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سوالف أمنية

كشف عن تخصيص نادٍ مخصص لرجال اإلطفاء ومبساحة 45 ألف متر مربع

الياسني: مركزان إطفائيان جديدان في مطار الكويت
وال نية لدى اإلدارة الستثمار مراكز اإلطفاء في البالد

شأنه توفير الراحة ملنتسبي 
االطفاء من خالل اقامة صاالت 
لرفع االثقال وحمامات سباحة 
وتوفير غرف لالقامة واملعيشة 
ومواقف للس���يارات واماكن 

للتدريب واحملاضرات.

هل تخططون الستثمار 
مراكز االطفاء في اقامة 
نواد ميكن ان تستعمل 

من قبل املواطنني؟
االطفاء مخصصة  مباني  ٭ 
ملنتسبي االطفاء ونحن نوفر 
خدمات ملنتسبي هذا القطاع 
وال عالقة لنا باالستثمار ولم 
نفكر في هذا االمر سواء كان 
األمر متعلق���ا مبراكز اطفاء 
داخل  او مبراكز  حدودي���ة 

املدين���ة.

ماذا عن نادي اإلطفاء؟
٭ نحن خاطبنا بلدية الكويت 
منذ ع���ام 2007 وقدموا الينا 
مقترحات القامة نواد ولكن 
لم تكن مواقعها مناسبة فمثال 
مصرح بإقامة ناد في الصبية 

وهو مكان بعيد.

ولكن ماذا تريدون على 
وجه التحديد؟

٭ نريد نادي���ا الئقا برجال 
االطفاء على مساحة مناسبة 
نس���تطيع من خالله تقدمي 
خدم���ات رياضية وترفيهية 
لالطفائي���ن، وبالتالي ميكن 
حصر ما نريده في ناد يطل 
على البحر ومبساحة مناسبة 
تس���توعب رج���ال االطفاء 

واسرهم.

وما املساحة املطلوبة؟
٭ املساحة املقترحة من قبلنا 

45 ألف متر.

طبيعة عمل االدارة 
تستلزم على ما اعتقد 
ان تكون القوة العاملة 

من املهندسني، فهل 
تقدمون امتيازات مالية 

بحيث تستقطبون 
خريجي الهندسة للعمل 

لديكم؟
٭ نحن مرتبط���ون بديوان 
اخلدمة املدنية وميكن ان نلحق 
املهندس���ن بدورات للتخرج 

برتبة مالزم اول مهندس.

معدة س���لفا ويشرف عليها 
مدير عام اإلدارة العامة لإلطفاء 
الل���واء يوس���ف االنصاري 
نقوم مبا يلزم نحو حتقيق 
رؤي���ة صاحب الس���مو في 
إلى  هذا اخلصوص ونسعى 
استشراف املستقبل مبوجب 
الدولة  خطط ومش���روعات 
ونقي���م مراك���ز لالطفاء مبا 
يحف���ظ األرواح واملمتلكات 
وميك���ن رج���ال االطفاء من 
التعامل مع املهام امللقاة على 
عاتقهم وسرعة الوصول إلى 
البالغات سواء كانت مرتبطة 

بحرائق أو انقاذ.

هل تفرقون بني املراكز 
التي تقع في املدينة 

على سبيل املثال وتلك 
التي تقع في االماكن 

احلدودية فيما يتعلق 
باالنشاءات؟

٭ كما تع���رف فان التطور 
التكنولوج���ي ال يتوق���ف 
ونحن نراع���ي هذا التطور 
ف���ي عمليات  غير املنظور 
تدشن املراكز، وفي املجمل 
نحن نضع هذا التطور في 
عن االعتب���ار فيما يتعلق 
بطبيع���ة املراك���ز وارتفاع 
الس���يارات، ولكن  مواقف 
من الطبيعي أال تكون املراكز 
احلدودية مثال تستلزم آليات 
بعينها مثل تلك املتواجدة في 
مراكز داخلية، ومع ذلك فنحن 
نراعي احتمالية االستعانة 
بأي آلية في أي مركز، اما فيما 
يتعلق بالتفاوت في املراكز 
الق���ول: نعم هناك  فيمكن 
تفاوت ولكن���ه غير كبير، 
وحتى أوضح الصورة اكثر 
ال ميكن ان يكون هناك مركز 
يقدم خدم���ات على فترات 
متباعدة احيانا من ناحية 
املساحة مثل مراكز الساملي 
وام العيش مع مراكز قائمة 

وتعمل في املدن السكنية.

