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ترقية ٤٨٨ ضابط صف بعد اجتياز االختبارات 
عبر تقنية االتصال املرئي في «اإلطفاء»

محمد اجلالهمة

العام  أعلن نائب املدير 
لقطاع تنمية املوارد البشرية 
اللواء محمد الشطي انه بناء 
على توجيهات من مدير عام 
اإلدارة العامة لإلطفاء الفريق 
خالد املكراد وتقديرا جلهود 
رجال اإلطفاء سيقيم مركز 
إعداد رجال اإلطفاء برنامج 
اختبــارات الترقية لـ ٤٨٨ 
ضابط صف بواسطة تقنية 
االتصال املرئي، وذلك تقديرا 

جلهود العاملني في جميع القطاعات، وحرصا 
على استكمال إجراءات الترقية للرتبة التي 
تلــي رتبهم احلالية فــي املوعد احملدد من 

دون أي تأخير.
وقال اللواء الشطي إن إجراء االختبارات 
باســتخدام تقنية االتصال املرئي لسهولة 

التواصل مع جميع املرشحني 
للترقية فــي هذه الظروف 
االســتثنائية وحرصا من 
اإلدارة على ســالمتهم من 
اإلصابة بڤيروس كورونا.

هــذا، ويشــمل برنامج 
اختبارات الترقية: ٥ وكالء 
عريــف، و١٦٠ عريفــا، و١٧ 
رقيبــا، و٢٨٥ رقيبــا أول، 

و٢١ وكيل ضابط.
وأضــاف اللــواء محمد 
الشطي ان االختبارات ستبدأ 
من اليــوم األربعاء املوافق 
٢٠ مايو ٢٠٢٠ بتمام الســاعة ٩ مســاء الى 
الســاعة ١٢ من منتصف الليل طوال شــهر 
رمضان املبارك، فيما تبدأ االختبارات بعد 
شــهر رمضان من الســاعة ١٠ صباحا الى 
الساعة ١ ظهرا، علما أن االختبارات ستستمر 

حتى ٢١ يونيو ٢٠٢٠.

اللواء محمد الشطي

احلاصلون على تصريح طبي باحلظر مطالبون 
Curfew Permits باستخدام تطبيق

عبداهللا قنيص

العامــة  اإلدارة  ذكــرت 
للعالقــات واإلعــالم األمنــي 
بوزارة الداخلية انه للحصول 
على التصاريح الطبية خالل 
احلظر الشامل ميكن الدخول 
https://curfew. الرابــط على 
paci.gov.kw ومــن ثم اختيار 
املستشــفى او املركز الصحي 

املطلوب.
وتوضــح اإلدارة انه يجب 
على صاحب التصريح تأكيد 
الوصــول من خــالل تطبيق 
Curfew Permits عند الوصول 
الى املستشفى او املركز الصحي 
املطلوب والذي سيقوم مبقارنة 
صاحــب  الشــخص  موقــع 
التصريح مبموقع املستشفى 
املوجود في التصريح حتى ال 
يتم منعه مــن احلصول على 

تصريح مستقبال (بلوك).
وتؤكــد اإلدارة فــي حــال 
االختالف ســيمنع الشــخص 
من احلصول على اي تصريح 
مســتقبال علــى عــالوة على 

املساءلة القانونية.

«اإلعالم األمني»: «بوست» حتريض ٣ رجال 
وامرأة على التظاهر يعود إلى ٢٠١٥

ضبط ١٠ مخالفني جدد حلظر التجول الكلي

قالت االدارة العامة للعالقات واإلعالم 
االمني في وزارة الداخلية ان «البوست» الذي 
مت تداوله على نطاق واســع مساء االثنني 
لـ ٣ رجال وامرأة ودعوة للتحريض على 

التظاهر قدمي ويعود الى عام ٢٠١٥، مشيرة 
الى ان االشخاص الذين نشرت صورهم مت 
ضبطهم حينذاك واتخذت حيالهم اإلجراءات 

القانونية.

