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املوسوي لـ «األنباء» ٤٨٨ حريقًا متعمدًا في ٢٠٢١ والربع األول من ٢٠٢٢

أمير زكي 

كشف مدير ادارة حتقيقات 
احلوادث في قوة اإلطفاء العام 
العقيد سيد حسن املوسوي 
أن اجمالي احلرائق التي مت 
تصنيفها باعتبارها حرائق 
الربــع األول  متعمــدة فــي 
من العــام احلالــي بلغ ١٠٥ 
حرائق من اجمالي احلرائق 
عن تلك الفترة والتي بلغت 
٨٨٢ حريقــا، فيما كان عبث 

االطفال وراء ٧٧ حريقا.
وأضاف العقيد املوسوي، 
في تصريح خاص لـ «األنباء»، 
ان اجمالــي احلرائــق التــي 
سجلت في العام املاضي ٢٠٢١ 
بلغ ٤٤١٧، وبلغ عدد احلرائق 
املتعمدة ٣٨٣ حريقا، فيما كان 
عبث االطفال او االحداث ٣٤٧ 
حريقا، وهو ما يعني ان عدد 
احلرائــق املتعمدة في ٢٠٢١ 
والربع األول من ٢٠٢٢ يقدر 

بـ ٤٨٨ من اصل ٥٢٩٩. 
ادارة  مديــر  وتطــرق 
حتقيقات احلوادث في قوة 
االطفاء العام الى بداية عمل 
ادارته ومهامها، مشيرا الى انها 
بدأت مبسمى وحدة حتقيق 
فــي العــام ١٩٩٦، ومت رفــع 
املسمى الى مستوى مراقبة 
في العام ٢٠١٢ وفق القانون 
رقم ٢٠٢٠/١٣، ثم ملســتوى 
ادارة، ونقلــت تبعيتها الى 
رئيس قوة االطفاء العام بديال 
عن تبعيتها سابقا الى قطاع 

املكافحة.
وذكر املوســوي ان مهام 
عمل االدارة تتمثل في تسلم 

وأكــد ان ادارة حتقيقات 
احلــوادث تلقــى كل الدعــم 
واملســاندة من قبــل رئيس 
قــوة اإلطفاء العــام الفريق 
خالد املكراد، كما يتم اختيار 
منتسبي اإلدارة وفق ضوابط 
مشــددة، مضيفــا فــي هذا 
اخلصــوص أنه يتم اختيار 
الضبــاط في اإلدارة على أن 
يكون مشهود لهم بااللتزام 
والسلوك القومي واالنضباط 

في العمل.
وتوجه املوسوي بالشكر 
الى رئيس قوة اإلطفاء العام، 
مؤكدا ان تعليماته واضحة 
وتتمثل في العمل بإخالص 
ودقة دون النظر او االلتفات 
ألي ضغــوط، مــرددا علــى 
مســامعهم «اعملوا وأنا في 

ظهركم». 
 وحــول حرائق الصيف 
وأسبابها، قال املوسوي: في 
الغالب يكون جراء متديدات 
غير مطابقة وتشغيل األجهزة 
بشكل متواصل وعدم احكام 
اغالقها بعد االستخدام، وكذلك 
تــرك األطفــال دون رقابــة، 
مشــددا على ضرورة اغالق 
اجهزة التكييف من املصدر 

خالل السفر.
وحذر املوسوي مستأجري 
الشــقق من انــدالع حرائق 
فــي شــققهم، مؤكــدا علــى 
أن املســتأجر وفق القانون 
يتحمل كافة اخلســائر التي 
تلحق بالوحدة املستأجرة، 
وكذلك التلفيات التي تنتج 
عن تضرر وحــدات أخرى، 
والقانون يلزمه بأن يتحمل 

البترولية سريعة االشتعال، 
الفتا الى ان املختبر االول بدأ 
العمل فــي العام ٢٠١٧، وفي 
العام الذي أعقبه مت انشــاء 
اول مختبــر متنقل، وعقب 
انتهاء التحقيقات ورفع اآلثار 
وحتديد الســبب يتم اعداد 
تقرير نهائي، مشيرا الى ان 
االدارة حصلت على شهادة 
ISO٩٠٠١، وهناك جهود تبذل 
للحصــول على ISO مرتفع، 
وهو ما يؤكــد ان عملياتهم 

وفق معايير دولية.
إلــى  وأشــار املوســوي 
أن التقاريــر الصــادرة عن 
إدارة حتقيقــات احلــوادث 

ووصف العقيد املوسوي 
التنســيق مع اإلدارة العامة 
لألدلة اجلنائيــة واملباحث 
الداخلية  بــوزارة  اجلنائية 
باملمتاز، مشيرا الى ان عمل 
هذه اإلدارات وإدارة حتقيق 
احلــوادث يصــب فــي اطار 
الوصول الى احلقائق كاملة 
ودعم التقارير التي ترفع الى 
اإلدارة العامة للتحقيقات او 

