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مدير عام »اإلطفاء« رعى ورشة »السالمة في األعمال الساخنة وقواعد النظام األيكولوجي«

املكراد: عدم توفير متطلبات الوقاية يعوق بعض املشاريع ويؤخر االنتهاء منها

تتم دراسته، إضافة إلى تطوير 
األنظمة واللوائح، حيث أجنزنا 
في ٢٠١3 ثالثة كودات وفي ٢٠١6 
كود اخلدمات الهندسية وحاليا 
نعمل كذلك على تطوير الكودات 
للتوافق مع املتطلبات العملية.

وناشد عبداهلل رجال األعمال 
الكويتيني إنشاء مصنع ملعدات 
وآليات لإلطفائيني واستقطاب 
العاملية لتفتح أفرعا  املصانع 
في الكويــت لكي تكون قريبة 
من املشاريع واملبانى لتسهيل 

وتسريع إجنازها.

أن القطاع قام بتســهيل إجناز 
تراخيص املشاريع الصغيرة 

واملتوسطة خالل ٢4 ساعة 
ما دامت مستوفية شروط 
األمن والسالمة. وحرصنا كذلك 
على تأهيل العنصر البشــري 
مــن خــالل دورات لإلطفائيني 
وللجهات احلكومية واخلاصة 
حيــث قمنا بـ ١3 دورة ودربنا 
١٢٠ مهندســا، كمــا حرصنــا 
على تطوير النظــم واللوائح 
الوقائيــة، فعلــم اإلطفاء اآلن 
متطــور وحديــث وكل حادث 

نظم معلومات وحتويل ٧٥% من 
املعامالت إلى نظام إلكتروني 
وفــي ٢٠١8 ســتصبح جميــع 
معامالتنا إلكترونية من رخص 
ومشــاريع ومجــال التفتيش  

لتسهيل وتسريع إجنارها.
وذكر أن قطاع الوقاية قام 
بتحويل »الكود املعماري« من 
كتاب معقد إلى شروط بشكل 
إليها  نقاط لتســهيل الرجوع 
من قبل املهندسني واملعماريني 
واملقاولني ولتقليل مراجعتهم 
لإلدارة العامة لإلطفاء، مؤكدا 

حتقيق األمن والسالمة والوقاية 
مــن احلرائــق وأخطارها لكي 

تنجح هذه املشاريع.
وبني عبداهلل أن دور اإلطفاء 
بالتنمية تسهيل رخص البناء 
وســهولة الوصول إلى قطاع 
الوقاية مــن خالل اتباع نظام 
الالمركزية في جميع احملافظات 
املعامــالت  بالكويــت إلنهــاء 
وإجنازها بأسرع وقت ممكن، 
موضحــا أن قطاع الوقاية قام 
بحل مشــكلة امللفات الورقية 
بأرشفة 3٠ ألف ملف باستخدام 

عراقيل قد يودي إلى تأخيرها.
من جهتــه، قال نائب مدير 
عام اإلدارة العامة لإلطفاء لقطاع 
الوقايــة اللــواء خالد عبداهلل 
إن الورشــة استهدفت حتقيق 
االســتفادة لإلطفــاء والقطاع 
العام واخلــاص - باعتبارهم 
شركاءنا في األمن والسالمة - 
من اخلبرات العاملية في مجال 
املكافحة والوقاية من احلرائق، 
مشــيرا إلى أن الكويت تشهد 
تنمية وبناء مشاريع جديدة، 
ودور اإلطفاء في هذه التنمية 

اجلمعيــة  مــع  بالتعــاون 
الوطنية للحماية من احلريق، 
وبحضور خبراء متخصصني 
من الواليات املتحدة األميركية 
أمس أن هناك بعض املشاريع 
واجهت مشاكل ومعوقات قبل 
االنتهــاء منها، ممــا أدى إلى 
اندالع احلرائــق في بعضها 
لعــدم إدراك أصحابها أهمية 
توفير متطلبات قطاع الوقاية 
فــي اإلدارة العامــة لإلطفاء، 
متمنيا االستفادة من الورشة 
لتنفيذ املشاريع وعدم وجود 

محمد الدشيش

أكد مدير عام اإلدارة العامة 
لإلطفاء الفريق خالد املكراد أن 
»اإلطفاء« تعمــل ضمن حلقة 
جماعية لإلشراف على املشاريع 
احلكوميــة لضمــان جناحهــا 

وسرعة إجنازها.
املكــراد خــالل  وأضــاف 
رعايته لورشة العمل الثانية 
التي جاءت بعنوان »السالمة 
في األعمال الساخنة وقواعد 
النظــام االيكولوجي«، وذلك 

