
أكد مدير عام اإلدارة العامة 
ل��إط��ف��اء ال��ك��وي��ت��ي��ة ال��ف��ري��ق 
خالد امل��ك��راد أم��س  االثنني أن 
م��ش��روع ق��ان��ون ق��وة اإلط��ف��اء 
العام اجلديد يهدف إلى سالمة 
املواطنني واملقيمني وحماية 
األرواح واملمتلكات والوطن من 

خطر احلوادث واحلرائق.
وأض��اف امل��ك��راد في مؤمتر 
صحفي عقد “عن بعد” ملناقشة 
م��وض��وع ال��ق��ان��ون اجل��دي��د أن 
ه��ذا ال��ق��ان��ون يحمل مميزات 
عدة ويهدف إلى حماية حقوق 
رجال اإلطفاء من أهمها إنشاء 
ق��وة ذات طابع نظامي تتبع 
وزي��ر ال��دول��ة لشؤون مجلس 
ال������وزراء. وأوض����ح أن ه��ذه 
القوة التي تتمتع بالضبطية 
القضائية وتساهم بتحقيق 
األم��ن املجتمعي تسمى )ق��وة 
اإلط��ف��اء ال��ع��ام( وس��وف حتل 
محل اإلدارة العامة لإطفاء 
وتختص باملساهمة في حماية 
األرواح واملمتلكات العامة 
واخلاصة من أخطار احلرائق 

والكوارث وغيرها.
وأضاف أنه من خالل القانون 
اجلديد يناط بقوة اإلطفاء العام 
وض��ع ش���روط وق��واع��د األم��ن 
والسالمة اخلاصة باإلطفاء في 
كل األنشطة واألعمال التجارية 
واملباني واحمل��الت واملنشآت 
واملمتلكات العامة واخلاصة 
واالس��ت��ث��م��اري��ة وال��ت��ج��اري��ة 
والصناعية واملهنية واحلرفية 
وال��س��ك��ن اجل��م��اع��ي وإص���دار 

التراخيص الالزمة لذلك.
وق�����ال: إن ه����ذا ال��ق��ان��ون 
سوف مينح قوة اإلطفاء العام 
“الضبطية القضائية” التي 
تخول من يتم ندبهم من الوزير 
املختص مراقبة تنفيذ أحكام 
هذا القانون ودخ��ول املنشآت 
وأث��ب��ات امل��خ��ال��ف��ات وحترير 
احملاضر بشأنها وإحالتها إلى 

اجلهات املختصة.
ون���وه ب��أن ال��ق��ان��ون يحمل 
ميزة استقالل أع��ض��اء القوة 

ب��أح��ك��ام خ��اص��ة ف���ي م��ج��ال 
التعيني واحلقوق والواجبات 
واحمل����ظ����ورات واجل������زاءات 
ال��ت��أدي��ب��ي��ة وي��راع��ي الطابع 
اإلن��س��ان��ي لعملهم ويتميز 
بتطبيق قانون ق��وة الشرطة 
رقم 23 لسنة 1968 والقوانني 
املعدلة له فيما يتعلق بأحكام 
الترقيات اإلج���ازات والتقاعد 

وإنهاء اخلدمة.
وأوض��ح املكراد أن مشروع 
القانون اجلديد سيعالج معاناة 
رج���ال إط��ف��اء وح��رم��ان��ه��م من 
احلصول على ما يستحقونه 
من مزايا مادية وأدبية كانت 
رهينة أح��ك��ام ق��ان��ون احلالي 

ونظام اخلدمة املدنية.
وذك��ر أن��ه ل��دى تطبيق هذا 
القانون سوف يعامل عضو قوة 
اإلطفاء العام معاملة عضو قوة 
الشرطة فيما يتعلق بشؤونه 
الوظيفية السيما اإلج���ازات 
وأحكام الترقيات واإلحالة إلى 
التقاعد مع ما يصاحب ذلك من 
امتيازات عينية ومالية كان 
يعجز رجل اإلطفاء عن إدراكها 

