العدد ( )3483االثنين  3سبتمبر 2018

7

قضايا

www.alshahedkw.com

التقى قائد قوات درع الجزيرة المشتركة

رئيس األركان تفقد كلية علي الصباح

السيطرة على حريق منزل في «سعد العبداهلل»

العسكرية وعقد اجتماع ًا مع قياداتها
قام رئي�س الأركان العامة للجي�ش
ال��ف��ري��ق ال��رك��ن حممد اخل�رض،
يرافقه نائب رئي�س الأركان الفريق
الركن عبدالله النواف ،بزيارة
لكلية علي ال�صباح الع�سكرية،
�صباح �أم�����س ،حيث ق��ام بجولة
تفقدية لالطالع على �سري العملية
التعليمية والتدريبية لدفعة
الطلبة اجل��ام��ع��ي�ين رق���م «»22
ودفعة الطلبة ال�ضباط اجلوية رقم
« »47امل�ستجدين بالكلية ،الذين
التحقوا بالكلية حديث ًا ،و�شملت
جولته خمتلف مرافق الكلية من
ف�صول تعليمية وميادين تدريبية
والت�أكد من جاهزيتها ومالءمتها
للن�شاط الدرا�سي اليومي للطلبة.
بعد ذلك عقد اجتماع ًا مع قيادات
الكلية و�ضباطها� ،أك��د فيه على
��ضرورة متابعة ومراجعة جميع
ال�برام��ج التعليمية والتدريبة
للطلبة ،ومدى مالءمتها لطبيعة
الدرا�سة بالكلية ،و�شدد كذلك على

��ضرورة توفري كافة اخلدمات يف
خمتلف مرافق الكلية مبا يحقق
ال�سهولة والتي�سري على الإدارة
التعليمية وعلى �أبنائه الطلبة
ال�ضباط.
وت���أت��ي زي��ارت��ه للكلية تنفيذ ًا
لتوجيهات النائب الأول لرئي�س
جمل�س الوزراء وزير الدفاع ال�شيخ
نا�رص ال�صباح ،والتي ركز فيها على
�رضورة تذليل كافة العقبات التي
قد تعرت�ض �سري العملية التعليمية
والتدريبية بالكلية ،وتوافر كافة
االحتياجات الأ�سا�سية واملناخ
املالئم لأبنائه الطلبة ال�ضباط،
مبا يكفل لهم الراحة والطم�أنينة
من خالل �أجواء تعليمية تتنا�سب
وطبيعة حياتهم الع�سكرية.
كما التقى رئي�س الأرك��ان العامة
للجي�ش الفريق الركن حممد اخل�رض
مبكتبه �صباح ،قائد ق��وات درع
اجلزيرة امل�شرتكة اللواء الركن
عبدالعزيز البلوي والوفد املرافق

له ،وذلك مبنا�سبة زيارته للبالد.
ح��ي��ث مت خ�ل�ال ال��ل��ق��اء ،تبادل
الأح���ادي���ث ال��ودي��ة �ضمن حمور
ال��زي��ارة ومناق�شة �أه���م الأم���ور
واملوا�ضيع ذات االهتمام امل�شرتك
ال���س��ي��م��ا امل��ت��ع��ل��ق��ة ب��اجل��وان��ب
ال��ع�����س��ك��ري��ة و���س��ب��ل تطويرها
وتعزيزها.
ح�رض اللقاء نائب رئي�س الأركان
العامة للجي�ش الفريق الركن
عبدالله النواف ومعاون رئي�س
الأرك��ان لهيئة العمليات واخلطط
اللواء الركن حممد الكندري.
ثم انتقل قائد قوات درع اجلزيرة
امل�شرتكة وال��وف��د امل��راف��ق له،
ال��ى هيئة العمليات واخلطط،
حيث التقى مبعاون رئي�س الأركان
لهيئة العمليات واخلطط اللواء
الركن حممد الكندري ومت خالل
اللقاء ت��ب��ادل االح��ادي��ث الودية
ومناق�شة �أوجه التعاون والتن�سيق
الع�سكري.

