
دشنت اإلدارة العامة لإلطفاء 
أم��س ورش��ة لصيانة اآلليات 
وامل���ع���دات ال��ق��دمي��ة اخل��ارج��ة 
عن اخلدمة والعمل على إعادة 
تصنيعها ب��ه��دف توفير امل��ال 

العام.
وأكد مدير عام اإلدارة العامة 
لإلطفاء الفريق خالد املكراد 
أن مشروع قانون إنشاء قوة 
اإلط��ف��اء اجل��دي��د ال��ذي اعتمده 
مجلس ال���وزراء مؤخرا وجار 
عرضه على مجلس األم��ة، هو 
قانون لتعزيز األمن املجتمعي 
ومب��ا يحقق األه���داف املرجوة 
وحماية األرواح واملمتلكات 

العامة.
وأوضح املكراد، على هامش 
اس��ت��ع��راض آل���ي���ات اإلط��ف��اء 
اجل��دي��دة واالس��ت��ع��داد ملوسم 
األمطار بحضور نائب رئيس 
مجلس ال��وزراء ووزي��ر الدولة 
لشؤون مجلس ال���وزراء أنس 
الصالح واجل��ه��ات احلكومية 
املعنية م��ع ح����وادث األم��ط��ار 
صباح أمس في مركز اإلسناد، 
أن ال��ق��ان��ون بصيغته اجلديد 
ال توجد فيه عقوبة السجن أو 
احلبس أو احملاكمات العسكرية 
أو تقليص حقوق االطفائيني 
في السفر أو ال��زواج، نافياً أن 
يكون القانون يحجب حق رجال 
اإلطفاء في االنتخاب أو املشاركة 
ف��ي ال��ت��ص��وي��ت باالنتخابات 
النيابية وال��ب��ل��دي��ة وغيرها، 
الفتا إلى أن هذه احلقوق قائمة 
ومستمرة وف��ق القانون الذي 
سيعتمد من قبل ن��واب مجلس 
األم���ة، م��ج��ددا التأكيد على أن 
القانون لتعزيز األمن املجتمعي 
ض��د املخالفات الكبيرة التي 

تعج فيها البالد.
وقال: إن القانون اجلديد منح 
حق الضبطية القضائية لرجال 
اإلطفاء ورفع من العقوبات التي 
تقر على املخالفني لالشتراطات 
الوقائية لتصل العقوبات املالية 
على املخالفني م��ن 5000 إلى 
50 أل��ف دينار وكذلك احلبس 
م���ن ث��الث��ة أش��ه��ر إل���ى س��ن��ة، 
مشيرا إلى أن كل ذلك يصب في 
إط��ار حتقيق األم��ن املجتمعي 

واحل��د من احلرائق التي تنتج 
ع��ن إه��م��ال أو مخالفات ميكن 
جتاوزها بتطبيق االشتراطات 
الوقائية، موضحاً أن القانون 
اجلديد يعد مكسباً كبيراً للدولة 
بشكل ع��ام وجلميع منتسبي 
اإلط��ف��اء بشكل خ��اص لتحقيق 

األمن املجتمعي الذي ننشده.
وبشأن موسم األمطار، قال 
املكراد إن اإلدارة العامة لإلطفاء 
حرصت على توفير كل ما يلزم 
م��ن م��ع��دات وآل��ي��ات وت��زوي��د 
ك��ل امل���راك���ز مب��ا حت��ت��اج إليه 
لكي تقوم ب��دوره��ا على أفضل 

م��ا ي��ك��ون وستصل املضخات 
اجل��دي��دة خ��الل أس��ب��وع��ني، كل 
هذا استعداد اإلطفاء بالتعاون 
مع اجلهات احلكومية املعنية 
لكي ي��ك��ون م��وس��م أم��ط��ار أمن 
وي��ض��م��ن ال���س���الم���ة جلميع 
املواطنني واملقيمني، فنحن نعمل 

حتت مظلة واحدة لضمان القيام 
باملهام املطلوبة ح��ال هطول 

أمطار غزيرة.
وأك���د ال��ف��ري��ق خ��ال��د امل��ك��راد 
جهوزية جميع مراكز اإلطفاء 
للتعامل مع أي حوادث وبالغات 
خ��الل م��وس��م األم��ط��ار ال��ق��ادم 

بالتعاون مع اجلهات احلكومية 
املعنية، حيث اعتادت اإلدارة 
ق��ب��ل ب��داي��ة ك��ل م��وس��م أم��ط��ار 
في كل عام التأكد من جاهزية 
آلياتها ومعداتها ومراكزها 

وأفرادها ألي طارئ.
وأوض������ح أن����ه مت ت��وف��ي��ر 

آليات جديدة لهذا العام ميكنها 
ال��دخ��ول ف��ي جت��م��ع��ات امل��ي��اه 
حتى عمق مترين وهي مزودة 
مبعدات لإلنقاذ وونش لسحب 
السيارات العالقة اضافة إلى 
زوارق م��ح��م��ول��ة وم��ق��ط��ورة 
ومضخات لسحب امل��ي��اه لكي 

ينعم املواطنني واملقيمني مبوسم 
أمطار آمن.