ماذا تقدمون من 
خدمات لرجال االطفاء 

في مقارات عملهم 
السيما انها وكما سبق 

ان ذكرمت انها اماكن 
لالقامة اليام بداخلها؟

٭ نح���ن نراعي ه���ذا االمر 
ونسعى الى توفير كل ما من 

اإلدارة العامة لإلطفاء 
يرتبط هذا التطرق إلى 

ضوابط واشتراطات 
واجبة االلتزام وبدونها 

ال يتم الترخيص، 
والسؤال هل تلتزمون 

في اإلنشاءات التي 
تقومون بتنفيذها 

بكامل االشتراطات 
املتعلقة باألمن 

والسالمة؟
٭ أؤكد أن جميع املشاريع التي 
تقوم اإلدارة العامة بتنفيذها 
سواء كانت مباني إلدارة عامة 
أو مراكز يت���م تنفيذ جميع 
االشتراطات دون أي جتاوز، 
وهذه املشاريع جميعها تتم 
على مناقصات واحلصول على 
موافقة الفتوى والتش���ريع، 
وم���ن ثم تط���رح عن طريق 
جلنة املناقصات املركزية ثم 
احلصول على موافقة ديوان 
احملاسبة وبعد ذلك يتم توقيع 
عقد التنفي���ذ والبدء الفعلي 

للمشروع.

ما استراتيجية اإلدارة 
العامة لإلطفاء حيال 

التوسع العمراني، وهل 
ما تقومون به ينطلق 

من رؤية صاحب 
السمو األمير الشيخ 

صباح األحمد لتحويل 
الكويت إلى مركز مالي 

وجتاري؟
العامة  اإلدارة  ف���ي  ٭ نحن 
لإلطفاء وبتوجيهات وخطط 

سيتم تنفيذهما لإلدارة العامة 
الفترة من 2015  لإلطفاء في 
الى2017، ايضا هناك مشروعان 
آخ���ران ينفذان عبر الطيران 
العمودي وهما تدشن مركزين 
جديدين داخل مطار الكويت 
خلدم���ة املطار فق���ط بحيث 
يصبح اجمالي املراكز العاملة 
في املط���ار 4 مراك���ز، ايضا 
هن���اك مراكز جديدة لالطفاء 
مصممة على الورق وستدرج 
في السنة املالية املقبلة مثل 
مركز عبداهلل املبارك ومركز 
الثاني في  القيروان واملركز 

مدينة سعد العبداهلل.

وما دور اإلدارة في 
أعمال الصيانة؟

أعم���ال الصيانة تصنف  ٭ 
باعتباره���ا عق���ودا حتمية 
وهي تشمل صيانة املنشآت 
من مول���دات وأجهزة تكيف 
وحمامات س���باحة، وهذا ما 
نحرص عليه لضمان استمرار 
اخلدمة، واجماال فإن توفير 
الصيانة ملراكز االطفاء ينطلق 
من توفير خدم���ات االطفاء 
بصورة مناسبة انطالقا من 
حماي���ة االرواح واملمتلكات 
املناس���ب  وتوفي���ر اجل���و 
للعاملن لتقدمي هذه اخلدمات 
من منتس���بي اإلدارة العامة 
لالطفاء باعتبارهم يقيمون 
إقامة مستمرة أليام في مقارات 

أعمالهم.