الى النيابة العامة.
وحول آلية العمل وصوال 
الــى حتديــد مــا اذا كانــت 
احلرائــق متعمــدة او غيــر 
ذلك، قــال: جنمع املعلومات 
سواء من قبل شهود العيان 

وبعد اعتمادها بشكل نهائي 
والتوقيع عليها من ٤ ضباط 
ورئيس قــوة اإلطفاء العام 
ترفــع الى جهــات التحقيق 
ســواء كانــت اإلدارة العامة 
للتحقيقات حــال تصنيفها 
جنحة، أو إلى النيابة العامة 
متى ما مت تصنيفها كجناية.
وأكــد ان ادارة حتقيقات 
احلوادث تعمل على مدار ٢٤ 
ساعة، ومن صالحياتها ايضا 
تســليم كتــب للمتضررين 
ومنحهم ما يفيد تلف مبالغ 
مالية ناجتة عــن احلرائق، 
بحيث يصرف بدلها من قبل 

بنك الكويت املركزي.

وكذلك من خالل ادلة ومعاينة 
موقع احلرائق، ونعد التقارير 
الرسمية وفي حال طلب تلك 
التقارير تقــدم الى اجلهات 
املعنية وال تسلم يدا بيد الى 

صاحب العالقة.
الــى ان هنــاك  وأشــار 
ضغوطات وإغراءات متارس 
على منتسبي اإلدارة، ولكن 
كل هذه األمور ال يتم االلتفات 
لهــا، كمــا ان التقارير التي 
تعدهــا قــوة اإلطفــاء العام 
تكون موثقة بالتقارير الفنية 
وموقع عليها من ٤ ضباط، 
وأيضا من رئيس قوة اإلطفاء 

العام.

تكلفة جميــع االضرار التي 
وهــذا  بالبنايــة،  حلقــت 
منصــوص عليــه فــي عقد 
االيجــار، حيــث مــدون انه 
مسؤول عن تسليم الوحدة 
على احلالة التي تسلمها من 
املالــك، وبالتالي اي حرائق 
يكون مسؤوال عنها سواء عن 
إهمال او غير إهمال، باستثناء 
احلرائق التي تنتج عن خلل 

في لوحة الكهرباء.
وتوجه بالشكر إلى وزارة 
الشؤون وبيت الزكاة لرفع 
املعاناة عن املواطنني الذين 
تتعرض منازلهم للحريق 
بصرف تعويضــات مالية 

لهم.
وأكد أن هناك مسؤولية 
جنائية يتحملها أرباب األسر 
متى ما تسببت احلرائق في 
احلاق األذى أو الوفاة ألحد 
أفــراد االســرة، أو آخريــن 
اصيبوا جراء حرائق وقعت.

وحول السبب في سرعة 
اإلعــالن عــن كــون حرائق 
بعينهــا متعمــدة أو غيــر 
متعمــدة، قال: تكــون لدينا 
الدالئل واضحة وفي املقابل 
تشــاع اخبار غير صحيحة 
على وسائل التواصل من انها 
مفتعلة، وفــي هذه احلاالت 
نخطر رئيس قــوة اإلطفاء 
بأن االسباب تتراوح ما بني 
متاس أو أعمال حليم أو كونها 
متعمدة، فيأمر بإصدار بيان 
متــى ما كان هنــاك وضوح 
كامل، الفتا الى ان هناك بعض 
احلرائــق حتتــاج إلى وقت 

حتى تكشف عن اسبابها.

أكد تعرض العاملني في إدارة حتقيقات اإلطفاء إلغراءات وضغوطات ال نلتفت إليها ونلقى دعماً غير محدود من رئيس القوة

العقيد سيد حسن املوسوي

البالغات مــن العمليات، ثم 
توجيه ضباط من االدارة الى 
احلرائق التي تزيد مشاركة 
املراكز املتعاملة معها على ٣ 
لرفع اآلثار وحتديد أسباب 
احلرائــق، الى جانب انتقال 
ضباط مــن ادارة حتقيقات 
احلوادث الى احلرائق والتي 
تنتج عنها وفيات او اصابات 
جســيمة، ســواء كانت بني 
املواطنــني او املقيمني او من 
رجال قوة االطفاء العام، وكل 
احلوادث التي توجد بها شبهة 
جنائية يتم توثيقها بالڤيديو 

والصور الفوتوغرافية.
بالقــول: مبجرد  وأردف 
ادارة  ضبــاط  وصــول 
التحقيقــات ومبجرد احكام 
السيطرة على احلريق يتم 
حتديد مــكان بداية احلريق 
والسبب وراءه وحتريز ورفع 
اي مــواد صلبــة او ســائلة 
حتوم حولها الشكوك، ومن 
ثم يتم ارســالها الى مختبر 
قوة االطفاء العام، واملختبر 
يعنى بالكشف وحتديد املواد 

