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التركيت لـ»األنباء«: ال تعيني للضباط في »اإلطفاء« إال بعد اجتياز دورة
وفتح باب ترقية جامعيني إلى رتبة مالزم الشهر اجلاري

جاسم التنيب ـ أمير زكي 

أعلن نائب املدير العام في 
اإلدارة العامة لإلطفاء لقطاع 
تنمية املوارد البشرية اللواء 
خالد التركيت عن صدور قرار 
إقامــة دورات  وزاري ينظــم 
التعيــن علــى كادر اإلطفــاء 
ومنها دورات حملة الشهادات 
اجلامعية بهدف تخريج ضباط 
إطفــاء متخصصن، مشــيرا 
الى ان هذا القرار يتشــابه مع 
الــدورات التــي تقيمها وزارة 
الداخليــة واحلــرس الوطني 
لضبــاط االختصــاص، الفتا 
الــى ان الوضع الســابق كان 
يتمثل فــي التعين من خالل 
ديوان اخلدمــة املدنية، ومن 
ثم كانت اإلدارة العامة لإلطفاء 
تخضعهم لدورات يصبحون 
بعدهــا ضبــاط اختصــاص، 
أمــا مبوجب هذا القــرار فإنه 
ســيكون لزامــا علــى اإلدارة 
العامة لإلطفاء االعالن عن هذه 
الدورة كلما استدعت احلاجة 
في احدى الصحــف او موقع 
اإلدارة وجتــري مقابالت ملن 

تنطبق عليهم االشــتراطات، 
وفــي حــال تقدم اعــداد تزيد 
علــى العــدد املطلــوب تكون 
القرعة هي الفيصل ملن تنطبق 
عليهم الشروط وجترى القرعة 

بشأنهم. 
وبشأن اجلامعين املعينن 
حاليا كمدنين في اإلدارة العامة 
لإلطفاء وحــول اذ ما كان لهم 
استثناء قال التركيت: ال استثناء 
بالنسبة لهؤالء، لكن يحق ألي 
جامعي يكون اختصاصه ضمن 
املطلوب ان يتقــدم لاللتحاق 
للمقابــالت، واذا مــا حظــي 
باملوافقة فإنه ســيلزم بتقدمي 
استقالته بحيث يعاد الى العمل 
مرة اخــرى بعد الدورة والتي 
تصل الى 6 اشــهر ويتقاضى 
خــالل فترة الدورة ٢٠٠ دينار 

شهريا طيلة فترة دراسته.
التركيت ان  اللواء  ورجح 
تبدأ اولى الــدورات في العام 

الدراسي املقبل ٢٠١8/٢٠١9.
وأعلن اللواء التركيت عن 
أن اإلدارة العامة لإلطفاء تدرس 
حاليا إصدار قرار ينظم شروط 
واجراءات ترقيــة االطفائين 

املختلفة والعدد املطلوب لكل 
تخصص بناء على توجيهات 
اإلدارة وفق خطتها املعتمدة.

وصنفــت املــادة الثانيــة 
الدورات التدريبية في اإلدارة 
إلــى دورة  العامــة لإلطفــاء 
مالزم أول إطفــاء للحاصلن 
على الشهادة اجلامعية ومدتها 
»فصالن دراسيان« مبا ال يقل 
عن ستة اشــهر، دورة مالزم 
إطفاء للحاصلن على شهادة 
الثانوية او ما يعادلها ومدتها 
»ستة فصول دراسية« مبا ال 
يقل عــن ســنتن ميالديتن، 
دورة رقيب إطفاء للحاصلن 
على شــهادة الثانويــة او ما 
يعادلها ومدتها »اربعة فصول 
دراسية« مبا ال يقل عن سنة 
ميالديــة، دورة وكيل عريف 
إطفاء للحاصلن على شهادة 
النجــاح فــي الصف التاســع 
ومدتها »ثالثة فصول دراسية« 
مبا ال يقل عن تســعة اشهر، 
واشترطت املادة الثالثة فيمن 
التدريبية  بالــدورات  يلتحق 
املقررة للتعين على كادر رجال 
اإلطفاء أال يكون من العاملن في 