في ظل القانون احلالي.
وق��ال: إن مشروع القانون 
اجل���دي���د ن���ص ص���راح���ة على 
تطبيق أحكام قانون الشرطة 
رقم 23 لسنة 1968 والقوانني 
امل��ع��دل��ة ل��ه على أع��ض��اء قوة 
اإلطفاء العام وذلك فيما لم يرد 

به نص صريح في هذا القانون.
وبنينّ املكراد أن هذا القانون 
ل��ن مي��س أو ي��ع��دل أو يلغي 
امل��م��ي��زات الوظيفية ل��رج��ال 
اإلط��ف��اء ال��ت��ي حصلوا عليها 
في السنوات السابقة تقديراً 

لدورهم ودعما ملجهوداتهم.
ولفت إلى أن القانون اجلديد 
ل��م ي��ح��رم رج���ال اإلط��ف��اء من 

مم��ارس��ة حقهم السياسي في 
ال��ت��رش��ح أو االن��ت��خ��اب حيث 
نص القانون صراحة على ذلك 
كما ن��ص على حقه بالتظلم 
من القرارات الصادرة عن قوة 
اإلطفاء العام “وهو حق أصيل 
له رأينا من األفضل النص عليه 
مع التأكيد على حقه في اللجوء 
إل��ى القضاء للطعن على تلك 

ال��ق��رارات وه��و ح��ق يستمده 
مباشرة م��ن ال��دس��ت��ور ونص 

عليه القانون”.
وأش�����ار إل���ى أن ال��ق��ان��ون 
اجلديد سيقدم عالجا ورعاية 
صحية ألع��ض��اء ق��وة اإلطفاء 
العام وأسرهم من خالل إنشاء 
مستشفى تخصصي وجلنة 
للعالج ب��اخل��ارج على نفقة 
ال��دول��ة ويضم املستشفى كل 
التخصصات على أن يلحق به 
قسم إلج��راء االبحاث املتعلقة 
بأمراض املهنة بالتعاون مع 
املراكز العاملية املتخصصة في 
هذا املجال و”هذه امليزة تستمر 
حتى بعد اإلحالة الى التقاعد 

وإنهاء اخلدمة لهم وأسرهم”.
وأوض��ح املكراد أن القانون 
اجل��دي��د ي��ن��ص ع��ل��ى م��ش��روع 
إن��ش��اء كلية اإلط���ف���اء ال��ع��ام 
وه��و أم��ر يشكل نقلة نوعية 
متميزة ليس فقط على املستوى 
اإلقليمي فحسب ب��ل ال��دول��ي 
أيضاً، إذ “ميكن لنا استقطاب 
ال��دارس��ني م��ن أب��ن��اء الكويت 
وخارجها لتصبح مبنزلة مركز 
أك��ادمي��ي تخصصي في مجال 
احلماية من احلرائق وتشكل 
استثمارا حقيقيا ف��ي تنمية 
قدرات أبنائنا بهدف خلق جيل 
ذات رؤي��ة واع���دة ف��ي تطوير 
مجال العمل واألمن والسالمة 

من احلرائق”.
وش����دد ع��ل��ى أن ال��ق��ان��ون 
اجل����دي����د ي��ح��ق��ق االل����ت����زام 
باالشتراطات الوقائية كأحد 
احمل���اور الرئيسية والركائز 
األس���اس���ي���ة ل���رف���ع م��ع��دالت 
ال��س��الم��ة وت��وف��ي��ر احل��م��اي��ة 
املستمرة ل��أرواح واملمتلكات 
من احلرائق والكوارث وغيرها 
واحلد من أخطارها بإيجاد آلية 
تشريعية من خالل الضبطية 
القضائية للتأكد من االلتزام 
بتلك الشروط وتغليظ العقوبة 
املقررة على من يخالفها والتي 
قد تصل حد احلبس أو الغرامة 

أو كليهما معاً.