وتابع أنه مت تدشني وتطوير 
كراج وورش��ة صيانة ومعدات 
آل��ي��ات اإلط��ف��اء، فهو فخر أنه 
ي��ك��ون ل��دي��ه��م ك���راج وورش���ة 
ب��ه��ذا احل��ج��م، وه��ن��اك ضباك 
ومهندسني مدنيني وعسكريني 
ي��ع��م��ل��ون ف���ي ه����ذه ال��ورش��ة 
لضمان سالمة األليات واملعدات 
سواء في حالة السلم أو احلرب، 
فنحن معتمدين على كوادرنا 
ال��ب��ش��ري��ة وخ��ب��رات��ه��م بحيث 
يضمنون أن اآلليات تعمل بشكل 
مستمر وال يوجد أي خلل في 
جهوزيتها، وأصبحت تضاهي 
السيارات التي يأتون بها من 
اخل���ارج، مم��ا نتج عنه توفير 
امل��ال ال��ع��ام م��ن خ��الل التأهيل 
وإع��ادة تصنيع بعض األليات 
التي خ��ارج اخلدمة، الفتا إلى 
أن ورشة االطفاء باستطاعتها 
استقبال 810 آل��ي��ات مختلفة 
األنواع وموزعة وعمل الصيانة 
واإلص���الح���ات ال���الزم���ة وه��و 
ما يوفر على امليزانية العامة 

للدولة.
وعبر الفريق املكراد عن فخره 
واع��ت��زازه بالعاملني ف��ي هذه 
الورشة من عسكريني ومدنيني 
نظرا جلهودهم املخلصة التي 
بذلوها وعكست مدى املستوى 
العالي ال��ذي مت حتقيقه خالل 
ف���ت���رة وج���ي���زة ل��ك��ي تصبح 

الورشة مبستوى متكامل.
وكشف عن موافقة املجلس 
البلدي على تخصيص ن��ادي 
ل��إلط��ف��اء ف��ي منطقة املسيلة، 
متوجها بالشكر اجل��زي��ل إلى 
صاحب السمو االم��ي��ر الشيخ 
ص��ب��اح األح��م��د ع��ل��ى أوام����ره 
ال��س��ام��ي��ة بتخصيص أرض 
كبيرة في مكان متميز ألبناءه من 
منتسبي اإلطفاء، وكذلك توجه 
بالشكر إل��ى املجلس البلدي 
على اعتماد النادي، مؤكدا أنه 
سيكون متاح جلميع منتسبي 
رجال اإلطفاء من أفراد وضباط 
تقديرا ملا يقومون به من جهد في 
حماية األرواح واملمتلكات وأداء 

عملهم على خير ما يكون.

أك��د وزي��ر التربية ووزي���ر التعليم 
العالي الدكتور حامد العازمي أمس 
الثالثاء ض��رورة وج��ود استراتيجية 
لإلعالم التربوي للوزارة بهدف املساعدة 
في نشر الوعي التربوي التعليمي وإبراز 
جهود الكويت في مجال التعليم ومتابعة 

ما يحدث من مستجدات أوال بأول.
ودعا العازمي في كلمة خالل اجتماعه 
مع الوكالء املساعدين في وزارة التربية 
إل��ى تطوير امل��ن��اه��ج ال��دراس��ي��ة وفق 
األس��س العلمية ووض��ع تصور حول 
عملية التطوير، مشيرا في الوقت ذاته 

إلى أهمية اللغة العربية وتدريسها.
ولفت إل��ى أهمية تسكني الوظائف 
الشاغرة ف��ي جميع قطاعات ال���وزارة 
وال��ب��ت سريعا ف��ي ك��ل التظلمات فيما 
ي��خ��ص ال��ت��رق��ي��ات أو ال���درج���ات أو 
االستحقاقات املالية ضمانا حلقوق 
جميع ال��ع��ام��ل��ني ب��اع��ت��ب��اره��ا حقوقا 

يضمنها القانون وتؤكد عليها وزارة.
واطلع الوزير خ��الل االجتماع على 
جهوزية ال��وزارة لفتح م��دارس جديدة 
خالل األعوام املقبلة في املناطق اجلديدة، 
إذ طلب تشكيل جلنة ل��وض��ع تصور 

شامل يوضح اإلجراءات املطلوبة.

