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املكراد: ال سجن أو حجز وال محاكمات عسكرية أو حجب 
لتصويت اإلطفائيني باالنتخابات في قانون اإلطفاء اجلديد

أمير زكي

أكد مدير عام اإلدارة العامة 
لإلطفاء الفريق خالد املكراد 
أن مشروع قانون إنشاء قوة 
اإلطفاء اجلديد والذي اعتمده 
مجلس الوزراء مؤخرا وجار 
عرضــه على مجلــس األمة 
هو قانــون ليس فقط يضم 
امتيازات مالية متعددة لرجال 
اإلطفاء ومساواتهم بإخوانهم 
رجال قوة الشرطة وإمنا هو 
قانون لتعزيز األمن املجتمعي 
ومبا يحقق األهداف املرجوة 
وحماية األرواح واملمتلكات 

العامة.
وأوضح املكراد، على هامش 
اســتعراض آليــات اإلطفــاء 
اجلديدة واالســتعداد ملوسم 
األمطار بحضور نائب رئيس 
مجلس الوزراء ووزير الدولة 
لشؤون مجلس الوزراء أنس 
الصالح واجلهات احلكومية 
املعنية مع حــوادث األمطار 
صباح أمس في مركز االسناد، 
أن القانون بصيغته اجلديدة 
ال توجد فيه عقوبة السجن أو 
احلبس أو احملاكمات العسكرية 
أو تقليص حقوق االطفائيني 
في الســفر أو الــزواج، نافيا 
أن يكون القانون يحجب حق 
رجال اإلطفاء فــي االنتخاب 
أو املشــاركة فــي التصويت 
باالنتخابات النيابية والبلدية 
وغيرهــا، الفتا إلــى أن هذه 
احلقــوق قائمــة ومســتمرة 
وفق القانون الذي ســيعتمد 
من قبــل نواب مجلس األمة، 
مجددا التأكيد على ان القانون 
لتعزيز األمن املجتمعي ضد 
املخالفات الكبيرة التي تعج 

فيها البالد.
وقــال مدير عــام االطفاء 
إن القانون اجلديد منح حق 
الضبطيــة القضائية لرجال 
اإلطفــاء ورفع من العقوبات 
التــي تقــر علــى املخالفــني 
لالشتراطات الوقائية لتصل 
العقوبات املالية على املخالفني 
مــن ٥٠٠٠ إلى ٥٠ ألف دينار 
وكذلك احلبس من ثالثة أشهر 
إلى ســنة، مشيرا إلى أن كل 
ذلــك يصب في إطار حتقيق 
األمــن املجتمعــي واحلد من 
احلرائق التي تنتج عن إهمال 
أو مخالفات ميكن جتاوزها 
بتطبيق االشتراطات الوقائية، 
موضحــا أن القانون اجلديد 
يعد مكســبا كبيــرا للدولة 
بشكل عام وجلميع منتسبي 
اإلطفاء بشكل خاص لتحقيق 
األمن املجتمعي الذي ننشده.
وبشأن موســم األمطار، 
قال املكراد إن اإلدارة العامة 
لإلطفاء حرصت على توفير 
كل ما يلزم من معدات وآليات 
وتزويد كل املراكز مبا حتتاج 

باملهام املطلوبة حال هطول 
أمطار غزيرة.

وأكد الفريق خالد املكراد 
جاهزية جميع مراكز االطفاء 
للتعامــل مــع أي حــوادث 
وبالغات خالل موسم األمطار 
القادم بالتعاون مع اجلهات 
احلكوميــة املعنيــة ، حيث 
اعتادت اإلدارة قبل بداية كل 
موسم امطار في كل عام التأكد 

امليــاه لكي ينعــم املواطنني 
واملقيمني مبوسم أمطار آمن.
أنــه مت تدشــني  وتابــع 
وتطوير كراج وورشة صيانة 
ومعدات آليات اإلطفاء، فهو 
فخر بأن يكون لديهم كراج 
وورشة بهذا احلجم، وهناك 
ضباط ومهندسون مدنيون 
وعســكريون يعملــون في 
هذه الورشة لضمان سالمة 
اآلليات واملعدات ســواء في 
حالة السلم أو احلرب، فنحن 
معتمــدون علــى كوادرنــا 
البشــرية وخبراتهم بحيث 
يضمنــون أن اآلليات تعمل 
بشكل مستمر وال يوجد أي 
خلل في جاهزيتها، وأصبحت 
تضاهي السيارات التي يأتون 
بها من اخلارج، مما نتج عنه 
توفير املــال العام من خالل 
التأهيل وإعادة تصنيع بعض 
اآلليات التي خارج اخلدمة، 
الفتا إلى أن ورشــة االطفاء 
باستطاعتها اســتقبال ٨١٠ 
آليات مختلفة األنواع وعمل 
الصيانة واالصالحات الالزمة 
وهو ما يوفر على امليزانية 

