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وجه النائب د.وليد الطبطبائي سؤاال لوزير النفط ووزير 4
اإلعالم الش���يخ احمد العبداهلل جاء فيه: ظهرت في اآلونة 
االخيرة اعالنات جتارية في الصحف االعالنية حتوي امورا 
خطرة على الصحة واملجتمع دون ترخيص او اثبات لشخصية 
املعلن وامنا فقط ارقام هواتف نقالة، وملا كانت املادة 21 بند 
3 من قانون املطبوعات والنشر رقم 3 لسنة 2006 قد حظرت 
نشر كل ما من شأنه مخالفة النظام العام او مخالفة القوانني، 

ومبقتضى املادة 27 من القانون ذاته يعاقب على مخالفة هذا 
احلظ���ر بالغرامة التي ال تقل عن ثالثة آالف دينار وال تزيد 

على عشرة آالف دينار لذا يرجى افادتي باآلتي:
م���ا االجراءات التي اتخذتها وزارة اإلعالم جتاه الصحف 
سالفة الذكر؟ وما املخالفات التي مت ضبطها واالجراءات التي 
اتخذت في ش���أنها؟ وهل جرى التنسيق في هذا الشأن مع 

وزارة الصحة وبلدية الكويت؟

الطبطبائي يسأل عن إعالنات تشكل خطرًا على الصحة العامة

»الديوان«: زيادة البدالت والمكافآت للكويتيين
في »الطيران المدني« معروضة على مجلس الخدمة

أكد وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء روضان 
الروضان ان زيادة البدالت واملكافآت للموظفني 
الكويتيني العاملني ل���دى اإلدارة العامة للطيران 
املدني قيد العرض على مجل���س اخلدمة املدنية. 
تأكيد الوزير الروضان جاء في معرض تلبية رغبة 
جلنة الش���ؤون املالية واالقتصادية مبجلس األمة 
في معرفة وجهة نظر ديوان اخلدمة املدنية حول 
االقتراح برغبة املقدم من النائب علي الدقباس���ي 
بخصوص »إقرار كادر للموظفني الكويتيني العاملني 
في اإلدارة العامة للطيران املدني« وبعض االقتراحات 

األخرى اخلاصة بالطيران املدني.
وجاء في كتاب ديوان اخلدمة املدنية: إش���ارة 
لكت���اب رئيس مجلس األمة امل���ؤرخ ب� 2010/1/18 
واملتضمن االقتراحات برغب���ة املقدمة من النائب 

علي الدقباسي ونصها كالتالي:
1 � إقرار كادر عام للموظفني الكويتيني العاملني 

باإلدارة العامة للطيران املدني.
2 � دعوة احلكومة الى دراس���ة حتويل اإلدارة 

العامة للطيران املدني الى هيئة مستقلة.
3 � اإلعفاء من البصم���ة للذين قضوا 20 عاما 

خدمة في اإلدارة العامة للطيران املدني.
يتشرف الديوان باإلحاطة باآلتي:

أوال: إقرار كادر عام للموظفني الكويتيني العاملني 

باإلدارة العامة للطيران املدني: س���بق ان تقدمت 
اإلدارة العامة للطيران املدني بطلب زيادة البدالت 
واملكافآت للموظفني الكويتيني العاملني لديها، وقد 
أجرى الديوان الدراسة الالزمة حول هذا املوضوع 
وهي قيد العرض على مجلس اخلدمة املدنية لتقرير 

ما يراه مناسبا في هذا الشأن.
ثانيا: دعوة احلكومة الى دراسة حتويل اإلدارة 
العامة للطيران املدني الى هيئة مستقلة، هذا املوضوع 
سبقت دراس���ته من قبل عدد من اجلهات املعنية 
وهذه الدراس���ة قد مت رفعها ال���ى مجلس اخلدمة 
املدنية استنادا الى أحكام املادة 5 من قانون اخلدمة 
املدنية التي نصت على اختصاص املجلس باقتراح 
إنشاء الهيئات واملؤسس���ات العامة وإبداء الرأي 

بشأن مشروعات إنشائها.
ثالثا: اإلعفاء من البصمة للذين قضوا 20 عاما 
خدمة في اإلدارة العامة للطيران املدني س���بق ان 
تقدم���ت عدة جهات بطلب إعف���اء موظفيها الذين 
قضوا 20 عام���ا فأكثر من البصم���ة حيث أجرى 
الديوان الدراسة الالزمة ومت عرضها على مجلس 
اخلدمة املدنية في اجتماع���ه رقم 2009/3 املنعقد 
بتاري���خ 2009/12/31، حي���ث رأى مجلس اخلدمة 
املدنية إعفاء شاغلي الوظائف اإلشرافية: »مدير« 

و»مراقب« فقط.

