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التركيت :قرعة دورة ضباط دبلوم
هندسة اإلطفاء االثنين المقبل
كتب عبدالرزاق النجار:

• امل�شاركون

• حتية الن�شيد الوطني

خالل حفل إطالق الخطة االستراتيجية

بن زايد ك ّرم المكراد لدوره في دعم لجنة البحث واإلنقاذ
كتب فهد الرشيدي:

• بن زايد يهدي درع ًا تذكاريةً للفريق املكراد

منح الشيخ سيف بن زايد نائب رئيس
مجلس الوزراء وزير الداخلية اإلماراتي
ميدالية خدمة املجتمع ألعضاء جلنة
تطوير فرق البحث واإلنقاذ في اخلليج
واالردن ،وال��ت��ي عملت ف��ي السنوات
امل��اض��ي��ة ع��ل��ى وض���ع استراتيجيات
ومبادرات لفرق البحث واالنقاذ ،ووضع
تدريبات مشتركة تزيد من خبرة اعضاء
الفرق وتؤكد استمرار العمل باحترافية،
حيث قام بتكرمي مدير عام االدارة العامة
لالطفاء الفريق خالد املكراد ،على دوره
في دعم هذه اللجنة واألعمال االنسانية.
وك��ان م��ن ضمن املكرمني ال��رائ��د أمين
املفرح ضابط ارتباط البحث واالنقاذ في
الكويت ،حيث مت تقليده ميدالية خدمة
املجتمع والتي تقدم ألول مرة العضاء
فرق البحث واالنقاذ نظير متيزهم في
وض��ع ه��ذه امل��ب��ادرات خلدمة املجتمع
وتنفيذها خالل االشهر املقبلة.

• ..ويقلد رتبة ع�سكرية

كتب فهد الر�شيدي:
ورد بالغ �إلى غرفة عمليات الإدارة العامة
للإطفاء ع�رص ام�س يفيد بن�شوب حريق يف
�أحد كراجات ال�شويخ ال�صناعية ،وتوجه
رج��ال م��راك��ز �إط��ف��اء ال�شويخ ال�صناعي

• فريق الإطفاء

وال�شهداء ومركز العار�ضية والإ�سناد ،وعند
و�صولهم �إل��ى املوقع تبني ان احلريق يف
�سندرة قطع غيار �أعلى اجلراج ،وان م�ساحة
احلريق 100مرت مربع وهي ت�ستخدم لقطع
غيار ال�سيارات ،ومت توزيع فرق املكافحة
على احل��ري��ق وحما�رصته م��ن قبل رجال

الإطفاء لعدم امتداده �إلى الكراجات االخرى،
ومتت ال�سيطرة على النريان و�إخمادها دون
وقوع �أي ا�صابات ،وجار التحقيق يف ا�سباب
احلريق.
ح�رض الى موقع احلريق مدير �إطفاء حمافظة
العا�صمة العميد حممد ال�شطي ،ومدير �إدارة

الجنايات :البراءة لوافدين
من جلب  19.8كيلو حشيش
كتب حمد العلوان:

• املحامي ب�شار الن�صار

ق�ضت حمكمة اجلنايات برباءة
واف��دي��ن من تهمة جلب 19.8
كيلو غ���رام��� ًا م��ن احل�شي�ش
بق�صد االجتار وتهمة التهريب
اجلمركي ،و�أم���رت مب�صادرة
امل�ضبوطات.
وك��ان املحامي ب�شار الن�صار
ت���راف���ع ع���ن امل��ت��ه��م ال��ث��اين
بالق�ضية ودفع بعدم معقولية
ال��واق��ع��ة واع��ت�بره��ا �أ�شبه
بالأفالم ال�سينمائية ،حيث �أكد
�أن��ه ال ميكن ت�صديق �أن يكون
البائع وامل�شرتي من «امل�صادر

ال�رسية» ل�ضابط املباحث الذي
تولى متابعة الق�ضية.
وقال الن�صار ان �ضابط الواقعة
مل يكن �صادق ًا يف �إفادته فيما
يتعلق مبراقبة االت�صاالت بني
املتهمني.
ودف���ع ال��ن��ا��صر ب��ع��دم جدية
التحريات وعدم �صالحيتها ب�أن
تكون دلي ً
ال ل�ل�إدان��ة ،م�شكك ًا
بامل�صدر ال�رسي الذي يخفيه
�ضابط املباحث ،خ�صو�ص ًا �أن
امل�صدر من �أ�صحاب ال�سوابق.
وان��ت��ه��ت امل��ح��ك��م��ة بتربئة
املتهمني لعدم وجود �أدلة وعدم
االطمئنان لتحريات املباحث.