اللواء خالد عبداهللالفريق خالد املكراد صورة جماعية للمشاركني في ورشة العمل الثانية التي جاءت بعنوان »السالمة في األعمال الساخنة وقواعد النظام اإليكولوجي«

املضبوطات التى عثر عليها في مركبة مواطن على الدائري اخلامس

إحالة صاحبها إلى لـ »اجلنائية« لالشتباه في االبتزاز والسلب بالقوة وانتحال صفة مباحث

كنز السيارة املتوقفة على »اخلامس«.. هوية عسكرية مسروقة
 وفلشر ودفتر مخالفات وكلبشات وطبيات و2 سكني

هاني الظفيري

أحال مدير عام امن الفروانية اللواء 
صالح مطر الى املباحث اجلنائية مواطنا 
للتحقيق معه في انتحاله صفة رجل امن 
وحيازته هوية عسكرية وكلبشة ودفتر 
مرور مدون فيه مخالفات الشخاص قام 
بتوقيفهم منتحال الصفة، وسجل عليهم 

مخالفات دون صفة امنية.
وبحســب مصدر امني، فــإن احدى 
دوريــات امن الفروانيــة وخالل جولة 
لها على الدائري اخلامس رصدت مركبة 
متوقفة على جانب الطريق، حيث  توقفت 
الدورية خلف املركبة، ولدى نزول احد 
رجــال االمن وتوجهه الــى قائد املركبة 

الحظ ارتباكه الشــديد واخلوف، ولدى 
االســتعالم عنه تبني انــه مدين مببلغ 
3٠٠٠ دينار، وعليه متت ادخاله الدورية، 
وبتفتيش السيارة عثر فيها على هوية 
عسكرية تعود الحد رجال السجن املركزي 
يشتبه في أنها مسروقة، الى جانب فلشر 
ودفتر مخالفات مسجل به عدد من اوراق 
مخالفات الشخاص وبادج يخص رجال 
الداخلية وكلبشــات و٢ سكني وطبيات 
تتبع وزارة الصحة الى جانب مواد مخدرة 
عبارة عن هيروين وشــبو وحشــيش 

وحبوب الريكا.
ورجح مصدر امني ان يكون املتهم ارتكب 
جرائم ابتزاز وسلب بالقوة وانتحال صفة 

مباحث الى جانب تعاطي املخدرات.

136 إلى نيابة األحداث لعدم حمل رخص سوق

أحمد خميس

شن رجال اإلدارة العامة للمرور بتعليمات 
مــن وكيل وزارة الداخلية املســاعد لشــؤون 
املرور باإلنابة اللواء فهد الشويع حملة كبيرة 
ومباغتة في محيط مدارس ثانوية في مختلف 
محافظات الكويت، وأسفرت احلملة عن ضبط 
١36 حدثا أغلبهم كويتيون يقودون ســيارات 
من دون رخص سوق، ومتت إحالتهم الى نيابة 
األحــداث التخاذ اإلجراءات القانونية بحقهم، 

كما مت حجز جميع املركبات التي ضبطت وكان 
قائدوها من األحداث غير حاملي رخص السوق 

الى جانب حترير مخالفات مرور.
وناشد مصدر امني أولياء األمور عدم السماح 
ألبنائهم بقيادة املركبة دون رخص سوق حتى 
ال يعاقبوا قانونيا، وفي الوقت نفسه حفاظا 

على أرواحهم وأرواح مستخدمي الطريق.
وأكــد ان قطــاع املرور سيشــن املزيد من 
احلمالت املشابهة إلعادة االنضباط، مؤكدا ان 

القانون سيطبق بحزم.

مركبات املخالفني في طريقها لكراج احلجز

إثر حملة مباغتة للمرور في محيط املدارس الثانوية ألغت حكم »االستئناف« بسبب مخالفته للقانون

»التمييز« تلزم املطعون ضدهم بدفع 1.3 مليون دينار لورثة
وحيث ان ذلك جــاء مجحفا 
بحقوق موكلينا فقمت بالطعن 
عليه أمــام محكمــة التمييز 
نظرا لعدة أســباب، الســبب 
األول بطالن احلكم املطعون 
فيه والســبب الثاني اإلخالل 
بحق الدفاع والسبب الثالث 
الفساد في االستدالل والقصور 
في تســبيبه والسبب الرابع 
مخالفــة القانون واخلطأ في 
تطبيقه، ولذلك قمنا بشرحه 
بصحيفــة الطعــن بالتمييز 
التمييــز  وجــاءت محكمــة 
منصفــة حلقــوق موكلينا، 
حيث ورد في حيثيات احلكم 

ان العبــرة فــي الدعاوى هي 
بالطلبات اخلتامية التي يتحدد 
بها نطاق الدعوى، كما ذكرناه 
في صحيفة طعننا حيث ألغت 
حكم االســتئناف بنــاء على 
أســباب أهمها السبب الرابع 
املذكور فــي صحيفة طعننا 
حيث أكــدت محكمة التمييز 
أحقية موكلينــا في دعواهم 
والقضاء مجددا بإلزام املطعون 
ضدهــم بان يــؤدوا ملوكلينا 
ألزمــت   ١.394.4٥9 مبلــغ 
املستأنفني باملصروفات و٥٠٠ 
دينار أتعاب احملاماة الفعلية.