من حريق املباركية

إجمالي حرائق العام املاضي بلغ ٤٤١٧ حريقًا.. و٨٨٢ منذ يناير حتى نهاية مارس 
مستوى التنسيق مع اإلدارة العامة لألدلة اجلنائية واملباحث اجلنائية بوزارة الداخلية ممتاز مستأجرو الشقق يتحملون جميع اخلسائر التي تنتج عن تضرر وحداتهم والوحدات املجاورة 
نصدر بيانات بصفة االستعجال متى ما كانت نتائج التحقيقات واضحة وحتظى باهتمام إعالمي

VIP سرقة ٦٨٠٠ دينار و٤ بنادق وإلكترونيات من مزرعة
سعود عبدالعزيز

شــرع رجال مباحــث اجلهراء في 
البحــث عــن مجهولني قاموا بســرقة 
مبالغ ماليــة وبنادق هوائية واجهزة 
الكترونية واوراق رسمية من مزرعة 
تعــود لشــخصية VIP فيما كان مالك 
املزرعة نائما في إحدى الغرف، ورصد 
رجال املباحث لدى انتقالهم الى موقع 

البالغ آثار عنف فيما لم تعرف ما اذا 
كانت هناك كاميرات داخل املزرعة ميكن 
االستفادة منها في حتديد هوية اجلناة 
او التقاط رقم مركبة دخل بها اللصوص 
من باب مفتوح، بحيث ميكن القبض 
عليهم. وحول تفاصيل القضية التي 
ســجلت في مخفر شرطة القشعانية، 
فقد تقــدم مواطن ذكر فــي افادته ان 
أشخاصا تسوروا باب املزرعة الرئيسي 

ومن ثم رصدوا احد ابواب املزرعة غير 
موصد فدخلوا مبركبة كانوا على متنها، 

حسب تأكيده.
وقــال املبلغ: فيما كنــت نائما في 
احدى غــرف املزرعة دخل اللصوص 
الــى غرفة اخرى ومتكنوا من ســرقة 
جتوري كان بداخله مبلغ ٦٨٠٠ دينار 
و٤ بنادق هوائية ام صجمة وحصة بها 
مستندات رسمية من بينها شهادة ميالد، 

الى جانب عــدد ٢ هاتف نقال وجهاز 
آيباد، مؤكدا انه لم يشعر باللصوص 
خالل تنفيذ اجلرمية، مؤكدا ان احلارس 

هو اآلخر لم يشعر بهم.
وفور تسجيل القضية، انتقل رجال 
األدلة اجلنائية الى جانب رجال املباحث 
لرفــع اآلثار من موقــع اخلزينة التي 
تعرضت للكسر وكان بداخلها األغراض 

سالفة الذكر.

من قبل مجهولني دخلوا املزرعة ونفذوا اجلرمية فيما كان مالكها نائماً بها

جدعان: يحق للخريجني معرفة أسباب عدم قبولهم بالوظيفة
عبدالكرمي أحمد

قال احملامي محمد جدعان 
إن القانــون رقــم ١٢ لســنة 
٢٠٢٠ بشــأن حــق االطــالع 
على املعلومات جاء تعزيزا 
ملبدأ الشفافية، مشيرا إلى أنه 
مكسب حقيقي لفئات كثيرة 

في املجتمع.
وأوضح جدعــان أن هذا 
القانــون يتيــح للشــخص 
حق االطالع على املعلومات 
والقرارات اإلدارية ذات الصلة 
بحقوقــه، واحلصــول على 
الوثائق العامة التي حتوزها 

اجلهات الرسمية.
ولفت إلى أن القانون دعا 
كل جهة إلى تنظيم وتصنيف 
وفهرسة املعلومات والوثائق 
التــي تتوافر لديها حســب 
املهنيــة والفنية،  األصــول 
وحتديــد ما يجــب اعتباره 

اجلهات احلكومية بتعيني 
موظف للنظر في طلبات 
احلصول على املعلومات 
ومنحه صالحيات البحث 
إلــى املعلومة  والوصول 
املطلوبــة وتقدميهــا ملن 

يطلبها.
وأضاف جدعان أن املوظف 
مطالب وفق القانون بإعطاء 
مقدم الطلب إشعارا يوضح 
فيه رقم طلبه وتاريخ تقدميه 
ونوع املعاملة املطلوبة، على 
أن يذكر فيه املدة الالزمة للرد 

عليه.
وذكر أن الرد على الطلب 
يكون خــالل ١٠ أيــام عمل، 
ويجــوز متديــد هــذه املدة 
إذا اســتلزم عــددا كبيرا من 
املعلومات أو استشارة جهة 
أخرى، على أال يزيد مجموع 