وفي دورة رقيب إطفاء: أال 
يزيد العمر على ٢١ سنة عند 
بدايــة التحاقه بالــدورة لكل 
الدورات التدريبية التخصصية 
عدا دورة رقيب مشــغل آلية 
ويشترط فيه اال يقل العمر عن 
٢١ سنة وال يزيد على ٢5 سنة 
ودورة رقيب مفتش إناث بأال 
يزيد العمر على ٢5 ســنة، ان 
يكون محمود السيرة وحسن 
السمعة، ان يكون حاصال على 
شــهادة الثانوية العامة او ما 
يعادلها وتكــون معتمدة من 

جهة االختصاص بالدولة.
أمــا في دورة وكيل عريف 
إطفاء، فقــد حددت املادة عدة 
شروط هي: أال يزيد العمر على 
٢١ سنة عند بداية التحاقه لكل 
الدورات التدريبية التخصصية 
عدا دورة رقيب مشــغل آلية 
ويشترط اال يقل العمر عن ٢١ 
سنة وال يزيد على ٢5 سنة، ان 
يكون محمود السيرة وحسن 
السمعة، اجتياز الصف التاسع 

بنجاح.
ومبوجــب املــادة الرابعة: 
يتلقى املتدرب اثنــاء الدورة 

الذيــن حصلوا علــى إجازات 
جامعية عــن طريق البعثات 
الدراســية الى رتب الضباط، 
مشيرا إلى أن اإلطفاء قطعت 
شوطا كبيرا في هذا اخلصوص.
وتنــاول اللــواء التركيت 
القرار الصادر عن وزير الدولة 
لشؤون مجلس الوزراء الشيخ 
محمد العبداهلل، حيث نصت 
املــادة االولى مــن القرار على 
إقامة الدورات التدريبية املقررة 
كلما دعت احلاجة لذلك، على 
أن يتــم االعالن عنها وحتديد 
الشروط التفصيلية املتعلقة 
بها في إحدى الصحف اليومية 
أو املوقع الرسمي لإلدارة وفق 

خطة اإلدارة.
وذكــرت املــادة االولى أن 
نوعية الشــهادات الدراســية 
املقــررة لاللتحــاق بالدورات 
التدريبيــة تتحدد وفق خطة 
اإلدارة فــي ضــوء األعــداد 
املطلوبة لكل تخصص بأنواعها 

املتعددة.
الدراســات  كذلــك حتــدد 
التي  التخصصيــة اجلامعية 
حتتاجها الوحدات التنظيمية 

اجلهات احلكومية او بالقطاع 
االهلي عنــد التحاقه بالدورة 
التدريبية، واجتيــاز اختبار 
القبول للياقة البدنية واملهنية 
والصحيــة املطلوبــة للعمل 
كرجــل إطفاء وفــق ما تقرره 
جلنة املقابالت الشخصية، أما 
الشروط اخلاصة فقد حددتها 
املــادة الثالثة في دورة مالزم 
اول إطفاء: اال يزيد العمر على 
3٠ ســنة عند بدايــة التحاقه 
بالــدورة، ان يكــون محمــود 
السيرة وحســن السمعة، ان 
يكــون حاصــال علــى مؤهل 
جامعي معتمد ومعترف به او 
ما يعادله، وال يقل تقديره عن 
التقدير احملدد لكل تخصص 
وفق حاجــة اإلدارة في ضوء 
خطة العمالة املعتمدة والذي 

يتم االعالن عنه في حينه.
فــي دورة مــالزم إطفاء: اال 
يزيد العمر على ٢١ ســنة عند 
بداية التحاقه بالدورة، ومحمود 
السيرة وحسن السمعة، وحاصل 
على شهادة الثانوية العامة او 
ما يعادلها وتكون معتمدة من 

جهة االختصاص بالدولة.

العلميــة  املــواد  التدريبيــة 
االساسية وعلوم اإلطفاء.

وأكــد اللــواء التركيت أنه 
ال اســتثناءات فــي موضوع 
البصمــة، الفتا الــى ان نظام 

البصمة يحقق العدالة.
وكشف التركيت عن توجه 
لتنظيــم دورة لالطفائيــن 
احلاصلن على اجازة جامعية 
مبنح دراسية لترقيهم الى رتبة 

مالزم الشهر اجلاري.
وردا علــى ســؤال حــول 
التركيت أن  الترقيات، كشف 
اإلدارة العامة لإلطفاء ستدشن 
دورات لترقية مالزمن الى رتبة 
نقيب ونقبــاء الى رتبة رواد 
خالل الشــهر اجلاري وأن من 
يدخــل هذه الــدورات تنطبق 
عليهــم اشــتراطات مضــي 3 

سنوات في اخلدمة.
وبشــأن الرتب مــن مقدم 
الى عميد قال اللواء التركيت: 
يتــم اآلن االعداد الســتحداث 
انظمــة جديــدة بحيث تكون 
ثابتة للترقيــة باالختيار اي 
مــن الضباط مــن رتبة مقدم 

حتى عميد.