حينما نتطرق إلى 

اطفاء اجلهراء ويتمثل العمل 
به في اله���دم واعادة البناء، 
وهناك مشروع آخر على وشك 
االنتهاء منه وهو مركز اطفاء 
الصبية، كما ان هناك مشروعا 
في ط���ور التنفيذ وهو اقامة 
صالة للجنة الرياضية تضم 
ألعاب  حمام سباحة وصالة 
في مجتم���ع الورش مبنطقة 
الري، وللعل���م فهذه الصالة 
ليس���ت مبثابة ناد رياضي 
وامنا للتدريبات وممارس���ة 
االطفائين لبعض االنشطة 

الرياضية.
أيضا هناك مش���روعات 
سيتم تنفيذها على التوالي، 
مثل مبن���ى لوقاية محافظة 
العاصم���ة في نف���س مركز 
الشويخ الصناعي وهذا املبنى 
مت توقيع عقد التصميم، وجار 
جتهيز املستندات واستخراج 
التراخيص الالزمة في عملية 

التنفيذ.

وماذا عن املشاريع 
املستقبلية؟

٭ من املش���اريع املستقبلية 
إنش���اء مركزين لإلطفاء في 
مدينة صباح األحمد، وهناك 
مركز قيد البناء حاليا ويتوقع 
االنتهاء منه في العام 2015، 
ومركز في مدينة جابر األحمد 
يتوقع االنتهاء منه في العام 
2017، ومرك���ز مدينة الوفرة 
السكنية لم يتم حتديد موعد 
االجناز، وهناك مركزان جديدان 
ف���ي مدينة س���عد العبداهلل 

التنفيذ والتي بصدد 
تنفيذها من قبل ادارة 
االنشاءات والصيانة؟

٭ هناك عدة مشروعات نقوم 
مبتابعة العمل بها وتنفيذها 
مثل مبنى قطاع الوقاية وهو 
املبنى الرئيسي لقطاع الوقاية 
بديال عن املبنى القائم املستأجر 
في حولي وه���ذا املبنى يقع 
على مساحة 3000 متر مربع 
ويتك���ون م���ن 6 طوابق مع 
سردابن ومواقف للسيارات، 
وايضا مبن���ى االدارة العامة 
لالطفاء في منطقة مشرف وهو 
ايضا مكون من 6 طوابق ويقع 
على مساحة 4 آالف متر مربع 
ويتضمن مكاتب ادارية وغرف 
الى جانب مرافق  اجتماعات 
خدمية وتبلغ كلفة تشييد هذا 

املبنى 7 مالين دينار.
وه���ذا املبنى مت البدء به، 
والفترة الزمنية لالجناز هي 
عامان و11 شهرا، ايضا هناك 
مبنى مركز ام العيش، وهذا 
املشروع سيتم طرحه وتنفيذه 
في ميزانية 2015/2014، وايضا 
مشروع مبنى وقاية محافظة 
اجله���راء كبديل ع���ن املبنى 
املؤج���ر، كم���ا ان هناك عدة 
مراكز جديدة بصدد االجناز 
من قبلنا وهي بحطن وشمال 
غرب الصليبخات والصليبية 
الصناعية وغ���رب اجلليب، 
وخالل الفترة القليلة املقبلة 
سوف يتم توقيع عقد ملركز 
اطفاء املنق���ف بكلفة مليون 
و100 الف دينار، وكذلك مركز 

أمير زكي

كش���ف العقي���د م. وليد 
الياس���ن عن انشاء مركزين 
جديدين لإلطف���اء في مطار 
الكويت الدولي بحيث يصبح 
عدد املراكز العاملة في املطار 
4 مراكز، ونفى العقيد الياسن 
في حوار مع »األنباء« وجود 
أي توجه الس���تثمار مراكز 
االطفاء من خالل اس���تقبال 
مواطن���ن ميارس���ون فيها 
انش���طة رياضية بحكم انها 
تضم بداخلها صاالت رياضية 

وحمامات سباحة.
وقال الياسن ل�»األنباء«: ان 
االدارة العامة لالطفاء تطمح 
الى تخصيص ناد ملنتسبيها 
يطل على البحر ومبس���احة 
45 ألف متر مربع، مشيرا الى 
ان الن���وادي املصرح بها من 
قبل بلدية الكويت لم تكن في 