ريا�ض عواد 

أك����دت ال��وك��ي��ل ب��ال��دي��وان 
األميري مدير عام مكتب تكرمي 
الشهداء وأسرهم فاطمة األمير 
م��ج��دداً اهتمام دول���ة الكويت 
الدائم بتخليد بطوالت شهدائنا 
األب��رار، وغ�رس ق�ي�م الشهادة 
والتضحية في نفوس األجيال 
احلاضرة والقادمة، مبا يحقق 
معاني الوحدة الوطنية، ويعزز 
االنتماء الوطني وروح الفداء 
وال��ت��ض��ح��ي��ة ل���دى امل��واط��ن��ني 

الكويتيني.  
وقالت: إنه من منطلق الوفاء 
لشهدائنا األب��رار الذين سالت 
دم���اؤه���م ال��زك��ي��ة ع��ل��ى أرض 
ال��ك��وي��ت ال��ط��اه��رة، ق��ام مكتب 
الشهيد ب��ط��رح م��ب��ادرة وف��اًء 
لهؤالء الشهداء ومت��ت موافقة 
وزير الديوان األميري ورئيس 

مجلس األمناء في مكتب تكرمي 
الشهداء وأسرهم الشيخ علي 
اجلراح عليها  بوضع جداريات 
حتمل ص��ور وأس��م��اء الشهداء 
في ع��دد من اجلسور واألنفاق 

تخليدا لذكرى شهدائنا األبرار.
 وأع��رب��ت فاطمة األم��ي��ر عن 
الشكر ل��وزارة األشغال ممثلة 
بوزيرة األشغال الدكتورة رنا 
ال��ف��ارس، وق��ال��ت: إن��ه م��ن باب 
املشاركة املجتمعية والتعاون 
بني مكتب الشهيد ومؤسسات 
الدولة، فقد مت االتفاق مع وزارة 
األشغال على وض��ع جداريات 
في ع��دد من اجلسور واألنفاق 
ف��ي محافظات دول���ة الكويت. 
وأوض����ح����ت أن إق���ام���ة ه��ذه 
اجلداريات، مبا حتمله من صور 
وأسماء شهداء الكويت األبرار، 
ت��أت��ي ت��أك��ي��داً لعمق ال��ت��راب��ط 
ال��وط��ن��ي ف��ي ن��ف��وس الشعب 
الكويتي، فضال عما  ترمز إليه 
م��ن معاني ال��وح��دة الوطنية 
واالع��ت��زاز مب��ا قدمه اآلب���اء من 

تضحيات لهذا الوطن.
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أعلنت وزارة الصحة الكويتية 
أمس االثنني تسجيل 388 إصابة 
جديدة بفيروس كورونا املستجد 
)كوفيد19-( خالل ال24 ساعة 
ق��ب��ل امل��اض��ي��ة، ل��ي��رت��ف��ع بذلك 
إجمالي ع��دد احل��االت املسجلة 
ف��ي ال��ب��الد إل��ى 68299 حالة، 
في حني سجلت 4 ح��االت وفاة 
إث��ر اصابتها ب��امل��رض ليصبح 
إجمالي الوفيات املسجلة حتى 

أمس 461 حالة.
وقال املتحدث الرسمي باسم 
ال��وزارة الدكتور عبدالله السند 
ل��� )ك��ون��ا(: إن م��ن ب��ني احل��االت 
السابقة ال��ت��ي ثبتت إصابتها 
ح��االت مخالطة حل��االت تأكدت 
إصابتها وأخ���رى قيد البحث 
ع��ن م��ص��در ال���ع���دوى وفحص 

املخالطني لها.

وأوض����ح ال��س��ن��د أن ح��االت 
اإلصابة ال 388 السابقة تضمنت 
282 ح��ال��ة ملواطنني كويتيني 
بنسبة بلغت 68ر72 في املئة 
و106 ح��االت لغير الكويتيني 

بنسبة 32ر27 في املئة.
وبالنسبة إلى توزع اإلصابات 
حسب املناطق الصحية أوضح 
أنها جاءت بواقع 113 في منطقة 
األح��م��دي ال��ص��ح��ي��ة، و86 في 
منطقة الفروانية الصحية، و83 
ف��ي منطقة اجل��ه��راء الصحية، 
و63 ف���ي م��ن��ط��ق��ة ال��ع��اص��م��ة 
الصحية، و43 في منطقة حولي 

الصحية.
وعن آخر املستجدات في أقسام 
العناية املركزة لفت إلى أن عدد 
من يتلقى الرعاية الطبية بداخلها 
بلغ 126 حالة، مبيناً أن املجموع 