املدد عن ٣ أشهر.
وأكمل أن املوظف مطالب 

امتنع عــن تقدمي املعلومات 
أو أعطــى معلومــة غيــر 
صحيحــة، ومن يتلف عمدا 
الوثائق أو املستندات اخلاصة 
أو مــن يخــل  باملعلومــات 

بسريتها.
وحتــدث جدعــان عــن 
القانون  معلومــات حظــر 
تزويدهــا وهــي األمنيــة 
والعسكرية، أو التي يتقرر 
ســريتها بقانــون أو قــرار 
قضائي أو حكومي، أو التي 
تهدد االقتصاد أو البيئة أو 

الصحة في الدولة.
وأضــاف «كمــا حتظــر 
التــي تضعف  املعلومــات 
مصلحة جتارية ما، أو التي 
تتعلــق باحليــاة اخلاصة 
لشــخص أو خصوصياته 
الطبيــة واملصرفيــة أو ما 
يشــكل خطرا علــى حياته 

وسالمته».

عنــد املوافقــة علــى الطلب 
بتمكني الشخص من االطالع 
علــى املعلومات اخلاصة به 
وتسليمه صورا من الوثائق 
املرتبطة بها في حالة طلبها 

بعد سداد الرسم.
وزاد جدعان أن القانون 
ألزم املوظف املختص بإخطار 
الطالــب كتابة برفض طلبه 
مع بيان أسباب الرفض، كما 
ضمــن أحقية مقــدم الطلب 
بالتظلم ويكون رفض التظلم 

بكتاب مبينا أسبابه.
وأفــاد بأن هــذا القانون 
مــن يخالفــه  يعاقــب كل 
بعقوبــات مغلظة تصل إلى 
احلبــس مــدة ال تزيــد عن 
سنتني وبغرامة ال جتاوز ٣ 
آالف دينار أو بإحدى هاتني 

العقوبتني.
وبني أن هــذه العقوبات 
تطبــق علــى كل موظــف 

احلبس والغرامة ينتظران املمتنع عن تزويد األشخاص باملعلومات غير السرية واخلاصة أو من يقدمها خاطئة

احملامي محمد جدعان

منها سريا ومحميا بالقانون.
وأشار جدعان إلى أنه مت 
إعداد منوذج خصيصا لهذا 
الغــرض يتــم تقدميــه إلى 
موظف اجلهة احلكومية مقابل 
رسوم رمزية، مشيرا إلى أن 
القانون اشترط أال يتعارض 
ذلك مع التشريعات النافذة.

وبــني أن القانون ألزم 

باقة زهور معطرة إلى قسم 
التراخيص ملركبات حولي

باقة مــن الزهور العطرة مقدمــة الى محمد أحمد 
عبدامللك مبرور حولي قسم ترخيص املركبات لتعامله 
الراقي مع املراجعني وسرعة إجنازه لعمله بابتسامة 
ال تفارقه فشــكرا لك، وجزاك اهللا خيرا على ســرعة 

محمد أحمد عبدامللكإجنازك للعمل بنشاط وكفاءة.

حبس مواطن ٧ سنوات 
وتغرميه ٩٠ ألف دينار لتوظيفه بالتزوير

عبدالكرمي أحمد

قضــت الدائــرة اجلزائية فــي محكمة 
التمييــز بحبــس مواطــن ٧ ســنوات مع 
الشــغل والنفاذ وتغرميــه ٩٠ ألف دينار 
عن تهــم تتعلق بالتزويــر وتلقي رواتب 
غير مستحقة من الدولة على خلفية اتهامه 

بتزييف شهاداته الدراسية.

وأحيل املتهــم، وهو قانوني في وزارة 
الصحة، إلى احملاكمة بعدما أســندت إليه 
النيابــة العامــة بأنه وقبل ســنوات زور 
شــهادات دراســية فــي املرحلــة الثانوية 
منســوب صدورها إلى مدرســة خليجية، 
وعلى ضوء ذلك نال شــهادة احلقوق من 
إحــدى اجلامعات املصريــة، وتوظف في 
جهة حكومية ونال رواتب غير مستحقة.

ضبط مخالف عّرض حياة اآلخرين للخطر
املــرور  قطــاع   تفاعــل 
والعمليــات بشــكل فــوري 
مــع مقطع ڤيديــو مت تداوله 
على بعــض مواقع التواصل 
االجتماعــي ويتضمــن قيام 
شخص بقيادة مركبته عكس 
اجتاه الســير بأحــد املناطق 
معرضا حياته وحياة اآلخرين 
للخطر، حيث مت حترير مخالفة 
بحقه وحجــز مركبته بكراج 

املركبة املخالفة في عهدة «املرور»حجز املرور.


