب 
  والبكتيريا.
> خالـي مـن

    الفوم واملواد
    السامة.

مـــتـــــــوفـــــر 
بأحــجــــــــام
100 جــالــون
200 جــالــون
500 جــالــون
800 جــالــون
1000 جالون
1200 جالون
1500 جالون
2000 جالون

گفالة
10 سنوات

99852416
البـــدّيـــــح

املاء ثروة لنحافظ عليها

يوجــــــد خـــزانـــات للــبـر

> معزول حراري 4 طبقات
> ســـــــمــاگـــــــــة 18 ملم

ISO
9002

> صناعة سعودية
من 100 إلى 6360 جالون

حاصل على شهادة اآليزو

الرواد في حتسني اجلودة العاملية

TUV
CERT
ISO 9002

22612600 - 22612900 - 65811747 - 90003932 

> نهتم ب�صحـتكـــم
م�صنوعة من مادة �لبويل �إيثيلني 

�ل�صم�س  �أ����ص���ع���ة  م����ن  ل��ل��ح��م��اي��ة 

�لفطريات  تكون  ومتنع  و�حل���ر�رة 

و�لطحالب و�لبكترييا.

> نهتم باالبتــكـــار
بتنقية �لقولبة من �ربع طبقات 

وباأعلى �ملو��صفات.

 60655133 - 66015044 - 69020302 - 69006907

غــرب عبد الله املبارك )الدائري السابع( - صباح األحمد - جابــر األحــمــــد 
- شمال غرب الصليبخـــــات - سعد العبدالله- عمــوم القريــن - ام الهيمان- 
فــهـــد األحـمــد - جابــرالعلــــي - مبــــارك الگبير - النهضة - الظهر- املنقف - 
النسيم - خـــيران السگنـــي - الـــقــــــيروان - الــــوفـــرة - وتوجد مناطق أخرى.

الـــــــتــــميــــمــــــــي مــــ�ؤ�ص�صــــــة

العقـاريـةعبــــداللـــــه
إدارة گويتية

للشگاوى واالستشارات: 65015044                   

حـــولـــي - شـــارع بـــن خــلــدون - مجمــع العثمـــان التجـاري - فـــوق ســــوق اجلــوهـــرة - امليـــزانني - مگتب 15

املناطق املتاح فيها عرو�ض للبدل لدينا:

بــــدل- بيـــع- ايجار- إدارة أمــالك الغير -  إيجـار واستئجار األراضي  والعقــــارات

لإن�صاء �صركات جتارية 

وتخلي�س جميع �ملعامالت 

�لتجارية بال�صلطنة

سلطنة عمان

�لت�صال:

0096899358270
Email: info@eigllcoman.com

22453998- 22443764 

تگييف دايگن

 69030266 ــة  ــ�ي ــن ــص � وعــــقــــ�د  الــ�ــصــيــانــة   -

 66645882 ــة  ــل ــص ــ� ــف ــن امل الـــــ�حـــــدات  ــات  ــع ــي ــب م  -

 69018118 املــــركــــزي  ــتــكــيــيــف  ال ــات  ــع ــي ــب م  -

66645881 الذكية   VRV اأجهزة تكييف  -  مبيعات 

> مضخـــة دفـــع مصنـوعــــة مــن الستـــانلـــس ستــيــــل ومــــــزودة 
بجـهــاز اتوماتيگي.

> سخانات مياه مرگزية )صناعة أمريگية(
> فلتر رملي بقياسات مختلفة مزود بجهاز غسيل أتوماتيكي.
> شبگة بايبات ppr_ لتجميع السيستم وجتهيزه للتشغيل.

> مضخة راجع لتدوير املياه الساخنة - قاعدة جلفانيز.

97283801 - 99370050 - 97213474

نعـــــــــــمــــــــــه
سخانات
مرگزية

املصنع

خــــــــزانـــــات أبيــــار عـــــلي

ت: 65556079 - 23905655

ISO
9002

> معزول حراري 4 طبقات
> ســـــــمــاگـــــــــة 18 ملم

متوفر باألحجام
من 200 جالون  إلى 5000 جالون

گفالة
10 سنوات

خ�ز�ن �صح��ي ومع�تم�د,

• م�ص�ن���وع م���ن �لب��ول��ي 
�أثيلني �لنقي.