• آثار احلريق

• الفريق محمد اخلضر

لالطمئنان على انسيابية الحركة المرورية وتأمين وصول الطلبة إلى مدارسهم

وكيل «الداخلية» تفقد الحالة األمنية والمرورية

ذكرت �إدارة العالقات العامة والإعالم يف الإدارة العامة
للإطفاء ان فرق الإطفاء متكنت من �إخماد حريق اندلع
مبطبخ منزل يف منطقة �سعد العبدالله  ,واو�ضحت �أن
فرق الإطفاء توجهت من مركزي التحرير واجلهراء

احلريف بقيادة رئي�س ق�سم مركز التحرير الرائد احمد
املهنا وقامت مبكافحة احلريق ومتت عملية �إخماده
من دون وقوع �إ�صابات ب�رشية واقت�رصت اال�رضار على
املاديات.

رجال اإلطفاء أخمدوا حريق
مركبة في منطقة مشرف

في أول أيام العام الدراسي الجديد

تكثيف التواجد األمني في بعض المناطق لوجود العديد من المدارس داخل محيطها
كتب حم�سن الهيلم:

• الفريق عصام النهام

قام وكيل وزارة الداخلية الفريق
ع�صام النهام بجولة ميدانية
على الدوريات املنت�رشة لت�أمني
حركة دخول وخروج الطلبة «الأمن
ال��ع��ام �أو النجدة �أو امل���رور»،
وذل���ك ملتابعة �آل��ي��ة عمل هذه
ال��دوري��ات لت�سهيل حركة ال�سري
وت�أمني و�صول الطالب والطالبات
�إل��ى مدار�سهم ومنع االختناقات
املرورية والق�ضاء عليها بالتن�سيق
مع جميع القطاعات ذات ال�صلة.

وتفقد احلالة الأمنية واملرورية
يف املناطق ال�سكنية وعلى الطرق
الرئي�سية وال��ف��رع��ي��ة امل ��ؤدي��ة
�إل���ى امل��دار���س لالطمئنان على
ان�سيابية احلركة املرورية واحلد
م��ن االزدح���ام���ات واالختناقات
املرورية.
كما وج��ه وك��ي��ل ال����وزارة خالل
جولته ب�رضورة تكثيف التواجد
الأمني يف بع�ض املناطق لوجود
العديد من املدار�س داخل حميطها
وذلك من �أجل الق�ضاء على الوقوف
الع�شوائي �أمام املدار�س وتعطيل

• رجال اإلطفاء يكافحون النيران

كتب حم�سن الهيلم:
تعامل رجال الإطفاء مع حريق مركبة يف منطقة م�رشف
ب�رسعة فائقة وب�شكل احرتايف.
ويف التفا�صيل فقد ورد بالغ الى مركز عمليات الإطفاء

يفيد بن�شوب حريق مركبة متوقفة بجانب �أحد املنازل
يف منطقة م�رشف ،وعلى اثره توجهت فرقة �إطفاء من
مركز م�رشف بقيادة املقدم حممد نزار.
حيث قام رجال الإطفاء مبكافحة احلريق ومتكنوا من
اخماده دون وقوع اي �إ�صابات ب�رشية.

إنا هلل وإنا إليه راجعون

إخماد حريق
شقة في
السالمية
تلقى مركز عمليات االدارة العامة
للإطفاء بالغ ًا يفيد بوقوع حريق
�شقة يف �إح���دى بنايات منطقة
ال�ساملية ،حيث توجه مركز البدع
وال�ساملية الى املوقع وتبني ان
احلريق منح�رص يف غرفة ،فتمت
ال�سيطرة على احلريق دون وقوع
ا�صابات ،واقت�رصت اال�رضار على
املاديات وجار التحقيق ملعرفة
�أ�سباب احلريق ،كما تواجد يف
املوقع رج��ال الأم��ن والطوارئ
الطبية.