أعلنت وزارة الداخلية عن توقيف ١٠ مخالفني 
حلظر التجول الكلي ليوم أمس األول االثنني 
بواقــع ٧ مواطنني، و٣ من جنســيات اخرى. 
هــذا، ولم ترصد او تضبــط اجهزة الداخلية 
اي مواطن مخالف للحجر املنزلي، وبحســب 
االحصائية التي أعلنتها وزارة الداخلية على 
حسابها على موقع التواصل االجتماعي «تويتر» 

فقد مت توقيف املخالفني في محافظة االحمدي 
بواقع ٥ مخالفني واثنني في محافظة العاصمة 
ومثلهما في محافظ اجلهراء، أما املخالف األخير 
فتــم توقيفه في محافظــة حولي، فيما خلت 
محافظتــا الفروانية ومبــارك الكبير من اية 
مخالفني وكذلك لم يضبط اي مخالف في املياه 

اإلقليمية بحسب بيان الداخلية.

استمرار حبس مواطن أزهق روح سائقه 
ومصري أنهى حياة «ابن جلدته»

عبدالكرمي أحمد

أمر قاضي جتديد احلبس باستمرار حجز 
مواطن يبلغ ٢٧ عاما أقدم أواخر شهر مارس 
املاضي على قتل سائقه طعنا، على أن يعرض 

عليه مجددا بعد أسبوعني.
وكانــت منطقة النهضة قد شــهدت يوم 
٢٠ مــارس املاضي جرمية قتل مؤســفة راح 
ضحيتها سائق هندي داخل منزل مخدوميه، 
وقام اجلاني بتســليم نفســه ملخفر منطقة 
القيــروان، مبينا أنه ســدد إلى رقبة املجني 
عليه طعنة قاتلة إثر مشاجرة وقعت بينهما 
بسبب عدم امتثاله ألمره بالذهاب إلى اجلمعية 
دون أن يقصد قتله، غير أن وكيل النيابة أمر 

باحتجازه وإحالته إلى النيابة بتهمة قتل عمد.
كما أمر قاضي جتديد احلبس باســتمرار 
حجز مقيم مصري أقدم أواخر شــهر أبريل 
املاضي على قتل ابن موطنه طعنا بســكني، 
على أن يعرض عليه مجددا بعد أسبوعني.

وترجع وقائع القضية إلى يوم ٢٩ أبريل 
املاضي حيث أقــدم اجلاني على قتل املجني 
عليه طعنا بســكني داخل مبنى قيد اإلنشاء 
في منطقة الدســمة على خلفية خالف وقع 
بينهما، حيث دخل املبنى الذي يحرسه القتيل 
ودخل فــي نقاش حاد معــه انتهى بتوجيه 
طعنة قاتلة له أردته قتيال على الفور ثم قام 
بالتخلص من مالبسه في القمامة وإلقاء أداة 

اجلرمية في البحر.

صورة ارشيفية من متثيل جرمية الدسمة

تدشني اخلوذة الذكية في قطاع املرور و«العمليات»

سعود عبدالعزيز

حتت إشراف وكيل وزارة الداخلية 
املساعد لشــؤون العمليات واملرور 
اللواء جمال الصايغ جرى تدشــني 
اخلوذة الذكية في عمل دوريات املرور 

والعمليات وتزويد عدد من الدوريات 
باخلوذة الذكية والتي تستطيع رصد 
درجــة حرارة األشــخاص عن بعد، 
ودون احلاجة إلى اســتخدام اجهزة 
قيــاس احلــرارة، هذا، وقــام قطاع 
العمليات في ساعة متأخرة االثنني 

ببث تصوير حول اخلوذة الذكية.
ويأتي تدشني اخلوذة الذكية في 
إطــار حــرص وزارة الداخلية على 
تزويد منتســبيها بجميــع املعدات 
وأجهزة الوقاية للحماية من انتشار 
ڤيروس كورونا املستجد، كما اتخذت 

وزارة الداخلية إجراءات للتأكد من 
ســالمة منتســبيها عبر فتح هيئة 
الشرطة املســاندة في خيطان على 
مدار الســاعة الستقبال العسكريني 
وأخذ مســحات منهم للوقوف على 

سالمتهم.