مستوى الطموح.
واك���د الياس���ن الت���زام 
االدارة العامة لالطفاء بجميع 
االش���تراطات واملعايير التي 
تنادي بها، مؤكدا عدم وجود 
اي جتاوز ف���ي هذه املعايير 
وان قطاع االطفاء ملتزم الى 
ابعد احلدود بجميع الضوابط 
التي تطبق على جميع منشآت 
الدولة. وقال ان »االطفاء« ال 
تقدم اي مميزات فيما يتعلق 
باستقطاب املهندسن، وفيما 

يلي التفاصيل:

ادارة االنشاءات 
والصيانة اذا اردنا ان 
نسلط االضواء عليها 

ونتعرف على مهام 
عملها، فماذا يقول 

مديرها العقيد م.وليد 
الياسني؟

٭ اختصاصات االدارة متنوعة 
وهي مس���ؤولة ف���ي املرتبة 
االول���ى عن جمي���ع املباني 
واملرافق التابعة لالدارة العامة 
لالطفاء من ناحية االنش���اء 
والصيانة، س���واء كان االمر 
مرتبطا بانشاء مراكز جديدة او 
صيانة القائم منها للمحافظة 
على اس���تمرارية اخلدمة بها 

بصورة الئقة وفعالة.

ما ابرز املشروعات 
اجلديدة التي هي قيد 

العقيد م. وليد الياسنيالعقيد م. وليد الياسني متحدثا الى الزميل أمير زكي

alsraeaa@gmail.com
لواء شرطة متقاعد  حمد السريع

الرقابة على التويتر
تصريح أطلقه املقدم يوسف احلبيب مدير إدارة 

مكافحة اجلرائم اإللكترونية باإلدارة العامة 
للمباحث اجلنائية يبني فيه أن أكثر من )%50( 
من قضايا السب والقذف والتطاول املنشورة 

على مواقع التواصل االجتماعي وخاصة التويتر 
مجهولة بسبب قصور وزارة املواصالت عن 

القيام بواجبها. 
ذلك التصريح جعلني أتتبع وأبحث عن املشكلة 

وأين مكامن اخللل فيها حيث تبني أن وراء 
القضايا املجهولة أسبابا عديدة. 

٭ احلكومة رصدت لوزارة املواصالت مبلغ 5 
ماليني دينار منذ سنوات عدة إلنشاء مقسم يراقب 

كل خطوط اإلنترنت وما زال املشروع متوقفا 
ألسباب غير معروفة وان كان يقال ان صراع 

املتنفذين هو من أوقف ذلك املشروع. 
٭ وزارة املواصالت ترفض إلزام الشركات 

مبراقبة خطوط اإلنترنت لديها على غرار ما هو 
معلوم به بدول مجلس التعاون. 

٭ شركة التويتر واإلنستغرام ترفض التعاون 
مع اجلهات األمنية الكويتية في تزويدهم 

ببيانات عن املستخدمني إال بعد صدور حكم 
قضائي من احملاكم األميركية. 

العديد من الضحايا واملجني عليهم الذين 
تعرضوا للقذف والسب والتطاول عليهم 

يوجهون االتهام إلى إدارة مكافحة اجلرائم 
اإللكترونية بالتقصير وهو أمر جانبه الصواب 

ألن اجلرمية في النهاية من اجلرائم احلديثة 
التي يصعب التصدي لها ما لم تكن هناك أجهزة 

ومعدات تقنية تساعدها على أداء واجباتها. 
الكثير يعتقد أن تركيب تلك املعدات واألجهزة 

احلديثة ستراقب مكاملاتهم ورسائلهم وهي أمر 
غير صحيح ألن األجهزة تبحث عن شخصية 

مستخدم املوقع وليس معرفة الرسائل التي يبثها.
مجلس الوزراء عليه التدخل إلجبار وزارة 

املواصالت على إنشاء ذلك املقسم للحد من 
قضايا اإلنترنت املجهولة.

مجهول يصطدم بدورية ومركبتني.. ويهرب
ومواطن يدهس شقيقته مرتني!