يتنازل مبقتضاه لهم عن كل 
مــا ميلكه من مال أو عقار أو 
منقول داخل  الكويت وخارجها 
وبعد وفــاة مورثهم فوجئوا 
بقيام أحد أشقاء مورثهم بإبرام 
عقود تخارج فيما بينه وبني 
مورثهــم علــى أنصبتــه في 
العديد من العقــارات، وذلك 
قبل وفاته بشهرين وكان هذا 
التخــارج دون عــوض ومن 
ثم قام موكلونا برفع دعوى 
مبتــدأة قضــي برفضها ومت 
الطعن باالستئناف والذي جاء 
أيضا مؤيدا حلكم محكمة أول 
درجة وتأييد احلكم املستأنف، 

ألغت محكمة التمييز حكما 
لالستئناف قضى بعدم جواز 
االســتئناف الفرعي وبقبول 
االستئناف األصلي وبرفض 

وتأييد احلكم املستأنف. 
وأوضحت احملامية أريج 
حمادة وكيلــة الطاعنني أنها 
قد أقامت دعوى مبتدأة بإلزام 
املدعى عليهــم أن يؤدوا لهم 
فقط مليونا وثالثمائة وأربعة 
ألفــا وأربعمائــة  وتســعني 
وتسعة وخمسني دينارا و8٥4 
فلسا كويتيا، وذلك على سند 
أن مورثهم قد حرر لهم إقرارا 
رسميا موثقا لدى وزارة العدل 

احملامية أريج حمادة 

االمتناع عن النطق بعقاب املتهمة باالنضمام لـ »داعش سيناء«
قدم إليها ليس جهادا بل هو 
تطرف وفكر مريض غير عاقل 
قوامه التكفير والتهجير بعيدا 
عن اجلهاد احلقيقي أو اإلسالم 
املقتبس من القرآن الكرمي أو 

السنة النبوية الشريفة.
وتابعــت: ال أدل على ذلك 
سوى شــعور املتهمة بالندم 
على فعلتها وما ارتكبته من 
جــرم، وإزاء ذلك ورغبة من 
احملكمــة في إتاحــة الفرصة 
لها لسلوك الطريق القومي ما 
يحملها على القضاء بالتقرير 
باالمتناع عن النطق بعقابها.
وكانــت النيابــة العامــة 

قد أســندت إلى املتهمة تهما 
تتعلق باالنضمام إلى تنظيم 
محظور يرمي إلى هدم النظم 
األساسية في البالد، باإلضافة 
إلى تعريض البالد خلطر قطع 
العالقة السياســية مع دولة 

صديقة.
من جانبــه، جــدد وكيل 
املتهمة احملامي د.خالد الكفيفة 
تأكيده أن موكلته كانت ضحية 
سوء فهم لدعوات مشايخ دين 
معروفني نادوا باجلهاد، حيث 
أساءت فهم الدعوة التي حتتاج 
إلى ضوابط شرعية وإذن من 
ولي األمر نظرا لصغر سنها.

العقوبة أن املتهمة في مقتبل 
العمر حملت نفســها وذاتها 
تاركة ذويهــا خلفها حتترق 
قلوبهم عليها وعلى مصيرها 
املجهول لتخــرج عبر حدود 
الدولة باجتــاه مواقع القتال 
املتأججة بصراعات ال هم لها 
غير السلطة وحتقيق مطامع 
وأهداف مشــبوهة وتتستر 
بالدين في حتقيق تلك األهداف 

والشبهات.
وأضافت احملكمة أن املتهمة 
تطلعت إلى اجلهاد في سبيل 
اهلل تاركــة خدمــة وطنهــا 
ومجتمعهــا، فتفاجأت أن ما 

عبدالكريم أحمد

قضت محكمــة اجلنايات 
بعدم النطق بعقوبة املواطنة 
املتهمــة باالنضمام  الشــابة 
إلى تنظيم داعــش اإلرهابي 
في محافظة سيناء املصرية، 
بكفالة مالية قدرها ٥٠٠ دينار 
تلتزم خاللها مبراعاة حسن 
السير والسلوك ملدة سنتني.