ترصد درجات حرارة األشخاص عن بُعد

.. ميكنها حتديد درجة حرارة االشخاص عن بعد اخلوذة الذكية في حوزة قطاع العمليات واملرور

وصول ١٠٣٠ مواطنًا عالقًا خالل ٤٨ ساعة عبر منفذ النويصيب
جاسم التنيب

واصل جمرك النويصيب 
خالل اليــوم قبــل األخير 
العالقــني مــن  اســتقبال 
املواطنني وفتح ابوابه مع 
اتخاذ جميع اجهزة الدولة، 
خصوصا وزارتي الصحة 
والداخلية أقصى االجراءات 
للتعجيل بخروج املواطنني 
وأقاربهم من الدرجة األولى، 
حيث اســتقبل املنفذ امس 
وامس االول ١٠٣٠مواطنا عبر 
٢١٥ مركبة خاصة ونحو ١٠٠ 
مركبة تابعة للهالل األحمر 
حيث تتوجه مركبات الهالل 
االحمر الى املنفذ السعودي 
لنقل املواطنني والذين ليس 
بحوزتهــم مركبــات، على 
أن ترافق ســيارات الهالل 
االحمر املواطنني الى منفذ 
النويصيب إلنهاء االجراءات 
اجلمركية ومن ثم نقلهم الى 
مركز اخليران للفحص. ومن 
املقرر اختتام اإلجالء بحلول 
الساعة الثانية من بعد ظهر 
اليوم األربعاء، وبذلك يكون 
عــدد املواطنني من الرجال 
والنســاء واالطفــال الذين 
وصلوا الى البالد في رحالت 
االجــالء البــري وصل الى 
نحو ٣٤٠٠ مواطن وأقاربهم 

من الدرجة االولى. 
وقــال مراقــب جمــرك 

واملعقمــات علــى رجــال 
اجلـــــمارك مـــع وجـــود 
فريــق مــزود مبعـــــدات 
تختص بتعـــقيم املركبات 
مبجرد وصـــولها الى املنفذ 

البري.
وأضاف اخلميس: عقب 
االنتهــاء مــن االجــراءات 
اجلمركيــة متــت مرافقــة 
العائدين من قبل دوريات 

النويصيب بالل اخلميس 
مت  العائديــن  جميــع  ان 
توزيعهــم على مجموعات 
بحضور اجلهات الصحية 
واألمنيــة، مشــيرا الى ان 
العامــة للجمــارك  اإلدارة 
اتخــذت كل االســتعدادات 
الســتقبال العائدين وذلك 
قبل ايــام، حيث مت توزيع 
أعداد إضافية من الكمامات 

االمن وذلك بالتنســيق مع 
الســلطات الصحيــة إلــى 
محجــر منتــزه اخليــران 
التخاذ االجراءات الالزمة.

وثمــن اخلميس جهود 
رجال جمرك النويصيب في 
اداء مهــام عملهم مبختلف 
الظروف، مؤكــدا ان املنفذ 
يشكل أحد املنافذ املهمة في 
استقبال الشاحنات احململة 

مبختلف أنواع السلع واملواد 
الغذائية.

هذا وقــام رجال االدارة 
العامــة للمنافــذ يتقدمهم 
العميد اياد احلداد بجهود 
كبيرة في تســهيل دخول 
املواطنني الى ارض الوطن 
النجدة  وقامــت دوريــات 
مبرافقة املواطنني في قوافل 

الى متنزه اخليران.