محمد الجالهمة ـ هاني الظفيري

يجري رجال مباحث الفروانية حتريات مكثفة 
لكشف هوية مجهول اصطدم بثالث مركبات بينها 
دورية شرطة خالل محاولته الهرب من دورية 
أم����ن. وقال مصدر أمن����ي ان دورية أمن تابعة 
ملديرية الفروانية بقيادة املالزم أول عبداهلل املهمل 
والوكيل عادل شتيوي اشتبها مبركبة يابانية 
بعد أن ظهرت على قائدها عالمات االرتباك فقاما 
بسد الطريق عليهما في محاولة منهما الستيقاف 
قائدها ولكن قائدها فر بها مصطدما بالدورية 
وبسيارتن أخرين كانتا تسيران بالشارع، وذكر 
املصدر أن قائ����دا الدورية التقطا لوحة املركبة 
وباالستعالم عنها تبن أنها مؤجرة ومت استخدامها 
في عدة قضايا سلب بالقوة ليأمر بعدها اللواء 

محمد العنزي رجال األمن برفع تقرير بالواقعة 
وإحالتها إلى رجال مباحث الفروانية.

من جهة اخ����رى، تقدمت مواطنة الى مخفر 
العدان امس ببالغ تتهم فيه شقيقها الذي يكبرها 
بعامن بدهسها بسيارته وضربها واصطحبت 
معها تقريرا طبي����ا يصف كامل االصابات التي 

حلقت بها.
وبحسب بالغ املواطنة انها كانت في طريقها 
الى العمل عندما حضر شقيقها الى املنزل ودب 
خالف بينهما وانها همت باخلروج من املنزل غير 
ان شقيقها كان في سيارته حلظة خروجها وقام 
بدهسها بالس����يارة مرتن لتسقط على االرض 
وترجل بعدها من سيارته وامسكها من شعرها 
وسحبها حتى ادخلها املنزل وانهال عليها ضربا 

حتى اغمي عليها وبعدها غادر املنزل.

مصدر أمني لـ »األنباء«: عصابة سرقة البطاقات االئتمانية 
ترتبط بشبكة معقدة من »الهاكرز« متتد إلى أميركا وبريطانيا

طريق حتويلها الى ارصدتهم 
في بنوك محلية.

وتابع املصدر: اقول ان هناك 
اربعة متهمن رئيس����ين ألن 
التحقيقات لم تنته بعد، ومن 
احملتمل ان يظهر شركاء آخرون 
لهم، ونحن لن نقفل القضية 
بالكامل حتى إن استكملنا كامل 
التحريات قبل أن نتوصل إلى 

جميع االطراف.
وأبدى املصدر اسفه الشديد 
لكون املتهمن الرئيسين في 
بداية العشرينيات من أعمارهم 
وميتلكون موهبة عالية في 
البرامج  االنترنت واستخدام 

املعقدة ولكنهم � حسب قوله � 
استغلوا موهبتهم في ارتكاب 
جرمية ميكن ان تصل عقوبة 
السجن فيها الى 10 سنوات. 
وأوضح املصدر أن املتهم األول 
موظف حكوم����ي، أما الثالثة 
الباقون فعاطلون عن العمل.

وتع����ود تفاصيل القضية 
التي نشرتها »األنباء« في عددها 
امس ال����ى إلقاء رجال مباحث 
األموال القبض على 4 مواطنن 
متكنوا من تس����ييل 105 آالف 
دينار عبر نقاط بيع باستخدام 
بطاق����ات ائتمانية مس����روقة 
البيان����ات وكانوا في طريقهم 
لتسييل 750 ألف دينار اخرى 
لوال سرعة تدخل رجال مباحث 
األموال والقبض على أعضاء 
الشبكة. وكانت القضية قد بدأت 
عندما اش����تبه بنك محلي في 
عمليات شراء مشبوهة مببالغ 
مالية عالية جدا عن طريق نقاط 
بيع فقام مسؤولو البنك بإبالغ 
البنك  العامة بشكوى  النيابة 
ومت التوص����ل لنق����اط البيع 
التي متت بواسطتها عمليات 
الشراء املشبوهة والقبض على 

4 مواطنن.