العامة للدولة.
وعبر الفريق املكراد عن 
فخره واعتزازه بالعاملني في 
هذه الورشــة من عسكريني 
ومدنيــني نظــرا جلهودهم 
بذلوهــا  التــي  املخلصــة 
وعكست مدى املستوى العالي 
الذي مت حتقيقه خالل فترة 
وجيزة لكي تصبح الورشة 

مبستوى متكامل.
وكشف عن موافقة املجلس 
البلــدي على تخصيص ناد 
لإلطفاء في منطقة املسيلة، 
متوجها بالشكر اجلزيل إلى 
صاحب السمو االمير الشيخ 
صباح األحمــد على أوامره 
الســامية بتخصيص أرض 
كبيرة في مكان متميز ألبنائه 
من منتسبي اإلطفاء، وكذلك 
توجه بالشــكر إلى املجلس 
البلدي على اعتماد النادي، 
مؤكــدا أنه ســيكون متاحا 
جلميع منتسبي رجال اإلطفاء 
من أفراد وضباط تقديرا ملا 
يقومون به من جهد في حماية 
األرواح واملمتلــكات وأداء 

عملهم على خير ما يكون.
وأشار الى أن اإلدارة العامة 
لإلطفــاء من ضمــن أهدافها 
التعاون مع  االســتراتيجية 
القطاع اخلاص ولديهم تعاون 
مع أكثر من ٣٠ شركة تعمل 
وتقدم خدمات لإلدارة العامة 
لإلطفاء من صيانة وإصالح 
وأعمال الكمبيوتر واالنشاءات 
واملباني والدراسات والتدريب، 
مقدرين دور القطاع اخلاص 
فهو شــريك أساسي لهم في 
تقــدمي اخلدمات علــى أكمل 

وجه.

من جاهزية آلياتها ومعداتها 
ومراكزها وافرادها ألي طارئ.
وأوضــح أنــه مت توفير 
آليــات جديــدة لهــذا العام 
ميكنها الدخول في جتمعات 
املياه حتى عمق مترين وهي 
مزودة مبعدات لإلنقاذ وونش 
لســحب الســيارات العالقة 
اضافة إلــى زوارق محمولة 
ومقطورة ومضخات لسحب 

القانون يعزز األمن املجتمعي ومينح اإلطفائيني حق الضبطية القضائية ويرفع العقوبات على املخالفني لالشتراطات الوقائية

وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح والفريق خالد املكراد خالل تفقد اآلليات احلديثة لإلطفاء

أنس الصالح يستمع لشرح عن مزايا بعض املعدات

من آليات اإلطفاء احلديثة

الصالح واملكراد واللواء جمال الصايغ خالل جولة في احد اقسام ورشة اإلطفاء

اليه لكي تقوم بدورها على 
أفضل مــا يكون وســتصل 
املضخــات اجلديــدة خــالل 
أســبوعني، كل هذا استعداد 
اإلطفاء بالتعاون مع اجلهات 
احلكومية املعنية لكي يكون 
موســم أمطار أمن ويضمن 
الســالمة جلميــع املواطنني 
واملقيمني، فنحن نعمل حتت 
مظلة واحدة لضمان القيام 

الفريق خالد املكراد متحدثا خالل املؤمتر الصحافي

آليات اإلطفاء اجلديدة استعدادا ملوسم األمطار  (محمد هاشم)

املوافقة على إنشاء نادي اإلطفاء على الواجهة البحرية في املسيلة ليكون متاحًا للضباط وضباط الصف

توفير آليات جديدة ميكنها الدخول في جتمعات املياه حتى عمق مترين مزودة مبعدات لإلنقاذ وونش لسحب السيارات العالقة

احلمد والشكر هللا رب العاملني الذي َمنَّ 
على والدنا وقائدنا سيدي صاحب السمو 
أمير البالد الشــيخ صباح األحمد اجلابر 
الصباح بالشفاء من الوعكة الصحية التي 

تعرض لها مؤخرا.
ونحمد اهللا حمد الشاكرين على عودة 
سيدي صاحب السمو إلى وطنه وأرضه 

