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خريجو الثانوية 
ميكنهم التقدم 

لاللتحاق بدورات 
ضباط الصف )رقباء 
أوائل( ليحصلوا علي 
دبلوم في تخصصات 

مختلفة

لويفيل � د.ب.أ: ش���ارك 
آالف املش���يعني في تكرمي 
أسطورة املالكمة محمد علي 
كالي في طقوس جنائزية 
إسالمية عشية مراسم تأبينه 
التي ستجري على مدار يوم 
كامل في مدينة لويفيل بوالية 
كنتاكي، مسقط رأس الراحل 
بطل العال���م للوزن الثقيل 

ثالث مرات.
وتدفق آالف األش���خاص 
إلى ساحة  اخلميس املاضي 
رياضية ف���ي لويفيل، حيث 
استمعوا إلى أدعية وتالوات 

من القرآن.
وكان محمد علي قد توفي 
في مستشفى في أريزونا في 
3 اجل���اري بع���د معاناة من 

متالزمة باركنسون على مدار 
30 عاما.

وكان رائد احلقوق املدنية 
األميرك���ي الق���س جيس���ي 
جاكس���ون من بني املشيعني 
إلى جانب منظ���م مباريات 
املالكمة الش���هير دون كينج 
واملالكم املعتزل شوجار راي 

ليونارد.

كما كان املغني البريطاني 
يوسف إسالم من بني حاملي 

نعش علي.
ومن أبرز املشيعني أيضا 
املمثل ويل س���ميث وأبطال 
س���ابقون في لعبة املالكمة 
ورئي���س اللجن���ة األوملبية 

الدولية توماس باخ.

وداعا للبطل .. وصالة اجلنازة على روحه نعش يحمل جثمان كالي

أبعد من الكلمات
»يسرا تؤدي دورها بخبرة السنني«

الناقد السينمائي املصري 
طارق الشناوي متحدثا 

عن يسرا ومسلسلها اجلديد 
»فوق مستوى الشبهات« حيث 
تؤدي يسرا دورا جديدا عليها، 

وهي املرأة التي متتلئ حقدا 
وضغينة وكأن شيطانا داخلها يحركها، 
ويقول الشناوي: أشعر بأن يسرا تؤدي 

دورها باستمتاع كبير وكأنها تتحدى 
طبيعتها وشخصيتها الطبيعية.

»أصبح من أكثر الرياضيني أجرا في العالم«
تعليق للصحافي 

البريطاني إيوان ماكليالند 
يتناول فيه العب كرة القدم 
الشهير كريستيانو رونالدو 

بعد ان كسب 61 مليون جنيها 
استرلينيا العام املاضي.

»أحسست فجأة أني غير قادرة على الكالم«
جنمة الغناء مادونا بعد 

لقائها الرئيس أوباما وراء 
كواليس برنامج »استعراض 

الليلة«.

»انه شعور رائع بالراحة والطمأنينة ال ميكن 
وصفه«

املمثلة األسترالية أجاي 
روتشستر، وهي تناشد 

النساء إجراء فحص بالسونار 
ألثدائهن، بعد أن أبلغها األطباء 

أنها غير مصابة بالسرطان.

 »ال شك أنها استمدت ألبومها األخير
) ليمونيد ( من أفكاري«

املخرج ماثيو فولكس يتهم 
املغنية العاملية بيونسيه بسرقة 
أفكار فيلم قصير له، ويطالبها 

بحصة من مبيعات األلبوم.

»لقد جتمد الدم في عروقي«
املمثل التلفزيوني سكوت 
ديسيك وهو يسخر من 

بعض التقارير التي ذكرت 
أنه والد طفل املمثلة كلوي 

كارديشيان الذي لم يولد بعد.

