
819.8.2016

مكاتب "كل العرب" - الناصرة
kul@alarab.net

ال��ن��اط��ق��ة بلسان  ال��س��م��ري  ل��وب��ا  ع��م��م��ت 
الشرطة بيانا على وسائل اإلعالم، وصلت 
وصحيفة  العرب  موقع  ال��ى  نسخة  عنه 
كل العرب، جاء فيه: "خالل جلسة حول 
امليزانيات العامة، أقرت احلكومة املبادرة 
الداخلي  األمن  وزير  قدمها  قد  كان  التي 
املواطنني  اردان إللغاء دفع عموم  جلعاد 
وإنقاذ،  إطفاء  خدمات  تلقي  طلب  رسوم 
وذلك قبل عدة أشهر، مؤكدا الوزير اردان 
تصحيح  ه��دف��ه  ق��ان��ون  التعديل  أن  على 
مفروض  ك��ان  حيث  ال��ق��ائ��م،  اإلع��وج��اج 
اإلطفاء  خل��دم��ات  املتصل  امل��واط��ن  على 
ما،  حريق  إن��دالع  حول  مخطرا  واإلنقاذ 
اإللغاء  وق��رار  الصلة،  ذات  الرسوم  دفع 
سوف يسهل الوضع أيضا على املواطن 
دفع  أمامه  مجال  وال  منزله  ح��رق  ال��ذي 
على  ومجبر  اخل��دم��ة  تلقي  طلب  رس��وم 
مت  التي  اإلطفاء  خدمات  طلب  عن  الدفع 
طلبها الى منزله ومبا يتراوح ما بني مئات 
آلالف الشواقل توافقا مع معايير مختلفة 
ال��ت��ي توجهت  ك��ع��دد س���ي���ارات االط���ف���اء 
االطفاء  مركز  عن  املسافة  وُبعد  للمكان 
ذلك"  وغير  سكبها  مت  التي  املياه  وكمية 

كما جاء في البيان
وأض���اف ال��ب��ي��ان: "ه���ذا، وع��ق��ب الوزير 
التي  أن نشاطات اإلطفاء واإلنقاذ  اردان 

تنفذها سلطة االطفاء واالنقاذ هي خدمات 
الدولة  ع��ام��ة ح��ي��وي��ة ض���روري���ة وع��ل��ى 
يكفيهم  حيث  مجانا،  ملواطنيها  تزويدها 
عليهم  التصعيب  ع��دم  ويجب  مصابهم 
خدمات  تلقي  طلب  مقابل  وال��دف��ع  أكثر 
البيان.هذا،  بحسب  واإلط��ف��اء"  اإلن��ق��اذ 
وعمم كايد ظاهر املتحدث واملركز لإلعالم 
العربي في سلطة اإلطفاء واإلنقاذ، بيانا 
على وسائل اإلعالم، جاء فيه: "قال كايد 
ظاهر: "ضمن خطة اإلصالح في وزارة 
األمن الداخلي وبالتعاون مع وزارة املالية 
وسلطة االطفاء واالنقاذ، متت املوافقة على 
مبادرة الوزير اردان إلغاء دفع املواطنني 
لسلطة اإلطفاء واإلنقاذ عند طلب اخلدمات 
البيان. إلخماد احلرائق" " كما جاء في 
ضمن  "وأي��ض��ا  البيان:  في  ايضا  وج��اء 
خطة اإلصالح ابتداًءا من عام 2017، وفقا 
والشركات  التجارية،  الرخصة  لتعديل 
إندالع  وإمكانية  منخفضة  املخاطر  التي 
احلصول  من  سيتمكنون  ضئيلة  حريق 
إتباع  أس��اس  على  جت��اري��ة  رخصة  على 
ودون  واإلنقاذ  االطفاء  سلطة  متطلبات 
وه���ذا  دوري.  ف��ح��ص  إلج�����راء  احل���اج���ة 
اإلصالح يسهل على الشركات دفع رسوم 
ستتمكن  اخل��ط��ة  ب��ه��ذه  وأي��ض��ا  مختلفة. 
سلطة االطفاء واالنقاذ من متابعة مصالح 
جتارية درجات اخلطر فيها عالية وإمكانية 
البيان:  ف��ي��ه��ا".وأض��اف  إن���دالع ح��رائ��ق 

"هذا، ورحب وزير األمن الداخلي جلعاد 
بن  شمعون  االطفاء  سلطة  وقائد  اردان 
والتي  امل��ب��ادرة  ه��ذه  على  باملصادقة  نير 
وايضا  الكثير  امل��واط��ن��ني  على  ستخفف 
في  كان  حيث  الصغيرة،  الشركات  على 
تكاليف  دفع  املواطن  من  يتطلب  السابق 
االطفاء عن اندالع حريق في منزله وهذا 
غير  املواطنني  على  كثيرا  سيخفف  االمر 
القادرين على الدفع. وأضاف كايد ظاهر: 
"سلطة االطفاء واالنقاذ ترى بهذا القرار 
أج��ل خدمة  ق��رارا صائبا وج��اء فقط من 
املواطنني والتخفيف عليهم، حيث كان في 
طائلة  مبالغ  دفع  الى  يضطرون  املاضي 
عند اندالع احلريق، وذلك حسب معايير 
مختلفة منها وقت عملية االطفاء وكميات 
املياه وبعد مكان احلريق عند احملطة" " 

بحسب البيان.