اإلعفاء من البصمة يشمل شاغلي الوظائف اإلشرافية فقط

علي الدقباسيعبدالعزيز الزبنروضان الروضان

الحمود: المرحلة الثانية من الشبكة الالسلكية 
تغطي الساحات ومواقف السيارات في الجامعة

ردت وزي����رة التربية وزيرة 
التعليم العالي د.موضي احلمود 
على اقتراح برغبة مقدم من النائب 
د.وليد الطبطبائي بشأن تطبيق 
ادارة اجلامعة ملا يعرف باالتصال 
الكامل، وقالت د.احلمود في ردها: 
ان اجلامعة قامت بتوفير شبكة 
»Wireless« ترب����ط جميع مواقع 
اجلامعة »الش����ويخ، اخلالدية، 
كيفان، العديلية واجلابرية« منذ 
عام 2008، حيث ان جميع الطلبة 
واعضاء هيئة التدريس يستفيدون 
من استخدامها، وحاليا يتم تنفيذ 

املرحلة الثانية من مشروع الشبكة 
الالس����لكية »Wireless« لتغطية 
بقية االماكن في اجلامعة لتشمل 

الساحات ومواقف السيارات.
واضافت نظرا الهمية العملية 
التعليمية وحرص جامعة الكويت 
الطلبة والطالبات  على مصلحة 
واالرتقاء مبس����توى حتصيلهم 
التخطيط  ف����ان قط����اع  العلمي 
بصدد دراسة امكانية زيادة عدد 
القاعات الدراسية واملختبرات في 
ظل املس����احات املتوافرة ومرفق 
عدد القاعات الدراسية واملختبرات 

املتوافرة واملوزع����ة على جميع 
كليات اجلامعة. واستطردت: نود 
االفادة بانه تبني من خالل التجربة 
الطلبة ال يحرصون  ان  العملية 
على حضور الدورات املجانية النها 
لم تكلفهم شيئا وبالتالي يتسم 
تعامل الطلبة مع الدورات املجانية 
بعدم اجلدية، واجلامعة ترى ان 
حتدد رسوما رمزية لهذه الدورات 
لكي تكون محفزا للطلبة للحضور 
واالستفادة منها، عالوة على ان 
هذه الرسوم تسهم في تغطية جزء 

من تكاليف تلك الدورات.

أكدت أن الطلبة ال يحرصون على حضور الدورات المجانية

فيصل الدويسانالشيخ أحمد العبداهلل

العربي مسيرة نصف قرن من التنوير واالعتدال 
حرصت مجلة »العربي« منذ نش��أتها، وصدور 
عدده��ا االول، في ديس��مبر 1958، على ان تكون 
مرآة التنوير واالعتدال والوسطية والثقافة السمحة، 
تبشر به في جميع اصقاع العالم العربي، من خالل 

عدة محاور، أهمها:
- اش��اعة العلم والثقافة العلمية لالميان العميق 
بقدرة العلوم على نبذ التطرف واجلهل والغيبيات 
املظلمة، فضال عن ان الثقافة العلمية تشجع العقل 
واملنطق والتفكير العلمي العميق وهي عناصر شيدت 
حضارتن��ا في املاضي، وهي أمل تش��ييد وجتديد 

حضارتنا احلالية.
- اضاءة الصفحات املشرقة في تاريخ حضارتنا 
االس��المية ودور االسالم، ديننا احلنيف في نشر 

ثقافة التسامح وتقاليد االعتدال ووسطية احلوار.
- استعراض منجز حضارتنا السمحة التي سمحت 
لديننا االسالمي ولغتنا العربية بأن تسود في عصور 

االزدهار في االندلس وافريقيا وآسيا.
- تقدمي ص��ور عن حضارة اآلخ��ر، من خالل 

اس��تعراض االس��تطالعات املص��ورة للثقاف��ات 
واحلضارات ف��ي كل بلدان العالم، وهو يؤكد مبدأ 

تقبل اآلخر، والتعايش معه واحلوار مع ثقافته.
- اس��تضافة اآلراء البناءة في لقاءات »العربي« 
بأع��الم احلض����ارات املغاي��رة، دون نبذ أديان 
مغاي��رة، او ثقافات او اجن��اس واعراق او مذاهب 