اللواء خالد التركيت

استحداث
أنظمة جديدة 

للترقية باالختيار من 
رتبة مقدم
حتى عميد

ضبط متشبهنْي باجلنس اآلخر اصطدما بدورية 
أمن عام وحاوال الهرب في جنوب السرة

.. والبحث عن 3 ملثمني اعتدوا على آسيوي وسلبوه في اجلهراء

اختناق 3 أشخاص في حريق غرفة بسلوى

هاني الظفيري

اقتيد مواطنان في العقد الثاني الى االدارة 
العامة للمباحث اجلنائية للتحقيق معهما متهيدا 
الحالتهما الــى النيابة العامة بتهمة التشــبه 
باجلنس اآلخــر، وقبل ان ينقل الشــابان إلى 
اجلنائية سجلت لهما في مخفر جنوب السرة 
قضيــة اتالف مــال الدولــة بعــد ان اصطدما 

مبركبتهمــا بدورية أمن عام خالل محاولتهما 
الهرب. وبحسب مصدر امني فإن دورية تتبع 
امن حولي وخالل جولة لها في منطقة حطن 
شاهدت مركبة بها شابان يضعان املكياج بصورة 
الفتة، ولدى الطلب منهما التوقف قاما باالصطدام 
بالدورية والهرب اال ان رجال األمن متكنا من 
مطاردة مركبتهما وتوقيفهما وعثر بحوزتهما 

على ادوات مكياج وباروكة.

هاني الظفيري

شــرع رجال إدارة بحث 
وحتري محافظة اجلهراء في 
البحث عن 3 ملثمن سلبوا 
وافدا آســيويا بعد االعتداء 

عليه في اجلهراء.
وبحسب مصدر امني فإن 
وافدا هنديا من مواليد ١98٤ 
تقدم الــى مخفر اجلهراء، 
وقال انــه كان في طريقه 
الى منزله حينما اعترضه 

3 اشخاص يستقلون مركبة 
وانيت، حيث اعتدوا عليه 
بالضرب املبرح ثم سلبوه 
حافظة نقود كان بداخلها 
مبلغ ال يتجاوز ١5 دينارا 
الى جانب بطاقته املدنية. 

ولدى ســؤاله عن امكانية 
ان يتعــرف علــى اجلناة 
خــالل طابور عــرض قال 
الوافد انهــم كانوا ملثمن 
وان الظــالم لم ميكنه من 
املركبة  حتديــد أوصــاف 

بشكل جيد. وأرفق املجني 
عليــه تقريــرا طبيا يؤكد 
تعرضــه إلصابات نتيجة 
االعتداء، وســجلت قضية 
ســلب بالقوة بعد إخطار 

وكيل نيابة اجلهراء.

هاني الظفيري

أصيب 3 أشــخاص باختنــاق نتيجة 
حريق شــب في غرفة مبنــزل في منطقة 
ســلوى، وكانــت عمليات اإلطفــاء تلقت 
بالغــا باحلريق فتم توجيــه رجال مركز 
إطفاء الســاملية الى موقــع البالغ، ومتت 
الســيطرة على احلريق، فيمــا قام رجال 
الطــوارئ الطبية بإســعاف 3 أشــخاص 
أصيبوا باختناق وعالجهم، ووصف حالتهم 

بأنها مستقرة.
من جهة اخــرى، تعامل رجال االطفاء 
مع حريق شب في شقة مبنطقة الساملية 
ومت إخالء البناية التي تتكون من 9 أدوار 
مــن قاطنيها، وتبن ان احلريق في الدور 
الســابع وتواجد في املوقــع املقدم محمد 
اشكناني ولم يسفر احلريق عن وقوع اي 
اصابات واقتصرت اخلسائر على املادية.