وذكرت احملكمة في حيثيات 
حكمها أنها تخلص إلى صحة 
إسناد كل التهم للمتهمة ومن 
ثم تقضي إلى إدانتها، بيد أن 
احملكمة ترى عند النظر إلى 

احملامي د.خالد الكفيفة

سلب حارس مخيم 9 دنانير حتت تهديد السكني
محمد الجالهمة ـ عبداهلل قنيص 

تقدم إلى مخفر األحمدي 
مواطــن من مواليــد ١9٧6 
وأبلغ عــن تعرض مخيمه 
والكائن على الدائري السابع 
البلدية للســرقة،  مدخــل 
حيث قامت مركبة رباعية 
بها ثالثة أشخاصـ  حسب 

إفادة احلــارس ـ بالوقوف 
امام خيمــة احلارس وقام 
احدهم بالدخول الى اخليمة 
شاهرا سكينا وقام بتهديد 
احلارس وســلب محفظته 
وبهــا بطاقــات ومبلــغ 9 
دنانيــر، كما قامــوا كذلك 
بســرقة موتور كهرباء و٥ 
سلندرات غاز وكشاف مع 

العمود والذوا بالفرار، وأمر 
وكيــل النيابة بتســجيلها 

قضية.
مــن جهة أخــرى، تقدم 
الــى مخفــر  بنغالديشــي 
األحمدي وأبلغ عن تعرضه 
للسرقة عن طريق حتطيم 
حــرز وســرقة 3٠٠ دينار 
وجواز ســفره من ســكنه 

في منطقــة صباح االحمد 
وذلك بعد كسر قفل صندوق 
يحتفظ فيه بأغراضه وأمر 
وكيــل النيابة بتســجيلها 

قضية.
من جانب آخر، تقدم وافد 
نيبالي إلى مخفر الفنطاس 
وأبلغ عن سرقة مطعم يعمل 
فيه، حيث ذكر انه أثناء فتح 

املطعم صباح امس فوجئ 
بان الباب األمامي مكسور، 
وعند دخوله للمطعم لتفقده 
اكتشف ســرقة 9٠ دينارا 
موجــودة داخــل ماكينــة 
احملاســبة، وعنــد تفقــده 
املطعــم وجد ان كل شــيء 
مبكانه عدا املبلغ، وسجلت 

قضية.

إحباط ضخّ 35 ألف ريال مزورة عبر محل صرافة

محامٍ يعتزم الطعن على حجز املركبات شهرين

محمد الجالهمة - عبداهلل قنيص

متكن صراف من إحباط ضخ 3٥ ألف ريال 
ســعودي مزور الى الســوق الكويتي، ومتت 
إحالة مواطن إلى املباحث للتحقيق والوقوف 

على كيفية حتصله على هذا املبلغ.
وكان وافد مصري من مواليد ١9٧٥ قد تقدم 

باعتباره وكيال عن املمثل القانوني لشركة 
صرافة شــهيرة إلى مخفر ابو حليفة ببالغ  
عن ان احد موظفي الصيرفة بالشركة ضبط 
مواطنا كان يحاول صرف مبلغ 3٥ الف ريال 
سعودي مقابل ٢8٠٠ دينار من فرع املنقف 
وتبــني ان املبلغ مــزور، وأمر وكيل النيابة 

بتسجيلها قضية.

عبدالكريم أحمد

أعلن احملامي خالد الشمري اعتزامه الطعن 
على قرار اإلدارة العامة للمرور بحجز مركبات 
املخالفني ملدة شهرين. وقال الشمري لـ »األنباء« 
انه يبحث ما إذا كان القرار قد استند إلى قانون 
يخول جلهة اإلدارة سحب املركبة، مشيرا إلى 

أن هذه اإلجراءات تستلزم اللجوء إلى مجلس 
األمة إلصدارها بقانون.

ورأى الشمري عدم أحقية إدارة املرور في 
ســحب وحجز املركبات املخالفة وكان األولى 
بها االكتفاء بتحرير مخالفة، مشيرا إلى أنه مع 
تطبيق القانون ولكن دون أن يعارض مصالح 

الناس ويضيق على حياتهم.

ضبط سائق يتخلص من اخلرسانة عند دوار

عبداهلل قنيص

أحال رجال أمن األحمدي إلى شــرطة البيئة 
وافدا كان يستقل مركبة خالط على دوار كيلو ٢٠ 
ملدينة صباح األحمد ويقوم بتفريغ باقي اخلرسانة 

االســمنتية على األرض. وبحسب مصدر أمني، 
فإن مواطنا استنجد بعمليات الداخلية مبلغا أنه 
شاهد شاحنة خالط يتخلص قائدها من االسمنت 
عنــد الدوار فتم على الفور توجيه دورية تتبع 

أمن األحمدي ومتكنت من ضبط السائق.

اخلالط يتخلص من االسمنت عند الدوار

حتويل الكود 
املعماري إلى نقاط 

يسهل الرجوع
إليها