معافى ساملا غامنا.
إن بشائر اخلير هلّت على أهل الديرة 
بعودة والــد اجلميع إلى وطنه بعد غياب 
دام أياما طويلة، خضع سموه خاللها إلى 
الفحوصات الطبية التي أجراها في الواليات 
املتحدة األميركية وكانت النتائج مطمئنة 

واستبشر بها أهل الكويت.
الشيخ صباح  السمو  سيدي صاحب 
األحمد هو عملة نــادرة في هذا الزمان، 
وهو صوت احلكمة في هذا العصر، وهو 
لم  رجل املبادرات اإلنسانية وحامل راية السِّ
في هذا العالم، وهو بحق أمير اإلنسانية 
التي أقّر بها العالم أجمع ومنحها إياها عن 

جدارة واستحقاق.

فرُحنا بعودتك يا صاحب السمو هو فرح 
تلقائــي نابع من قلب كل كويتي وكويتية 
يعيش على هذه األرض الطيبة، تلك األرض 
التي عملت بكل ما أوتيت إلعالء شــأنها، 
وإبقاء رايتها خفاقة، وإيصالها إلى أسمى 

الطبقات.
فرحتنا برجوع سموك- بإذن اهللا- ال 
حتتاج إلى تخطيط مسبق، وال إلى دعاية أو 
إعالن، فاالبتسامات تعلو الوجوه، والفرح 
يخفق بالقلوب، والسعادة تتنقل بيننا حاملة 

كل دعاء لسموك بالصحة والعافية.
إننا نســتعد جميعا رجاال ونســاء، 
مؤسسات حكومية وخاصة، الستقبال سموه 
الكرمي، وإن أفضل ما نستقبل به أميرنا هو 
الدعاء لسموه، فالدعوة الصادقة تُفتح لها 
أبواب السماء، فندعو املولى عز وجل أن 
ميد سموه بالصحة والعافية والعمر املديد.
افرحي يا بالدي، وانثري الورود، ويا 
هــال ويا غال في «جيت» األمير، بوناصر 
قائدنا األمني، انت عزنا وفخرنا، جعلك ربي 
لنا ذخرا وسندا، ويحفظك من احلاسدين.

من بالدي

هّلت بشاير اخلير
يا أهل الديرة

J.altnaib@alanba.com.kwجاسم التنيب

«اجلنايات» ترفض إخالء سبيل املعتصمني 
«البدون» وتؤجل محاكمتهم إلى ١٢ نوفمبر

عقــدت محكمة اجلنايــات أمس ثالث 
جلساتها حملاكمة املتهمني باالنتماء لتنظيم 
محظور وتنظيم اعتصامات غير محددي 
اجلنسية «البدون» في منطقة تيماء وساحة 

اإلرادة.
وأرجأت احملكمة التي عقدت برئاســة 
املستشار محمد الصانع، محاكمة املتهمني 
وهم ١٦ شــخصا إلى يوم الثاني عشر من 
شهر نوفمبر املقبل للمرافعة، فيما رفضت 
احملكمة طلبات قدمها دفاع املتهمني بإخالء 

سبيلهم.
وشهدت جلسة أمس استجواب ضابط 
الواقعــة حول اتهاماته، حيث ســأله دفاع 
املتهمني حول تهمة إشاعة أخبار كاذبة حول 
ادعائهــم بتعرضهم للظلم من قبل اجلهاز 
املركزي، فأجاب بأن حترياته لم تسفر عن 
أي أمر يتعلق بإجراءات اجلهاز كونه غير 

مختص بذلك.
كما سئل ضابط الواقعة عن أنشطة املتهم 
األول املوجود خارج البــالد، فأجاب بأن 
حترياته لم تسفر عن شيء حول األنشطة 
الســابقة لهذا املتهــم إال أنها توصلت إلى 

انضمام املتهمني أخيرا إلى جماعته احملظورة 
«املجلس التأسيسي للكويتيني البدون» من 
خالل املتهم الذي وضع اســم كل شخص 
قرين دوره في هذا التنظيم بتغريدات دونها 

بحسابه الشخصي في «تويتر».
ورد الدفاع معترضني على ذلك ومشددين 
على وجوب معرفة الضابط لنشاط املتهم 
األول كامال حتى يعلــم مدى جواز تعامل 
اآلخرين معه، مضيفني أن ذكره ألسمائهم 
مجرد إقحام وال يدل على موافقتهم على 