تطابق صوره مع الملتقطة حسم األمر والمجني عليهم تعرفوا عليه

دوريات ليل »اجلنائية« تضبط حدثًا كويتيًا سطا
على 20 بقالة في املهبولة واملنقف وأبوحليفة

عبداهلل قنيص

أمــــــر وكــــــيل وزارة 
الداخلية املســاعد لشؤون 
اللــواء  اجلنائــي  األمــن 
خالد الديــن بإحالة حدث 
كويتــي إلى نيابة األحداث 
بعــد ثبــوت تورطــه فــي 
ارتــكاب نحــو ٢٠ قضيــة 
ســلب باالكراه اســتهدفت 
بقــاالت ومحالت وعثر في 
مركبة تعود لوالد احلدث 
على بعض املسروقات، كما 

متت االستعانة بكاميرات 
البقاالت واحملالت املستهدفة 
والتي أكدت تورط املتهم في 
الســرقات، هذا الى جانب 
تعرف املجني عليهم على 
اجلاني في طوابير العرض.
امني،  وبحســب مصدر 
فإنــه مــع تعــدد قضايــا 
استهداف البقاالت خالل فترة 
ما بعد منتصف الليل من قبل 
شــخص مجهول يدخل الى 
هذه احملالت حامال ســالحا 
ابيض ويهدد العمال ويقوم 

بسلبهم، مت اعداد خطة عمل 
ونشر دوريات الليل في عدد 
من املناطق، خصوصا التي 
تشهد مثل هذه النوعية من 

اجلرائم.
واضاف املصدر انه خالل 
وجود احدى دوريات الليل 
في محيط عدد من البقاالت 
متت مشاهدة شخص يركض 
ويســتقل ســيارته ورصد 
بقال يستغيث، حيث متت 
مالحقة قائد املركبة وضبطه، 
وبالعودة الى املستغيث قال 

انه تعرض للســلب وعليه 
مت تفتيش ســيارة احلدث 
وعثر بداخلهــا على بعض 
املسروقات، وبالتحقيق معه 
اعترف باستهدافه عدة بقاالت 
ومحالت في مناطق املهبولة 

واملنقف وابوحليفة.
وبالعــودة الى كاميرات 
املراقبــة تبــن ان احلــدث 
املوقــوف هــو مــن ارتكب 
هــذه اجلرائــم ومت عرضه 
علــى املجني عليهــم الذين 

بدورهم تعرفوا عليه.
اللواء خالد الديني

سحب تصريح مواطن »شق« رأس شرطي
محمد الجالهمة

تقدم الى مخفــر االحمدي رجل امن يعمل 
في امن املنشآت متهما مواطنا من مواليد ١993 
بضربه داخل منطقة الشعيبة. وقال املبلغ انه 
اوقف املدعى عليه وهو يقود مركبة من نوع 
فورد وتبــن أنه دخل من البوابة الشــمالية 

وليس لديه تصريح، وعندما اســتوقفه احد 
أفراد الرقابة األمنية لسحب تصريحه وإبالغه 
باحلضور إلى مكتب الرقابة األمنية، قام املدعى 
عليه باالعتداء بالضرب على العســكري مما 
تســبب بجروح في الرأس وجــروح متفرقة 
باجلسم، ومت إحضار تقرير طبي باالصابات 

التي حلقت به من مستشفى العدان.

»التمييز« تؤيد االمتناع عن عقاب السوري
صاحب ڤيديو »نورة ال تصيرين مغرورة«

عبدالكريم أحمد

أيــدت الدائرة اجلزائية 
التمييــز احلكم  مبحكمــة 
االستئنافي الصادر بقضية 
الشاب السوري منتحل صفة 
رجل أمن وصاحب الڤيديو 
املعــروف باســم »نورة ال 

تصيرين مغرورة«.
محكمــة  وكانــت 
االستئناف قد أيدت قضاء 
باالمتنــاع  درجــة  أول 
عــن عقاب املتهــم عن تهم 
تتعلــق بانتحــال صفــة 
رجــل أمن وتزوير هويات 
عسكرية واخلطف مع إلزامه 

بتقدمي تعهد بحسن السير 
والسلوك مصحوبا بكفالة 
ماليــة قدرهــا ١٠٠ دينار، 
وببراءته من تهمة السلب 

بالقوة.
كان املتهم قد أحيل إلى 
احملاكمة بعد ضبطه خالل 
أغســطس من العــام قبل 
املاضي وهو يحتفظ ببدلة 
وهويات عسكرية قادت إلى 
كشــف مقاطــع ڤيديو قام 
بتصويرهــا وهــو يرتدي 
العســكري، وتأتي  الــزي 
براءتــه من تهمة الســلب 
بعد تنازل الشــاكي، وهو 
وافد مصري، اتهمه بخطفه 