آالف احملبني يشيّعون كالي إلى مثواه األخير

قال إن قرار تأجيل قبول دفعة من الطلبة الضباط جاء بناء على دراسات مستفيضة

احلشاش: تصريح عميد التسجيل والقبول باجلامعة
غير موفّق و»الداخلية« ال تقبل املزايدة

2017/2016 و2018/2017 عدد من 
طلبة الثانوية العامة لالبتعاث 
إلى دورات خارجية للتزود 
بعل���وم ومع���ارف وخبرات 
تتعل���ق بتخصص���ات فنية 
حتتاج اليها وزارة الداخلية 
في بعض قطاعاتها من خالل 
تخصص���ي خفر الس���واحل 

والطيران العمودي.
إل����ى أن  اإلدارة  ولفت����ت 
خريجي الثانوية العامة خالل 
العام الدراسي احلالي واملقبل 
ميكنهم كذلك التقدم لاللتحاق 
بدورات ضباط الصف )رقباء 
أوائ����ل( ليحصلوا علي دبلوم 
في تخصص����ات مختلفة وفق 
حوافز مالية ودورات تخصصية 
تعادل الوظائف املدنية بالدرجة 
اخلامسة وثالث عالوات، كما 
سيحصلون على حوافز مالية 
إلى  مع تخصصاته����م إضافة 
إمكاني����ة االنخراط في دورات 
ضباط االختصاص في املستقبل 
بعد استيفاء الشروط املطلوبة 
بالترقي أثناء اخلدمة الفعلية 
لهم ف����ي وزارة الداخلية، كما 
ميكنهم التسلس����ل العسكري 
وحتى حصوله����م على رتبة 
وكيل اول وف����ق نظم ولوائح 
االلتحاق بدورات الضباط وهو 
ما يزيد في كفاءتهم وقدرتهم 
كونهم مترسوا في العمل األمني 

لسنوات طويلة.

املرحل���ة املقبلة م���ن جهة، 
وفرصة ملراجعة مجمل املناهج 
التعليمية وإعادة صياغتها مبا 
يتوافق واألهداف االستراتيجية 
لوزارة الداخلية ومبا يضمن 
حصول الطالب الضابط من 
خاللها على العلوم املعرفية 
الالزم���ة لصقل ش���خصيته 
وبلورته���ا ومب���ا ميكنه من 
التعامل بحكمة واتزان مع كل 
الظروف والضغوط التي يعمل 

فيها من جهة اخرى.
وأشارت الى أن هذا اإليقاف 
املؤقت ال يعني أنه لن يكون 
هناك تخريج لدفعات ضباط 
ج���دد إذ ي���درس حاليا في 
األكادميي���ة ثالث دفعات من 
املتوقع تخرج آخرها في العام 
الدراسي 2019/2018، إضافة 
إلى أن األكادميية ستس���تمر 
في قبول الراغبني في االلتحاق 
بدورة ضباط االختصاص من 
الطلبة اجلامعيني، الفتة إلى 
أنها ستتوسع في قبولهم خالل 
فترة اإليقاف املؤقت لدورات 
الطلبة الضباط من خريجي 

الثانوية العامة.
وأوضحت ان قرار اإليقاف 
املؤقت ال يعن���ي غلق الباب 
الثانوي���ة  أم���ام خريج���ي 
الطامح���ني ليكونوا ضباطا 
في وزارة الداخلية إذ سيقبل 
خالل الس���نتني التعليميتني 

اإلدارة وحتديث الوس���ائل 
لضم���ان املزيد م���ن اجلودة 
وارتفاع الوتيرة اإلنتاجية في 
إطار من احلفاظ على الضبط 
والربط والسلوك اإليجابي مبا 
يحفظ لرجل األم���ن هيبته 
ومكانته في املجتمع باعتباره 
الدولة ومكانتها  ميثل هيبة 
املصونة م���ن أي انحراف أو 

جتاوز.
العميد احلشاش  وأش����ار 
في خت����ام تصريحه على دور 
الذين ميثلون عصب  الشباب 
األمن وطاقت����ه املتجددة التي 
تستمد منها أجهزة األمن وسائر 
مؤسسات الدولة مصدر قوتها 
وقدرتها على العمل وبذل اجلهد 
والعط����اء املتواصل، مؤكدا ان 
سياسات قبول دفعات من الطلبة 
الضباط ذوي االختصاص من 
خريجي اجلامع����ات والرقباء 
العامة  الثانوية  األوائل حملة 
ستس����تمر طاملا دعت احلاجة 
لذلك وفق استراتيجيات وخطط 
وبرام����ج مرس����ومة ومحددة 