ميزانية  احل���ك���وم���ة  أق�����رت 
وزارة االمن الداخلي بقيادة 
الذي  اردان  جلعاد  ال��وزي��ر 
أع�����رب ع���ن غ��ب��ط��ت��ه وم���دى 
الى  الواسع مشيرا  سروره 
اخلدمات  لتعزيز  ب��رام��ج��ه 
الشرطية املقدمة في الوسط 
ال��ع��رب��ي م���ؤك���دا ك���ون���ه في 
ج���ل اه��ت��م��ام��ات��ه ق���ائ���ال: أنا 
مبيزانية  وف��خ��ور  م��س��رور 
التي  الداخلي  األم��ن  وزارة 
مت اقرارها واعتمادها الليلة. 
امام  املجال  تفسح  امليزانية 
نشر  خطة  لتنفيذ  الشرطة 
خدمات الشرطة في الوسط 
ال��ع��رب��ي وت��ع��زي��ز األم���ن في 
القدس. وباإلضافة إلى ذلك، 
قسط كبير من امليزانية سيتم 
صرفه لتعزيز إدارة شرطة 
وتشكيل  وامل�����رور،  ال��س��ي��ر 
وحدة "النضال ضد البلطجة 
على  الصغار  الشبان  بحق 
االنترنت« وتوسيع برنامج 
املشتركة  الشرطة  دوري��ات 
ال��راج��ل��ة. وسوف  ال��دوري��ة 
قسطا  وي��س��ت��ث��م��ر  ي��ص��رف 
من امليزانية أيضا في مجال 
الغاء  اإلط��ف��اء واإلن��ق��اذ مثل 
استدعاء  ت��ك��ال��ي��ف  دف��ع��ات 
وكذلك  للمواطنني  اخلدمات 
الخ����ت����ب����ارات وف���ح���وص���ات 
وإنشاء  الصغيرة  الشركات 
صندوق بناء لالستثمار في 

السجون«، وفقا للبيان.
"للعلم،  ال��ب��ي��ان:  وأض����اف 
وتشمل  ك��ب��ي��رة  امل��ي��زان��ي��ة 
وزارة  ميزانية   .1 ك��االت��ي: 
األمن الداخلي سوف تزداد 
وتنمو في السنوات 2017-
2018 ليبلغ مجموعها نحو 
اضافة  ش��اق��ل،  مليارات   3
الى 2 مليار شاقل التي هي 

اساس امليزانية.
الزيادة  ت��وج��ي��ه  سيتم   .2
بارز  جزء  في  امليزانية،  في 
منها لتحسني وجود وخدمة 
ال��ش��رط��ة االس��رائ��ي��ل��ي��ة في 
وتعزيز  ال��ع��رب��ي،  ال��وس��ط 
األم���ن ف��ي ال��ق��دس، وزي���ادة 
وج������������ود ال������ش������رط������ة ف���ي 
ادارة  وت��ع��زي��ز  ال���ش���وارع، 
ش���رط���ة ال��س��ي��ر وامل�������رور ، 
والتوسع في مكافحة العنف 
امل���ن���زل���ي واإلش��������راف على 
الرجال  ضد  احلماية  أوام��ر 
الطالب  وتوظيف  العنيفني، 
الشرطة  ف���ي  االك���ادمي���ي���ني 
اإلسرائيلية، وإضافة 3400 
من افراد الشرطة ومصلحة 
اإلطفاء  ورج����ال  ال��س��ج��ون 

والعاملني.
االستثمار  كذلك  سيتم   .3
لتكنولوجية  ا مل���ج���االت  ب���ا
امل��ت��ن��وع��ة م��ث��ل ال��ت��زوي��د في 
ال��ك��ام��ي��را ال��ت��ي حت��م��ل على 
االجسام عند افراد الشرطة، 

حت���دي���ث ب���دال���ة ال���ط���وارىء 
الشرطية املركزية رقم 100، 
تعزيز وحتديث نظم واجهزة 
تكنولوجيا الشرطة ومصلحة 
إلى  ب��اإلض��اف��ة  ال��س��ج��ون. 
تأهيل  إع���ادة  م��ج��ال  تعزيز 
السجناء وكذلك سيتم تعزيز 
برامج وخطط بناء لتحسني 
ظروف االحتجاز واالعتقال 

والسجن .
4. كجزء من ميزانية الوزارة 
 2018-2017 ل��ل��س��ن��وات 
س���وف ت��ص��رف ف��ي تعزيز 
خلدمات  ال��ق��ط��ري��ه  السلطه 
واستيعاب  واالطفاء  اإلنقاذ 
س�������رب ط������ائ������رات اخ����م����اد 
احلرائق التابع لوزارة األمن 

الداخلي.
ذلك،  كل  إلى  باإلضافة   .5
س���ي���ت���م ت��خ��ص��ي��ص م��ئ��ات 
امل������الي������ني م������ن ال����ش����واق����ل 
ومعاشات  أج���ور  لتحسني 
ومصلحة  ال��ش��رط��ة  رج���ال 
التفاقيات  وف��ق��ا  ال��س��ج��ون 
توقيعها  مت  ال��ت��ي  األج�����ور 
ف��ي األش��ه��ر األخ��ي��رة وادت 
وارتفاع  كبيرة  زي���ادة  إل��ى 
ف���ي األج�������ور. ب��امل��ل��خ��ص ، 
ميزانية  ف��ي  ك��ب��ي��رة  زي����ادة 
 3 بقيمة  العام  األم��ن  وزارة 
 2018-2017 ل� م��ل��ي��ارات 
وفقا للتفاصيل أعاله«، وفقا 

للبيان.

اقرار مبادرة اردان وإلغاء رسوم دفع طلبات خدمات 
االطفاء واالنقاذ للمواطنني

*كايد ظاهر املتحدث واملركز لإلعالم العربي في سلطة اإلطفاء واإلنقاذ: 
قرار الغاء تكاليف عمليات االطفاء ستعود بالفائدة على املواطنني

زيادة في ميزانية وزارة األمن الداخلي بقيمة 3 
مليارات للعامني 2017 و2018
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