الكلي جلميع احلاالت التي ثبتت 
إصابتها مبرض )كوفيد- 19( 
ومازالت تتلقى الرعاية الطبية 

الالزمة بلغ 8099 حالة.
وحول مراكز احلجر الصحي 
امل��ؤس��س��ي، ف��ق��د ب��ل��غ مجموع 
من أنهى فترة احلجر الصحي 
املؤسسي اإللزامي خالل ال24 
ساعة قبل املاضية 17 شخصاً 
ب��ع��د ال��ق��ي��ام ب��ك��ل اإلج�����راءات 
الوقائية والتأكد من خلو جميع 
العينات من الفيروس على أن 
يستكملوا م��دة ال تقل ع��ن 14 
يوماً في احلجر الصحي املنزلي 
اإلل���زام���ي اع��ت��ب��اراً م��ن ت��اري��خ 

مغادرة مركز احلجر املؤسسي.
وبنينّ أن عدد املسحات التي مت 
القيام بها خالل ال24 ساعة قبل 
املاضية بلغ 2038 مسحة، ليبلغ 

مجموع الفحوصات 511599 
فحصاً.

وج������دد دع������وة امل���واط���ن���ني 
واملقيمني إلى مداومة األخذ بكل 
سبل الوقاية وجتنب مخالطة 
اآلخرين واحل��رص على تطبيق 
استراتيجية التباعد البدني، 
م��وص��ي��اً ب���زي���ارة احل��س��اب��ات 
الرسمية لوزارة الصحة واجلهات 
الرسمية في الدولة لالطالع على 
اإلرش��ادات والتوصيات وكل ما 
م��ن شأنه املساهمة ف��ي احتواء 

انتشار الفيروس.
وك��ان��ت وزارة ال��ص��ح��ة قد 
أعلنت أم��س شفاء 526 إصابة 
خالل ال24 ساعة قبل املاضية، 
ليبلغ مجموع حاالت الشفاء من 
م��رض )كوفيد19-( 59739 

تطورات مرض فيروس كورونا يوم أمسحالة.

سيمنح قوة اإلطفاء العام »الضبطية القضائية«

املكراد: قانون اإلطفاء اجلديد يهدف إلى سالمة اجلميع 
وحماية األرواح واملمتلكات والوطن من احلوادث واحلرائق

“عن بعد” الفريق خالد املكراد خالل املؤمتر الصحفي 

تخليدًا لذكرى تضحياتهم 

فاطمة األمير:  جداريات لصور وأسماء 
الشهداء على اجلسور واألنفاق 

فاطمة األمير 
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 59739 526 إصابة ترفع عدد املتعافني إلى  شفاء 

388 إصابة جديدة »الصحة«: 
4 وفيات بـ »كورونا« وتسجيل 

أكدت جلنة حقوق الطفل بالديوان 
ال��وط��ن��ي حل��ق��وق اإلن��س��ان ض���رورة 
ال��ت��رك��ي��ز ع��ل��ى ح��ق��وق ال��ط��ف��ل وس��ط 
الظروف الراهنة املتعلقة بتداعيات 
ان��ت��ش��ار م��رض )كوفيد19( السيما 
لناحية التعليم وال��رع��اي��ة الصحية 
واحلماية من العنف والعمل على تنمية 
التعاون وتبادل اخلبرات مع املنظمات 

الوطنية واإلقليمية والدولية.
وقالت اللجنة في بيان صحفي أول 
أم��س: إن حقوق الطفل ح��ول العالم 
أصبحت ف��ي خطر م��ن ه��ذه اجلائحة 
وس���ط اإلج������راءات االح���ت���رازي���ة من 
فرض حظر وتعقيم وإيقاف الدراسة 
واالن��ع��زال االجتماعي وع��دم الذهاب 
ل��أم��اك��ن ال��ع��ام��ة وس��اح��ات األل��ع��اب 
ومراكز التسوق مما قد يصيب الطفل 

باحليرة بالرهاب االجتماعي.
وبالنسبة إل��ى م��وض��وع التعليم 
أفادت أن هذا احلق في الكويت مجاني 
وإلزامي حتى نهاية املرحلة املتوسطة 