مختلفة.
- حرصت »العربي« على فتح ساحة احلوار على 
ارض الكويت للمفكرين واملبدعني واملستشرقني من 
اقط��اب االرض، من خالل ندوتها الفكرية السنوية 
التي شارك فيها في السنوات السبع املاضية ممثلو 
نحو 30 دولة عربية وغربية، وكان من بينها ندوة 
»الغرب بعي��ون عربية«، وندوة »حوار املش��ارقة 

واملغاربة«.
والي��زال لدينا الكثير لنقدمه من اجل تكريس 
افكار االعتدال، والتسامح، واحلوار مع اآلخر، االفكار 
التي نؤمن بها س��بيال للتقدم واالزدهار لالنسانية 

كلها.

مقترحات مواجهة ظاهرة اإلرهاب
اوال: التعريف مباهية االرهاب ودوافعه وانواعه.

ثانيا: نشأة االرهاب وسيرته التاريخية وموقف األديان السماوية النابذ 
له على مر العصور خاصة الدين االسالمي احلنيف.

ثالثا: اضرار االرهاب وانعكاس��اته الس��لبية على املجتمع واملمتلكات 
وعلى االرهابي واسرته.

رابعا: دور وزارة التربية في بناء الفرد الس��وي وحتصينه بالوسطية 
الدينية والتربية الوطنية وحب الوطن واملجتمع والبعد عن العنف.

خامس��ا: دور وزارة االع��الم ف��ي ايص��ال الرس��الة التربوية وعمل 
البرامج والرسائل املبصرة بالصواب ونبذ االرهاب والعنف بشتى صوره 

واشكاله.
سادس��ا: دور الهيئات واملؤسس��ات واالندي��ة االجتماعية والرياضية 
والعلمية واالدبية في بناء الفرد الس��وي وجعل ذلك ضمن اهدافها اسوة 

مبا تقوم به من اهداف اساسية اخرى.
س��ابعا: اذكاء روح األثرة في نفس الفرد وتقويض دوافع التطرف في 

حب الذات واالنا.
ثامنا: عمل الدراس��ات اخلاصة مبتابعة الظواهر الس��لبية وااليجابية 

لالستفادة منها في البحث والعالج.
تاسعا: اهمية اش��راف قطاع االعالم واالتصال باألمانة العامة جلامعة 

الدول العربية على هذا العمل لتوحيد املفاهيم والرسالة املطروحة.

العبداهلل: إستراتيجية متكاملة لقطاعات »اإلعالم«
لمكافحة اإلرهاب والتطرف ونشر ثقافة االعتدال والوسطية

فّصل وزير النفط ووزير االعالم 
العب���داهلل  الش���يخ احم���د 
استراتيجية الوزارة في التعامل 
م���ع قضية االره���اب والتطرف 
الطائفية ونش���ر  واالبتعاد عن 
ثقاف���ة االعتدال. ج���اء ذلك في 
رد الوزي���ر العبداهلل على جملة 
اقتراحات برغبة مقدمة من النائب 
فيصل الدويسان. وفيما يلي نص 

االقتراحات ورد الوزارة عليها:
قيام وزارة االعالم بالتعاون 
الدولة املختلفة  مع مؤسس���ات 
بعمل حمل���ة اعالمية من خالل 
كل الوس���ائل االعالمية املقروءة 
واملرئي���ة واملس���موعة ملكافحة 
االرهاب والتطرف واالبتعاد عن 
الطائفية ونش���ر ثقافة االعتدال 
الطرف  والوس���طية واحت���رام 

اآلخر.

أوال: التلفزيون

يسعى تلفزيون الكويت الى 
حتقيق االقتراح املقدم من خالل 

اخلطوات التالية:
ادراج موض���وع مكافحة   �  1
االره���اب والتط���رف كموضوع 
اساس���ي لندوة فكرية اعالمية 
تتولى وزارتي الداخلية واالعالم 
االع���داد لها وتقدميه���ا بصورة 
شهرية ضمن برامج التلفزيون.

2 � تضمني برامج التلفزيون 
لقاءات وح���وارات ح���ول هذه 

الظاهرة.
3 � عرض بعض االفالم الوثائقية 

واملتعلقة عن الظاهرة.
4 � التعاون مع وزارة الداخلية 
والتربي���ة لعمل فالش���ات عن 
الظاهرة وبيان س���لبياتها على 

املجتمع.