وسلبه 8٠٠ دينار بالقوة.
يذكر أن ضبط املتهم جاء 
بعد استيقافه من قبل دورية 
تابعة ألمن الفروانية حيث 
طلبت منه إثبات شخصيته 
فارتبك وقدم لرجال األمن 
إثباتا مزورا ثم قدم إثباته 
األصلي فتــم إلقاء القبض 
عليه، وبتفتيــش مركبته 
عثــر بحوزتــه على صور 
شــخصية له مرتديا فيها 
الزي العسكري وحتمل رتبة 
نقيب في وزارة الداخلية، 
باإلضافة إلــى هاتف نقال 
ومبالــغ ماليــة وعــدد من 

الهويات املزورة.
السوري في الڤيديو الشهير وبعد ضبطه من قبل رجال األمن

آثار احلريق تبدو واضحة داخل الغرفة التي وقع فيها مبنطقة سلوى 

إرجاء دعوى اإلساءة مللك األردن إلى 2٥ اجلاري
عبدالكريم أحمد

أرجأت محكمة اجلنايــات محاكمة النائب 
األسبق مسلم البراك، وعدد من النواب السابقن 
بدعــوى اإلســاءة إلى ملــك اململكــة األردنية 
الهاشــمية، إلى اخلامس والعشرين من شهر 

أكتوبر اجلاري للقرار السابق املتمثل بحضور 
شــهود النفــي.  وكانــت وزارة اخلارجية قد 
حركت شكوى ضد املتهمن واتهمتهم بالظهور 
في لقاء تلفزيوني حوى إســاءة إلى اململكة، 
باإلضافة إلى إشاعة أخبار كاذبة عن الوضع 

الداخلي للبالد.

مدينان بـ 74 ألف دينار في قبضة أمن األحمدي
محمد الجالهمة

أمر مدير عام مديرية امن محافظة االحمدي 
العميد عبداهلل ســفاح بإحالــة مواطنن الى 
التنفيذ املدني كونهما مطلوبن مببالغ مالية 
بلغت ٧٤ ألف دينار، حيث تبن ان االول مدين 
بـ 59 ألف دينار والثاني بـ ١5 الفا. وكانت إحدى 
دوريــات األحمدي خالل جولة لها في منطقة 

املنقــف قد أوقفــت مواطنا مــن مواليد ١98٧، 
وباالســتعالم عنه تبن انــه مطلوب احضار 
مدين مببلغ 59 الف دينار من قبل احد البنوك 
التجارية. وفي نقطة تفتيش مبنطقة املنقف 
مت ضبــط مواطــن من مواليــد ١993 تبن انه 
صادر بحقه طلب إحضار مدين مببلغ ١5 ألف 
دينار من قبل شــاك، وأحيل االثنان الى جهة 

االختصاص.

إصابة سوريني في تصادم ثنائي بـ»بنيدر«
محمد الجالهمة

أصيب وافدان سوريان في حادث تصادم ثنائي 
فــي منطقة بنيدر بن مركبــة صالون اميركية 
الصنع كانا يستقالنها وشاحنة كان يقودها وافد 
هندي. وكان بالغ باحلادث قد ورد الى عمليات 

مديرية امن االحمدي، فتم توجيه دوريات االمن 
والطوارئ الطبية الى مكان التصادم، حيث قام 
فنيو الطوارئ بإســعاف قائد املركبة السوري 
الذي تبن ان اصابته في الصدر متوسطة، فيما 
اسعف مرافقه اخلمسيني الى مستشفى العدان 

باالسعاف اجلوي نظرا خلطورة حالته.

34 زجاجة خمر تركها آسيوي و»انحاش«
محمد الجالهمة

متكــن وافــد، يرجــح أنه 
آســيوي، مــن الهــرب تاركا 
لرجال امن االحمدي 3٤ زجاجة 
خمــر محلي. وكانــت دورية 
رصدت شــخصا متوقفا في 
ســاحة مبنطقة املهبولة في 
وضع مريب، ولدى االقتراب 
منه هرب علــى األقدام تاركا 
زجاجات اخلمور في الساحة، 
ولم يتمكن رجــال األمن من 

اخلمور املضبوطةضبطه.