�������ص�������������د �ل������ط������ح������ال������ب 

و�ل��ب��ك��ت��ريي��ا خ���ايل م��ن 

�لفوم ناعم من �لد�خل 

و�خل���ارج, خ��ز�ن قطع��ة 

و�ص��ل��ة,  ب������دون  و�ح�����دة 

3 ط�ب��ق�����ات و4ط�ب����ق�����ات 

ع��ازل ح��ر�ري.

• ق�صم خا�س لل�صيانة.
• ت��������������صلي���ح ج���������م�ي��������ع 

�أن�����و�ع �خلز�نات.

إفطار لرمضان للشركات واجلمعيات

جتهيز وجبات

لالستفسار: 99043294

* مصنوع من مادة البولي ثيلين النقي.
* معتمد من الهيـئــة العـامـة لإلسكـان.

* معتــمـد مـن منظـمـات الغذاء والـدواء العالمية. 

خزانات گـــاي

ت : 23263042 داخلي 311 اإدارة املبيعات

ــر حـــيـــزاً كــبــيــراً  ــوف ت
وتشغل حيزاً صغيراً 
من المساحة وتمتاز 
وأنيق  ــع  رائ بشكل 
وعصري. وهي حل 
ضعف  لــمــشــكــلــة 
ــمــاء في  ضــغــط ال

تركيب  ويتم  البيت 
بين  ـــســـور  ال خـــــزان 

الساعة والمضخة.

صناعة 
گويتية
%100

گفالة  تصل 
لغاية 20 سنة 

حسب نوع اخلزان

kiaico@kiaico.comاخلط ال�صاخن: 98008378/7/6 

فيال  لإليجـــــــار
  مبارك الكبير

 دورين ون�صف و�صرد�ب ظهر 

 وب���ط���ن م���ع ح��دي��ق��ة �صغرية

لالإيجار لل�صيار�ت    وم��و�ق��ف 

�ل�صهري ٢٢٥٠ دك لالأجانب

المالك: 99616694

 - )غــــــــرفــــــــة  75م  الــــشــــقــــة  مــــســــاحــــة   •
حــــمــــام(.  - مـــطـــبـــخ   - صــــالــــة   - مـــاســـتـــر  غــــرفــــة 

تشطيب ســوبــر ديــلــوكــس -لــوبــي -   •
مواقف   - سباحة  -حمام  رياضة  صالة 
- حــراســة - الــبــرج مــراقــب بالكاميرات.
لـــــــإليـــــــجـــــــار ســــــــــــــــرداب مــــســــاحــــة  ويــــــــوجــــــــد   •
للتقسيم. قــــابــــل  لـــلـــتـــخـــزيـــن  مـــكـــيـــف  850م 

د.ك  450 إلــــــــــى  د.ك   420 مـــــــن  اإليـــــــــجـــــــــار  يــــــبــــــدأ 

لإليجار برج  نعامي  )للشركات والعائالت(

املنقف - قطعة )4( - �صارع )25( - ق�صيمة )90(

99044300 - 96028300
مينع تدخل الوسطاء

3 غرف نوم باخلزائن + صالة وصالون + 
مطبخ مجهز + حمامني + غرفة خادمة + 

سنترال +تشطيبات سوبر ديلوكس

مطلوب عرسان فقط

شقة فاخرة لإليجار 
بالـــروضـــــــــــــــة

ل��������الت�����������������ص��������ال:99601733

ب�����ع�����د �ل�����������ص�����اع�����ة �ل�����ث�����ام�����ن�����ة �����ص����ب����اح����ًا

تنظيـف وتعقـيـم وت�ص�ير دكت التكييف املـركزي

ق�صم خا�ض ملبيعات و�صيانة اأجهزة تنظيف الدكت

ما ال ت�صتطيع روؤيته قد يق�صي عليك  !  املعاينة جمانًا

7948 9919 - 4900 2481&كـلني رايـت