• نقل م�صاب

املركبات واملعدات العقيد مو�سى �أكرب,
ورئي�س مركز �إطفاء ال�صناعي املقدم م�شاري
ال�صحاف ،ورئي�س مركز �إطفاء العار�ضية
املقدم عثمان الوزق ،ورئي�س مركز �إطفاء
ال�شهداء الرائد علي الأرب�ش ،ورئي�س مركز
اال�سناد الرائد حمد الرا�شد.

ضبط مراهق

الرياضي على تعاونهم املستمر
م��ع اإلدارة ال��ع��ام��ة ل�لإط��ف��اء
واستخدام مرافق النادي للقرعة
بشكل سنوي.

شكاوى بالجملة ضد صاحب
شركة عقارية

• املحامية فاطمة �صفر

�إج��رى خمفر ال�صاحلية �أم�س حتقيقات مو�سعة يف ع��دد من
ال�شكاوى املقدمة من بع�ض املواطنني �ضد �صاحب �رشكة عقارية
ا�ستولى منهم على مبالغ كبرية نظري متلكهم ل�شقق وعقارات يف
تركيا.
ورغم مرور �أكرث من عامني على ال�رشاء وحترير العقود و�سداد
كامل الثمن مل يتم ت�سليم �أي من العقارات امل�شرتاة �أو حتى
تخ�صي�صها ل�صالح امل�شرتين ومازال امل�شكو يف حقه مياطل
بوعود كاذب وحجج واهية ،ما دفع املواطنني ال�ضحايا الى
اللجوء لالدارة العامة للتحقيقات وت�سجيل ق�ضية ن�صب واحتيال
بحق �صاحب ال�رشكة.
وبا�رش املحامي من�صور الف�ضلي �صفر تقدمي ال�شكاوى والدفاع
عن ال�ضحايا ،وقالت املحامية فاطمة �صفر ان وقائع ال�شكوى
تعود الى عام  2014حيث �أعلنت �إحدى ال�رشكات العقارية عن
فر�ص ا�ستثمارية تتمثل يف �رشاء �شقق وعقارات يف تركيا ب�أ�سعار
تناف�سية ،وتعهدت ال�رشكة ب�إنهاء جميع االجراءات مبا فيها
حترير عقود و�ساطة و�إ�صدار وثائق التملك من اجلهات الر�سمية
يف تركيا وت�سليم العقارات امل�شرتاة خالل �أ�شهر.
وقد ا�ستجاب العديد من املواطنني وقاموا بت�سليم �أموالهم
ومدخراتهم الى ال�رشكة امل�شكو يف حقها ،بل �إن بع�ضهم قام
ب�سداد كامل الثمن املتفق عليه قبل موعد ا�ستحقاقه ،بغية �إمتام
البيع وا�ستالم الأعيان امل�شرتاة.
�إال �أن �إدارة ال�رشكة بد�أت يف املماطلة والت�سويف ومل تف ب�أي من
تعهداتها رغم مرور �أكرث من عامني على ال�رشاء و�سداد الثمن.
و�أ�ضافت فاطمة �صفر ان �أ�صحاب ال�رشكة امل�شكو يف حقها ح�صلوا
على ماليني الدنانري من املواطنني الذين ا�شرتوا الوهم ،لذلك
تقدمت عنهم ب�شكوى ن�صب واحتيال �ضد �صاحب ال�رشكة مازالت
رهن التحقيق.
وطالبت املواطنني بتوخي احلذر من �رشاء عقارات خارج الكويت
�إال من خالل جهات ر�سمية �أو التعاقد مع اجلهة املالكة للعقارات
مبا�رشة بعد معاينة العقارات املراد �رشاءها.