وب��ال��ن��ظ��ر إل���ى ال��ب��اب ال���راب���ع )ح��ق 
التعليم( في القانون 21 لسنة 2015 
ول��ض��رورة األخ��ذ مبا ج��اء فيه ارت��أت 
اللجنة تشكيل فريق عمل خاص بحق 
الطفل بالتعليم يتولى إع���داد خطة 
عمل ملتابعتها مع املسؤولني في وزارة 

التربية.
وأوض��ح��ت أن اخلطة تتناول على 
سبيل املثال التوعية بقانون حقوق 
الطفل ف��ي جميع امل���دارس م��ن خالل 
إدراج��ه ضمن املنهج الدراسي وأهمية 
التبليغ عن ح��االت االع��ت��داء النفسي 
واجلسدي دون املساس بخصوصية 

الطفل.
وذك���رت ان��ه مت��ت م��راس��ل��ة وزارة 
التربية للعمل على تنفيذ امل��واد التي 
جاءت في الباب الرابع حق التعليم من 

القانون 2015/21.
وذكرت أن اللجنة شكلت فريق عمل 
اخر للنظر في باب الرعاية الصحية 
وهو الباب الثاني من القانون مضيفة 

أنه في بداية شهر يوليو املاضي وافقت 
اللجنة التشريعية البرملانية على 
تعديل قانون اجلزاء مبا يحقق الهدف 
األصيل مبنح الطفل حق من حقوقه 
الطبيعية مبنح األم حق املوافقة ألنها 
اللصيقة به منذ ال���والدة  مما يعالج 
مشكلة عدم وجود األب ألسباب عديدة 
مثل ح��االت الطالق واإلهمال والسفر 

والعمل.
وبالنسبة حلماية الطفل من العنف 
دعت اللجنة إلى مكافحة ظاهرة العنف 
ض��د الطفل س��واء العنف املنزلي أو 
املدرسي ووض��ع خط ساخن للتبليغ 
ع��ن ال��ش��ك��اوى ال��ت��ي تشكل انتهاكا 
حلقوق اإلن��س��ان والعمل على إنشاء 
م��راك��ز إي���واء تتولى ع��الج��ه البدني 
والنفسي ومن ثم إعادته إلى ذويه أو 

أسرته أو متولي رعايته.
ول��ف��ت��ت إل����ى أن����ه مت���ت م��راس��ل��ة 
وزارة الداخلية للعمل على تنفيذ 
هذه التوصيات امللحة وكذلك وزارة 

الشؤون للعمل على إنشاء مراكز اإليواء 
من أجل حماية الطفل وصونه من األذى 
وقد تواصلت اللجنة مع بعض اجلهات 
املعنية كوزارتي الداخلية والشؤون 
ومستشفى ال��ط��ب النفسي ملعاجلة 
بعض احل��االت التي تعرض أفرادها 

إلى شيء من العنف واألذى.
وأشارت اللجنة إلى أنها أعدت خطة 
للحملة اإلعالمية املقرر تنفيذها حتت 
ع��ن��وان )أس���رة مطمئنة.. وط��ن آم��ن( 
ومتت مراسلة وزارة اإلعالم للعمل على 
نشر الوعي ببنود القانون 2015/21 
بهدف حماية الطفل وتأهيل جميع 

املتصلني به على حسن التعامل معه.
���ن���ت أن���ه���ا ق���ام���ت ب���ع���دد من  وب���ينّ
املشاركات اإلعالمية لكسب التأييد 
في القضايا احلقوقية للطفل ولنشر 
التوعية بني أفراد املجتمع ومؤسسات 
املجتمع املدني مؤكدة سعيها لتعزيز 
التشريعات التي تكفل للطفل كافة 

حقوقه واحتياجاته األساسية.