األهداف والنتائج سلفا.
العام���ة  وكان���ت اإلدارة 
للعالق���ات واالع���الم األمني 
اك���دت ام���س االول في بيان 
لها أن سنتي اإليقاف املؤقت 
س���وف تس���تغالن لتطوير 
مرافق األكادميية مبا ميكنها 
أكبر في  من استيعاب أعداد 

في مجاالت خفر الس���واحل 
والطيران العمودي وغيرها من 
املجاالت األمنية والتي الزال 
الباب مفتوحا لقبول دفعة من 
الطلبة الرقباء األوائل حملة 
الثانوية العامة بأعداد مضاعفة 
إضافة إل���ى دفعة أخرى من 
الضباط ذوي االختصاص من 
خريجي اجلامعات مما يؤكد 
ان تأجي���ل قبول دفعات من 
الطلبة الضباط لن يؤثر مطلقا 
القبول وأعداد  بالسلب على 

املتقدمني للجامعة.
وأشار إلى احلاجة إلى قبول 
دفعة من الرقباء األوائل الذين 
تتوافر أمامهم الرواتب املجزية 
واحلوافز واملكافآت التي متاثل 
زمالءهم من الضباط، كما ان 
املجال مفتوح أمامهم ملواصلة 
التحصي���ل العلمي والترقي 
للوصول إل���ى الرتب العليا 

واملناصب القيادية.
العميد احلش���اش  وذكر 
ان اخلط���ط وبرام���ج إعداد 
وتأهيل رجال األمن تتم على 
أس���س منهجية وسياسات 
مؤسسية وال تخضع لألهواء 
أو التصريحات التي ال تخدم 
أبناءنا الش���باب من الطلبة 
خريج���ي الثانوية العامة أو 
اجلامعات، حيث نسعى من 
هذه الوقفة إلى تطوير الفكر 
األمني واالرتقاء مبستويات 

اإلدارة  أعرب مدير ع���ام 
العام���ة للعالق���ات واإلعالم 
األمن���ي ب���وزارة الداخلي���ة 
العميد عادل احلش���اش عن 
أسفه الشديد ملا بدر من عميد 
القبول والتسجيل في جامعة 
الكويت من تصريحات بشأن 
التأجيل املؤقت لقبول الدفعات 
الطلبة الضباط للعامني  من 
الدراسيني املقبلني وقوله ان 
ذلك سيؤثر سلبا على عملية 
القب���ول وأعداد املتقدمني في 
اجلامع���ة، مؤك���دا أن وزارة 
الداخلية ال تقبل املزايدة من 
أحد وأن مثل هذه التصريحات 
غير موفقة وال تخدم أبناءنا 
الشباب الذين حترص وزارة 
الداخلي���ة على مس���تقبلهم 
ومصلحتهم في كل املجاالت 

التي تخدم الوطن.
وأضاف العميد احلشاش 
ان قرار تأجيل قبول دفعات 
من الطلب���ة الضباط لم يأت 
عش���وائيا وال وليد الصدفة 
بل جاء بناء على دراس���ات 
مس���تفيضة وبحوث عميقة 
ومتابعة وتقييم دائم وبعد 
حتليل دقيق ونتائج محققة 
بأهمية ربط مخرجات التعليم 
والتدريب األمني باالستراتيجية 
األمنية الش���املة وبناء على 
التعليمي���ة  االحتياج���ات 
والعملية للقطاعات األمنية 

العميد عادل احلشاش 

بتعليمات من الفريق الفهد وإشراف اللواء الطراح

بينهم سيدة وضعت سيارتها في املواقف وسارت على القدمني

دوريات النجدة واملرور تالحق االستهتار والرعونة على طريق األرتال

فزعة مديريات األمن حتصد 23 متسولة ومتسوالً من 4 محافظات

هاني الظفيري

يش����هد طريق االرت����ال فاصال من 
االستهتار والرعونة الذي يقوم به الشباب 
بعد صالة الفجر بشكل شبه يومي، وفور 
ورود معلومات عن هذه التجمعات الى 
الفريق سليمان  الداخلية  وكيل وزارة 
الفه����د مت االيعاز الي الوكيل املس����اعد 
اللواء  العام باالناب����ة  لش����ؤون األمن 
ابراهيم الطراح الذي قام بالتنسيق مع 
قطاعي النج����دة واملرور ومتت مداهمة 
طريق االرتال، حيث ضبطت مركبتان 
رياضيتان وسجل بحق قائديهما عدد من 
املخالف����ات التي على اثرها مت إدخالهما 