بواس����طة بطاقاتهم، ومن ثم 
يقومون بتخزين تلك البيانات 
على ملف����ات خاصة، وبعدها 
يقومون بعرضها للبيع على 
الكويتية  الش����بكة  أعض����اء 
الرباعي����ة، والذي����ن بدورهم 
يس����تغلون تل����ك املعلومات 
والبيان����ات ويحملونها على 
بطاق����ات ممغنطة ش����بيهة 
بالبطاقات االئتمانية وبعدها 
يجرون فيها عمليات ش����راء 
وبيع داخل الكويت بواسطة 
نقاط بيع ميلكونها، وبالتالي 
يتمكنون من تسييل احلدود 
االئتمانية للبطاقات نقدا عن 

أمير زكي ـ عبدالعزيز فرحان

طم����أن مص����در أمني بأن 
البطاق����ات االئتمانية  جميع 
التي استخدمها أعضاء الشبكة 
الرباعية في عمليات ش����راء 
وهمية جميعه����ا صادرة من 
خارج البالد وال توجد بطاقة 
واح����دة منها صادرة من بنك 

محلي.
وقال املصدر إن البطاقات 
الت����ي  املزيف����ة  االئتماني����ة 
اس����تخدمها أعضاء الشبكة 
جميعها مت االس����تيالء على 
بياناتها من بطاقات ائتمانية 
ص����ادرة من بن����وك اميركية 
وبريطانية، موضحا انه ومن 
خالل اعترافات املتهمن االربعة 
الرئيسين في القضية كشفوا 
أنهم يرتبطون بعالقات واسعة 
ومعق����دة مع هاك����رز اجانب 
يقومون بس����رقة معلومات 
وبيان����ات بطاق����ات ائتمانية 
عن طريق قرصنة اي مواقع 
فن����ادق وأس����واق عاملية في 
أميركا وبريطانيا واالستيالء 
على معلومات بيانات عمالء 
الفنادق ممن يقومون باحلجز 

صورة زنكوغرافيا خلبر »األنباء« أمس

موظف مدني بـ»الداخلية« يسقط بكمية متنوعة من املخدرات
مشبوه ملواطن يعمل في وزارة 
الداخلية وأنه يتاجر باملخدرات 
ويتخذ من منطقة الفروانية 
مسرحا لعملياته، فقام بوضع 
املعلومات على طاولة مدير 
إدارة بحث وحتري الفروانية 
العمي���د منص���ور الهاجري 
ومساعده املقدم محمد العجمي 
اللذين كلفا النقيب الرجمان 
بسرعة القبض على املواطن 
ورصده. وأضاف املصدر ان 
رجال مباحث خيطان قاموا 
برصد املواطن وجمع التحريات 
عنه والتي انتهت الى ان املتهم 

سيقوم بعملية بيع في نطاق 
منطقة الفروانية، وعليه قام 
رجال املباحث برصده وعمل 
كمن له في نقطة التس���ليم 
والتسلم، وعندما انقض عليه 
رج���ال املباحث حاول الفرار 
واشتبك باأليدي معهم قبل ان 
يتمكن رجال املباحث من شل 
حركته وتكبيله، وبتفتيش 
سيارته التي حضر بها تبن 
ان بداخلها ربع كيلو غرام من 
مادة احلشيش وكمية أظرف 
من مادة »الش���بو« وحبوب 

كبتاغون.

هاني الظفيري
محمد الدشيش

متكن رجال مباحث خيطان 
من القبض على مواطن يعمل 
في وزارة الداخلية وبحوزته 
كمية م���ن املخدرات املنوعة، 
ومت القبض عليه بعد مقاومة 

عنيفة من املتهم.
وف���ي تفاصي���ل القضية 
كما يرويها مصدر امني فان 
ضابط مباحث مخفر خيطان 
النقيب فايز اجلرمان وردت 
الي���ه معلومات عن نش���اط 

كمية املخدرات التي مت ضبطها

نراعي التطور 
التكنولوجي
في عمليات

تدشني املراكز 
اجلديدة