ضمن رحالت اإلجالء البري التي تختتم اليوم وعبر ٢١٥ مركبة خاصة و١٠٠ تابعة لـ«الهالل األحمر»

منفذ النويصيب أمت استعداداته الستقبال املواطنني

وفاة مسّنة بعد ٤ أسابيع من حريق منزلها في «سعد العبداهللا» 
وشبهة جنائية وراء وفاة شاب في حمام بـ «الفروانية»

محمد الدشيش - أحمد خميس

أحيـــلت جثتا ســيدة مســنة 
وشاب كويتي إلى األدلة اجلنائية 
بعد وفاتهما، إذ توفيت الســيدة- 
وتبلــغ مــن العمــر ٦٥ عاما- اثر 
تداعيات حريق شــب فــي منزلها 
مبنطقة سعد العبداهللا، أما الشاب 
فقــد توفي ألســباب غامضة وهو 
مــا دفع وكيل نيابة الفروانية إلى 
تصنيف الوفاة بأنها جراء شــبهة 

جنائية.

واستنادا إلى مصدر أمني، فإن 
مســن إيراني (٧٠ عاما) تقدم إلى 
مخفر سعد العبداهللا مشيرا إلى أن 
حريقا اندلع في شــقته في «سعد 
العبداهللا» وانــه وزوجته أصيبا 
إثر الدخان، وان زوجته ظلت في 
مستشــفى اجلهراء منذ تعرضت 
للحريــق فــي الثاني والعشــرين 
من أبريــل املاضي وتوفيت أمس، 

وسجلت قضية جنحة.
وفي الفروانية مت إبالغ عمليات 
الداخلية بوفاة شــاب داخل حمام 

منزل أسرته في الفروانية، وانتقل 
رجال األمن ومتــت معاينة اجلثة 
وإحالتها إلى الطب الشرعي، ووجه 
وكيــل النيابــة بتصنيف القضية 

باعتبارها شبهة جنائية.
من جانب آخــر، فتحت أجهزة 
وزارة الداخليــة حتقيقــا في بالغ 
تقدم به أمني سر احدى اجلمعيات 
التعاونية الى مخفر شرطة العدان 
متهمــا مواطنــا يعمــل عســكريا 

باالعتداء عليه بالضرب.
وقال مصدر امنــي ان املعتدى 

عليــه أرفق تقريرا يفيد بإصابات 
حلقت به ومت تداول التقرير الطبي 
على وسائل التواصل االجتماعي، 
الفتا الى ان العسكري قد يقدم هو 
اآلخر تقريرا طبيا وهو ما قد ينتهي 
بأن يتم تصنيف القضية كتبادل 
اعتداء بالضرب مبوجب التحقيقات. 
هــذا ولــم تعــرف األســباب التي 
دعت الى الشجار بني «التعاوني» 
والعسكري وإذا ما كان على خلفية 
عملهما لإلشراف على عملية دخول 

املتسوقني أم ألسباب أخرى.

القضية األولى ُسجلت جنحة والثانية جناية

«اإلطفاء»: التعامل مع احتجاز طفلة داخل حمام
محمد اجلالهمة

متكن رجال اإلدارة العامة 
لإلطفاء وحتديدا رجال مركز 
إطفاء الساملية من إخراج طفلة 
احتجــزت داخل حمام منزل 
اســرتها في منطقة الساملية 
وحــرص رجال اإلطفاء على 
التعامــل بهدوء وبشــكل ال 
يخيــف الطفلة او يدخل في 

نفسيتها اخلوف والهلع.
ويأتي تعامل رجال اإلطفاء 
مع حالة احتجاز الطفلة في 
إطار سلســلة من احلوادث 
التي حتمل الطابع اإلنساني 

... واجنز املهمة بنجاحاحد رجال اطفاء الساملية يتعامل مع الباب برفقوالتي تتعامل معها.

تبادل ضرب بني أمني سر «تعاونية» وعسكري في «العدان»

ملشاهدة الڤيديو