العثور على جثة وافد في حمام بيته

يحشش عند سفارة

كتب فهد الر�شيدي:

مت��ك��ن ���ض��اب��ط ام���ن ال�سفارات
التابعة للإدارة العامة للمن�ش�آت
النفطية واحل��ي��وي��ة م��ن �ضبط
مراهق كويتي يقوم بالتح�شي�ش
داخل مركبته التي ركنها بجانب
ج��دار �إح��دى ال�سفارات مبنطقة
اجلابرية.
وكان ال�ضابط ا�شتبه باملركبة
�أث��ن��اء ال��دوري��ة ح��ول املوقع
وباالقرتاب منها ح��اول قائدها
الفرار ،حيث مت �إحكام ال�سيطرة
عليه وبتفتي�شه عرث بحوزته على
قطعة ح�شي�ش ،حيث كان يتعاطى
وات�ضح �أنه مواطن «17عاماً»،
ومتت احالته �إلى الإدارة العامة
ملكافحة املخدرات.

نقل رجال الأدلة اجلنائية جثة
وافد عربي �إلى الطب ال�رشعي
ملعرفة ا�سباب الوفاة وللت�أكد
من عدم وجود �شبهة جنائية يف
حالة الوفاة وذلك بعد �أن ُعرث
عليه جثة يف دورة مياه �شقته
الكائنة مبنطقة الفروانية.
وذك��ر م�صدر �أم��ن��ي �أن��ه وردت
معلومات �إل��ى غرفة العمليات
حول وجود وافد عربي دخل �إلى
دورة املياه وت�أخر لعدة �ساعات
ومل يخرج وك��ان الباب مغلق ًا
باملفتاح وعلى ال��ف��ور انتقل
رج��ال �إط��ف��اء مركز الفروانية
واالنقاذ الفني ملوقع البالغ،
فقاموا بفتح باب دورة املياه
ليجدوا �صاحب ال�شقة ممد ًا على

كتب حم�سن الهيلم:

• اللواء خالد الرتكيت

باع المواطنين الوهم واستولى على أموالهم

• املحامي من�صور الف�ضلي

إخماد حريق داخل كراج في الشويخ الصناعية

• عملية �إخماد احلريق

أعلن نائب املدير العام لشؤون
قطاع تنمية املوارد البشرية في
اإلدارة العامة لإلطفاء اللواء
خالد التركيت عن موعد قرعة
دورة ض��ب��اط دب��ل��وم هندسة
االطفاء والتي سيتم من خاللها
اختيار  60متقدما ً للدورة التي
ستجرى لها القرعة العلنية يوم
االثنني  16احلالي.
وأض���اف التركيت ان القرعة
س��ت��ك��ون ف���ي ص��ال��ة األل��ع��اب
متعددة األغراض اخلاصة بنادي
الكويت الرياضي مبنطقة كيفان
بحضور الطلبة املتقدمني.
وشكر التركيت رئيس وأعضاء
مجلس إدارة ن���ادي الكويت

• فريق العمل

• دورة املياة

الأر����ض وعند معاينة حالته
ال�صحية من قبل رجال الطوارئ

الطبية ،تبني �أنه متوفى وفارق
احلياة.

• �إخالء املبنى

بالتعاون مع الطوارئ الطبية

اإلطفاء نفذت تمرين ًا لمكافحة حريق وهمي
كتب فهد الر�شيدي:

• �آليات الإطفاء والإ�سعاف

نفذت �إدارة الطوارئ الطبية واالدارة العامة
للإطفاء مترين ًا حلادث وهمي عبارة عن حريق
يف اح��د املحالت التجارية مبجمع ذا جيت

مول ووجود ا�صابة حروق من الدرجة االولى
واختناق ,ومت ا�سعاف امل�صاب �إلى امل�ست�شفى
و�إخماد احلريق من قبل رجال االطفاء ح�سب
اخلطة املو�ضوعة.
وذكر طارق اجل�سار ان عملية االنقاذ �سارت

ح�سب اخلطة املتبعة وامل��درو���س��ة و�أ�شاد
بالقائمني على ه��ذه العملية م��ن جهات
الطوارئ ,كما �أثنى على التعاون مع جهات
الطوارئ واالدارة العامة لالطفاء و�إدارة جممع
ذا جيت مول.

• طارق اجل�سار