وب��ني أن خطة ال����وزارة االنشائية 
 )2025/2024 – 2021/2020(
تتضمن ه��دم وب��ن��اء ع��دد م��ن امل��دارس 
وإنشاء أخرى في املناطق احلالية، الفتا 
إلى إنشاء م��دارس جديدة في املشاريع 

اإلس��ك��ان��ي��ة املستقبلية م��ث��ل امل��ط��الع 
وغيرها من املناطق. وأكد متابعة العقود 
التي تقوم بها الوزارة التربية واالنتهاء 
منها بأسرع وقت ضمانا لسرعة العمل 
واإلجناز. وتوجه بالشكر إلى العاملني 

ف��ي ال����وزارة على جهودهم املستمرة 
التي ب��رزت آثارها اإليجابية في بداية 
العام الدراسي احلالي متمنيا استكمال 
االستعداد للفصل الدراسي الثاني بنفس 

الفعالية والكفاءة.
أكد وزير الشؤون االجتماعية 
ال��ك��وي��ت��ي س��ع��د اخل����راز أم��س 
ال��ث��الث��اء أن م��ع��رض األس���ر 
الفلسطينية املنتجة الذي انطلق 
في الكويت يأتي حتقيقا ألهداف 
التنمية املستدامة وتشجيعا 

لألسر على العمل واإلنتاج.
ج��اء ذل��ك ف��ي كلمة للوزير 
اخل����راز أل��ق��اه��ا خ���الل افتتاح 
املعرض الذي يأتي على هامش 
فعاليات ال��دورة ال� 73 ملجلس 
وزراء ال��ش��ؤون االجتماعية 
العرب التي تستضيفها الكويت.

وأض�����اف اخل�����راز أن ه��ذا 
املعرض يسهم كذلك في حتقيق 
الهدف األول والثامن والعاشر 
م��ن أه���داف التنمية املستدامة 
التي تشير إل��ى أهمية القضاء 
على الفقر والتركيز على تضافر 
ج��ه��ود جميع أع��ض��اء مجلس 
وزراء ال��ش��ؤون االجتماعية 

العرب.
وش����دد ع��ل��ى أن »ال��ق��ض��ي��ة 
الفلسطينية س��ت��ظ��ل قضية 
العرب األول��ى مستذكرا بعض 
كلمات سمو أمير البالد الشيخ 
ص��ب��اح األح��م��د ف��ي ه��ذا الشأن 
ال���ذي أك��د على »أن العالم لن 
يشهد االستقرار املرجو إال بعد 

حل القضية الفلسطينية«.
وأع����رب ع��ن س��ع��ادت��ه بهذا 

االج��ت��م��اع ال��ع��رب��ي بحضور 
األش��ق��اء الفلسطينيني داعيا 
املولى عز وجل أن يعجل بحل 
قضية فلسطني الشقيقة لتنعم 
باالستقرار وينعم مواطنوها 

بالعيش الكرمي.
من جانبه أعرب وزير التنمية 
االجتماعية الفلسطيني أحمد 
مجدالني ف��ي كلمة مماثلة عن 
شكره للكويت ولسمو أمير البالد 
الشيخ صباح األح��م��د بإقامة 
م��ع��رض األس���ر الفلسطينية 
املنتجة تشجيعا لهذه األس��ر 
على اإلنتاج وتسويق منتجاتها. 
وذكر مجدالني أن هذا املعرض 

ال���ذي ت��ش��ارك ف��ي��ه 26 أس��رة 
منتجة ويقام برعاية جامعة 
ال�����دول ال��ع��رب��ي��ة ي��ه��دف إل��ى 
متكني األس��ر املنتجة اقتصاديا 
واجتماعيا والتعريف باملنتجات 
الفلسطينية وف��ت��ح امل��ج��ال 
لتسويقها ومعاجلة قضية الفقر 
ضمن حتقيق أه���داف التنمية 

املستدامة.
وأكد أن الشعب الفلسطيني ال 
ينسى أبدا دعم الكويت وشعبها 
للقضية الفلسطينية منذ عام 
1948 حتى يومنا هذا، مشيدا 
في هذا الصدد بعمق العالقات 