ذلك أو ترشيح أنفسهم له.
يذكر أن املتهمني أحيلوا للمحاكمة بتهم 
عدة، أبرزها االنتماء لتنظيم محظور يرمي 
لهدم النظم األساسية وقلب نظام احلكم في 
البالد وهو ما يسمى بـ«املجلس التأسيسي 
للكويتيني البدون» الذي أعلن املتهم األول 
عن إنشائه عبر حسابه في موقع «تويتر»، 
باإلضافة الى تهم االنقضاض على النظام 
في البالد وإشــاعة أخبار كاذبة واإلساءة 
لدول صديقة وتعريض البالد خلطر قطع 
العالقات السياسية معها والتجمهر من دون 

ترخيص وإساءة استعمال الهاتف.

«الداخلية» تستحدث شرطًا جديدًا
بترجمة الصحيفة اجلنائية للخدم

استمرار حجز املتهم باإلساءة
 إلى املقدم الراشد.. لليوم الثالث

أمرت نيابة شؤون اإلعالم واملعلومات والنشر 
أمس باستمرار حجز الشيخ املتهم باإلساءة هاتفيا 
لضابط قســم املركبات بإدارة مرور العاصمة 
املقدم صالح الراشد، إلى اليوم على ذمة التحقيق 

بالقضية. ويواجه املتهم تهما عدة تتعلق بتهديد 
موظف عام حلمله على اتخاذ إجراءات مخالفة 
للقانون، والسب والقذف عبر الشبكة العنكبوتية، 

وإساءة استعمال الهاتف.

عبداهللا قنيص

طلبت مراكز اخلدمة من املواطنني الذين 
يقومــون بعمل إقامات جديــدة للعمالة 
املنزلية أو لتجديد إقامات جاليات بعينها 
تغادر الكويت وتعــود، أن يقوموا أوال 
بترجمة صحيفة احلالة اجلنائية لهؤالء 
الوافدين والتوجه الــى مكاتب معتمدة 

لفعل ذلك.

وأعرب عدد من املواطنني عن استغرابهم 
لهذا اإلجراء املستحدث، معتبرين ان هذه 
اخلطــوة ال مبــرر لها، خاصــة أن كتب 
الصحيفة اجلنائية هي باألصل مصدقة من 
السفارات الكويتية في اخلارج، ومؤكدين 
أن مثل هذه املعوقات يدفع ثمنها املواطن 
ســـــواء من جهده أو مـــــاله، خاصــــة 
أن كلفــة ترجمة الورقــة الواحدة تبلغ 

٣ دنانير.

«اإلدارية» ُتلزم «الصحة» بإعادة
الفرهود مديرًا لـ «الصباح الصحية»

اإلدارية  الدائــرة  ألغت 
باحملكمة الكلية امس قرار 
وزارة الصحة الصادر في 
املاضي بنقل  ٢١ فبرايــر 
الفرهود من  د.عبدالعزيز 
وظيفة مدير منطقة الصباح 
للعمل  التخصصية  الطبية 
مستشارا في مكتب وكيل 
الوزارة مع ما يترتب على 
ذلك من آثار. واشتمل احلكم 
على إلزام املدعى عليه وزير 
الصحة بصفته بأن يؤدي 
للمدعي الفرهود مبلغ ١٠٠٠ 

دينار تعويضا نهائيا عما حلقه من أضرار 
و٢٠٠ دينار مقابل أتعاب احملاماة، كما ألزمته 
باملصروفات. وذكر وكيل الفرهود احملامي 

نواف الفزيع لـ «األنباء» أنه 
بعدما حتصل موكله على 
بإعادته مديرا  حكم نهائي 
الصبــاح الصحية  ملنطقة 
وامتثــال الــوزارة حينها 
للحكم، فوجئ بقرار الوزير 
بإحالته كمستشار في مكتب 

الوكيل.
أن  الفزيــع  وأضــاف 
للوزير  الوافد  املستشــار 
للتهرب مــن تنفيذ  دفعه 
احلكم السابق، فأصدر قراره 
الــذي ألغته احملكمة امس، 
مشــيرا إلى أن قضاءنا واع وهو احلصن 
املنيع لكل من تسول له نفسه مخالفة القانون 

أو األحكام القضائية.

عبدالكرمي أحمد عدل واحملاكم

احملامي نواف الفزيع

ملشاهدة الڤيديو

يواجهون تهماً بينها االنتماء إلى تنظيم محظور