حجز املرور. وقال مصدر امني ان دوريات 
األمن العام والنجدة تواجد رجالها على 
طريق االرتال قبل بزوغ الشمس حتى 
ال يس����تغل املكان لالستهتار والرعونة 
واملجاهرة باإلفطار من قبل العديد من 

املتجمهرين من الشباب. 
وأضاف املصدر ان رجال األمن قاموا 
بإحالة مركبتني للحجز وحترير 1٤مخالفة 
مرورية وضبط مركبات مخالفة لقانون 
املرور. وأفاد املصدر بأن احلمالت على 
طريق االرتال مستمرة في األيام القادمة 
حتى ينتهي التجمع الشبابي الذي يتجه 
ال����ى موقع طريق االرت����ال الواقع على 

خط الساملي.

محمد الجالهمة  - مشاري المطيري

واصل����ت مديري����ات األمن 
فزعته����ا للتص����دي لظاهرة 
الرمضان����ي والتي  التس����ول 
صدرت التعليمات بشأنها الى 
وكيل القطاع الل����واء ابراهيم 
الطراح م����ن قبل نائب رئيس 
مجلس الوزراء ووزير الداخلية 
الش����يخ محمد اخلالد ووكيل 
الوزارة الفريق سليمان الفهد، 
ويوم أمس نفذت مديريات امن 
حولي بقيادة العميد امني عابدين 

والعقيد محمد املطيري وأمن 
العميد ركن  الفروانية بقيادة 
صالح العنزي وأمن األحمدي 
العميد عبداهلل سفاح  بقيادة 
العاصمة  ومدير امن محافظة 
العقيد ناصر العدواني حمالتهم 
الرامية للتص����دي الى ظاهرة 

التسول.
امني فإن  وبحسب مصدر 
حملة ام����ن حولي حصدت 10 
متس����ولني منهم طفل وهم من 
اجلنسية الس����ورية والبدون 
واآلسيوية ومتت إحالتهم الى 

اإلبع����اد اإلداري على ان تتخذ 
إجراءات مشددة بحق كفالئهم، 
والالفت ان احدى املتس����والت 
وضعت سيارتها في املواقف. 
وفي العاصمة أسفرت حملة 
موس����عة في محيط املساجد 
واملس����جد الكبير عن ضبط 6 

متسوالت جار إبعادهم.
مت  الفرواني����ة  وف����ي 
ضبط متس����ولتني س����يالنية 
وبنغالديشية، وفي األحمدي 
مت ضبط 5 متس����ولني بينهم 

رجالن آسيويان.

املركبات على طريق األرتال

حلم السيارات الطائرة يراود 
أحد مؤسسي »غوغل

سان فرانسيسكو - )ا.ف.پ(: يعول الري بايدج، أحد 
مؤسسي »غوغل« شخصيا على »السيارات الطائرة«، 
في حني أن »غوغل« ومجموعتها األم »ألفابت« تطوران 

سيارات ذاتية القيادة، بحسب وكالة »بلومبرغ«.
وقد استثمر بايدج بصفة فردية أكثر من مائة مليون 
دوالر في »زي.ايرو«، على ما نقلت »بلومبرغ« عن مصادر 
مقربة من هذه الشركة املؤسسة سنة 2010، موضحة 
أنه يقدم الدعم املالي أيضا إلى شركة ناشئة حتت اسم 

»كيتي هوك« أطلقت عملياتها العام املاضي.
وتطور هاتان الش���ركتان مشاريع سيارات طائرة 
بالق���رب من مقر »غوغل« ف���ي ماوننت فيو، لكن على 

تصاميم مختلفة بعض الشيء.
وتضم »زي.ايرو« حاليا حوالي 150 موظفا، بحسب 
موقعها اإللكتروني الذي تش���ير في���ه إلى أنها تطور 

»نوعا جديدا من وسائل النقل الثورية«. طفل ضبط متسوال حصيلة التسول في مركبة املتسولة احدى املتسوالت 