الثنائية بني البلدين.
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بعض معدات اإلنقاذ البحري املعروضة

جتهيز اآلليات واملعدات بعض اآلليات املعروضة

كلية احلقوق نظمت ندوة ملناقشة »قانون احملاماة اجلديد«
حت���ت رع���اي���ة ع��م��ي��د كلية 
احل���ق���وق ب��ج��ام��ع��ة ال��ك��وي��ت 
األستاذ الدكتور فايز الظفيري 
ن��ظ��م��ت ك��ل��ي��ة احل��ق��وق ن��دوة 
مل��ن��اق��ش��ة “ ق��ان��ون احمل��ام��اة 
اجلديد” ب��ح��ض��ور ن��ائ��ب 
مجلس األمة الدكتور بدر املال، 
وأس��ت��اذ القانون الدستوري 
بكلية احلقوق د. فواز اجلدعي، 
واألس��ت��اذ امل��ش��ارك للقانون 
اجل��ن��ائ��ي ل��ألع��م��ال التجارية 
ب��ك��ل��ي��ة احل���ق���وق د. حسني 
ب��وع��رك��ي، واحمل���ام���ي حسني 
العبدالله، وأم��ني سر جمعية 
احمل��ام��ني ع��دن��ان أب���ل، وأدار 
ال��ن��دوة عضو هيئة التدريس 
ب��ك��ل��ي��ة احل���ق���وق ب��ج��ام��ع��ة 
ال��ك��وي��ت د. م��ح��م��د التميمي 
وذل��ك ف��ي مسرح أ. د. عثمان 
عبدامللك بكلية احلقوق باحلرم 

اجلامعي- الشويخ.
وأث��ن��ى النائب د. ب��در املال 
على عميد كلية احلقوق أ. د. 
فايز الظفيري والسادة أعضاء 

هيئة التدريس على هذه الندوة 
كونها تخص م��وض��وع غاية 

باألهمية على حد وصفة. 
 وذك����ر د. امل���ال أن ه��ن��اك 
تشريعات من مجلس األم��ة ال 
تتسم باجلودة معلل أن الفصل 
ال��ت��ش��ري��ع��ي اخل���ام���س عشر 
احلالي يعد أكثر فصل تشريعي 
ت��ض��م��ن أع���ض���اء ق��ان��ون��ي��ني 

وعددهم 12 قانوني واللجنة 
التشريعية التي يفترض بها أن 
يكون جميع أعضائها قانونيني 
ال يوجد بها سوى قانوني واحد 
فقط على األقل والباقي ليسوا 

قانونيني.
 وحت��دث د. امل��ال عن عملية 
تزاحم التشريعات في مجلس 
األم����ة م��وض��ح��ا أن اجللسة 

الواحدة أصبحت تشهد مناقشة 
10 قوانني وترسل التقارير 
قبل 16 ساعة من اجللسة على 
الرغم أن الالئحة تنص على أن 
تصل التقارير قبل 24 ساعة، 
مؤكدا بأن هناك خلل حقيقي في 

صناعة التشريعات.
واستغرب املال مما تضمنه 
ال���ق���ان���ون م���ن م��ن��ع ل��ن��واب 

مجلس االم��ة من مزاولة مهنة 
احمل��ام��اة مطالبا ب��رد القانون 
مبرسوم مسبب وإن لم يحدث 
ه��ذا فسوف يلجأ ال��ى احملكمة 

الدستورية.
 م���ن ن��اح��ي��ت��ه ف��ق��د أوض���ح 
األس���ت���اذ امل���ش���ارك ل��ل��ق��ان��ون 
اجلنائي لألعمال التجارية بكلية 
احلقوق د. حسني بوعركي أن 
القانون به مكاسب كثيرة ولكن 
املادة محل النزاع هي املادة 12 
التي تنص على حظر مزاولة 
مهنة احملاماة للنواب وألساتذة 
القانون، موضحا أن امل��ادة لم 
تتلى في املجلس وأن هناك حكم 
م��ن احملكمة ال��دس��ت��وري��ة عام 
2006 يؤكد بأن االثر الرجعي 
للقانون ال ميكن أن ميس املرء 
النطاق الذي يعدل فيه املشرع 
من مراكز قانونية قد اكتملت 
حلقاتها وهذا احلكم يقطع بعدم 
جواز املس مبهنة احملاماة سواء 
ألعضاء مجلس األمة او ألساتذة 

القانون.

املتحدثون خالل الندوة

جانب من معروضات معرض األسر الفلسطينية