أع��ل��ن��ت وزارة ال��ت��رب��ي��ة 
الكويتية عن البدء في استكمال 
إج�������راءات ت��ع��ي��ني ال��ه��ي��ئ��ات 
التعليمية من أبناء الكويتيات 
وزوجات الكويتيني واخلليجيني 
واملقيمني بصورة غير قانونية، 
ال��ت��ي ت��وق��ف��ت بسبب جائحة 

كورونا. 
ودع��ت ال��وزارة في بيان لها 
أمس االثنني الفئات املذكورة الى 
اجن��از معامالتهم خالل الفترة 
املقبلة مبينة أن اختيار املعلمني 
سيتم وفق االحتياجات املطلوبة 

في كل تخصص.
وأش����ارت إل��ى أن��ه��ا ستعلن 
ع��ن حاجتها م��ن التخصصات 
التعليمية امل��ط��ل��وب��ة للعام 
الدراسي املقبل 2020 – 2021 
ل��ل��ك��وي��ت��ي��ني وج��م��ي��ع ال��ف��ئ��ات 
األخرى بعد دوام أعضاء الهيئة 
التعليمية والعاملني للوقوف 
ع��ل��ى م���دى احل��اج��ة الفعلية 
وحصر التخصصات املطلوبة 
وف��ق��ا للمشغول ال��ف��ع��ل��ي في 

املدارس.
وك��ان��ت وزارة التربية قد 
أعلنت أول أمس آلية استكمال 
الفترة املتبقية من العام الدراسي 
احلالي )2019-2020( لطلبة 
الصف ال12 )الثانوية العامة( 
عبر نظام )التعليم ع��ن بعد( 
ب��واق��ع أرب���ع ح��ص��ص يومية 
للقسمني العلمي واألدبي وكذلك 

للتعليم الديني.
وق��ال��ت )التربية( ف��ي بيان 
صحفي: إن��ه مت إص���دار نشرة 
بخصوص اخل��ط��ة ال��دراس��ي��ة 
للصف ال12 بقسميه العلمي 
واألدب��ي باإلضافة إلى التعليم 
ال��دي��ن��ي ف���ي ض���وء ت��داع��ي��ات 
انتشار جائحة فيروس كورونا 
امل��س��ت��ج��د )ك��وف��ي��د 19( وف��ق 
املنهج املعدل ليتم تعميمها على 
مديري املدارس بغية متابعتها 

مع املعلمني.
وأوضحت أنه مت حتديد آلية 
تقييم الطلبة وفق املنهج املعدل 
ب��واق��ع 25 ف��ي امل��ئ��ة للحضور 

والغياب و25 في املئة للتفاعل 
وامل���ش���ارك���ة وم��ث��ل��ه��ا ألداء 
التكليفات املنزلية )الواجبات( 

ونفس النسبة للتقارير.
وأض���اف���ت أن����ه مت إص����دار 
ن��ش��رة ب��ش��أن ض��واب��ط ال���دوام 
امل��درس��ي خ��الل فترة استكمال 
العام الدراسي جلميع مدارس 
امل��رح��ل��ة ال��ث��ان��وي��ة )التعليم 
العام( و)اخل��اص( و)التعليم 
ال��دي��ن��ي( وذل��ك ف��ي الفترة من 
الثامنة صباحا وحتى الواحدة 

ظهرا.
ولفتت إلى أنه وفقا للنشرة 
سيتم تطبيق ق��واع��د دي���وان 
اخل��دم��ة امل��دن��ي��ة طبقا لقواعد 
ال��ع��ودة التدريجية للعمل في 
حلضور املعلم املكلف بالعمل 
على البوابة التعليمية لطالب 
ال��ص��ف ال12 وإع���ف���اء بعض 
العاملني واعتبارهم ف��ي أي��ام 
راح��ة وفقا لضوابط )اخلدمة 
امل���دن���ي���ة( ل���ق���واع���د ال���ع���ودة 

التدريجية.

ديوان »حقوق اإلنسان«: ضرورة التركيز على 
حقوق الطفل ضرورة وسط تداعيات »كوفيد19«

أعلنت آلية استكمال الفترة املتبقية للمرحلة الثانوية

 »التربية« تستكمل إجراءات تعيني 
املعلمني املتوقفة بسبب »كورونا«

بدء التنظيف والتعقيم في املدارس الستقبال العاملني

أهم سمات قانون اإلطفاء اجلديد