حركة ال�سري بعدم التزام البع�ض
باخلطوط الأر�ضية �أو اللوحات
الإر�شادية.
من جانبها �أك��دت الإدارة العامة
للعالقات والإعالم الأمني �أنها نفذت
اخلطة الإعالمية التوعوية اخلا�صة
بالعام الدرا�سي اجلديد والتي
حتمل �شعار «عيالنا بعيونا» والتي
تنطلق مع اخلطة الأمنية ال�شاملة
لوزارة الداخلية اخلا�صة بالعام
الدرا�سي والتي مت تنفيذها على
�أر�ض الواقع وت�ستمر طوال العام
الدرا�سي اجلديد .2019/2018

• آليات اإلطفاء في موقع احلادث

• محمد علي مكي طه التميمي 71« ،عام ًا»� ،شيع ،الرجال:
الرميثية ،ق� ،10ش نا�رص املبارك ،م�سجد مقام�س،
الن�ساء :القرين ،ق� ،1ش ،29م ،13ح�سينية ال�سليم،
ت.97961184 – 99017025 :
• خالد سليمان داود العبدالله 63« ،عام ًا»� ،شيع ،الرجال:
الد�سمة ،ق� ،3ش ،32م ،3مقابل جمعية املن�صورية،
الن�ساء :العدان ،ق� ،6ش ،3م ،31ت.66031726 :
• عبدالعزيز سليمان س�ع��د 18« ،عام ًا»� ،شيع ،الرجال:
العديلية ،ق� ،2ش ،21م ،6الن�ساء :جنوب ال�رسة،
ال�سالم ،ق� ،5ش ،515م ،29ت– 99990928 :
.97370888
• عبدالعزيز عبدالرحمن إبراهيم الضبيان 25« ،عام ًا»� ،شيع،
الرجال :الريموك ،ق� ،2ش الأول ،م ،16الن�ساء:
مبارك العبدالله ،غرب م�رشف ،ق� ،2ش ،209م،58
ت.65195846 – 99875629 :
• تركي فهد حسن محمد العجمي 24« ،عام ًا»� ،شيع� ،أم
الهيمان ،علي �صباح ال�سامل ،ق� ،6ش ،18م ،8ت:
.97910994 – 99550330

• فيصل عبدالكرمي علي القرين التميمي 75« ،عام ًا»� ،شيع،
الرجال :الرقعي ،م�سجد الإم��ام املهدي ،الن�ساء:
العار�ضية ،ق� ،3ش ،9م ،2ت– 99363200 :
.55660288
• عبدالعزيز محمد نصرالله ال�ن�ص��رال�ل��ه 67« ،عام ًا»� ،شيع،
الرجال� :ضاحية عبدالله ال�سامل ،ق� ،1ش را�شد
بور�سلي ،م« ،21ديوان �صالح الن�رصالله» ،الن�ساء:
العديلية ،ق� ،1ش ،16م ،4ت– 90008505 :
.98000691

• سميرة محمد أحمد الفارس ،أرملة أحمد حسن أحمد الكندري،

« 82ع��ام� ًا»� ،شيعت ،ال��رج��ال :دي��وان الكنادرة،
ال�شعب ،الن�ساء :مبارك الكبري ،ق� ،1ش ،25م،17
ت.96644202 – 99651585 :
• علي عبدالله العطروزي 27« ،عام ًا» ،الت�شييع بعد �صالة
ع�رص اليوم« ،مقربة �صبحان» ،ال��رج��ال� :صباح
ال�سامل ،ق ،5ال�شارع الأول ،جادة  ،16م ،31الن�ساء:
�صباح ال�سامل ،ق ،7ال�شارع الأول ،جادة  ،12م،68
ت.25517060 – 55829966 :