ثانيا: اإلذاعة

يتركز عمل قطاع االذاعة على 
تفعيل اختصاصات وزارة االعالم 
في االس���هام برعاية الثقافة مبا 
يكفل الشعور باملواطنة واالرتقاء 
باحلس القومي على اساس االلتزام 
بالقيم الروحية والتمسك بالعادات 
والتقالي���د االصيل���ة للمجتمع 

الكويتي.
وم���ن خ���الل تفعي���ل هذه 
االختصاصات، فإن قطاع االذاعة 
بوزارة االعالم يسعى الى حتقيق 

االهداف التالية:
1 � االس���هام في نشر الثقافة 
االس���المية واآلداب والوعي بني 
املواطنني على حب الوطن ونبذ 
التعصب القبلي والطائفي للرقي 
باملس���توى احلضاري والثقافي 

للمجتمع، مما يؤدي الى رفع كفاءة 
اداء املواطن في خدمة املواطن.

2 � االهتمام باملفاهيم والقيم 
الدينية وترسيخ املبادئ السامية 
للدين االسالمي لدى املواطنني، الى 
جانب االهتمام بالقيم االخالقية 
سعيا للوصول الى تكوين املواطن 

الصالح.
الوالء  � تعمي���ق مفه���وم   3
للوطن، والعمل من اجل رفعته 
ورقيه وازدهاره، والتركيز على 
ضرورة احملافظة على كيان الوطن 

من خالل التكاتف والتعاون.
الش���باب  القيام بتوعية   �  4
باطالعهم على املرتكزات االساسية 
للقضاي���ا التي تتبناه���ا الدولة 
وتوجهاتها العامة، امكانية اسهام 
املواطن في اجناح هذه التوجيهات.. 
مما يؤدي الى خلق مواطن مسؤول 
يدرك املشاكل التي يواجهها الوطن 

ويساهم في حلها.
وفي سبيل الوصول الى حتقيق 
االهداف سالفة الذكر، فإن القطاع 

يقوم بتنفيذ االجراءات التالية:
1 � التوسع في البرامج الثقافية 
واالدبية التي من شأنها االرتقاء 
باملستوى احلضاري للمواطن، 
الثقافية بأمناط  البرامج  وتأتي 
مختلف���ة، وذل���ك بالتعاون مع 
الدولة املختلفة منها  مؤسسات 
وزارة التربي���ة ووزارة االوقاف 
والشؤون االسالمية باالضافة الى 
ان هناك تعاونا مع بعض جهات 
املجتم���ع املدني لتغريس العمل 
التطوعي ونبذ اخلالفات الطائفية 
واحترام الط���رف اآلخر والعمل 

على الوحدة الوطنية.
2 � تخصيص قناة مس���تقلة 
الديني  تهتم بترس���يخ اجلانب 
لدى املستمعني من خالل البرامج 
العقائدية والفقهية واالخالقية، 
اضافة الى االس���تماع الى تالوة 

القرآن الكرمي.
3 � االهتمام باملناسبات الوطنية 

مثل العيد الوطني ويوم التحرير 
وعمل برامج خاصة لهذه املناسبات 
لتعزي���ز الوطنية واالبتعاد عن 

الطائفية.
4 � اعداد جمل���ة من البرامج 
املباشرة  التلفزيونية احلوارية 
يقوم عل���ى اعداده���ا وتقدميها 
مجموعة م���ن الكوادر االعالمية 
الوطنية من النابهني الذين لديهم 
اخللفي���ة العلمية واالس���تعداد 
النفس���ي واملهارات الشخصية 
للنقاش واحلوار واملواجهة عبر 
لقاءات حرة مفتوحة وحوارات 
علمية بينهم وبني بعض االساتذة 
املتخصصني من رجال املؤسسات 
التعليمي���ة االكادميية واخلبراء 
املعنيني بهموم املجتمع وقضايا 

الساعة.
اإلذاع���ة بعم���ل  � تق���وم   5
أو »رسائل  مجموعة »فالشات« 
توعوية قصيرة« تبث مرات عدة 
خالل الي���وم، يكون الهدف منها 
تعزيز الوسطية واالعتدال ونبذ 

الطائفية.
6 � جملة من البرامج احلوارية 
املباش���رة والبرامج التسجيلية 
الوثائقي���ة عبر محطاتها بحيث 
تق���دم في هذه احملط���ات برامج 
خاصة وبرام���ج ثقافية وبرامج 
منوع���ة هادفة جاذبة لش���رائح 
املجتمع العديدة، الس���يما قطاع 
الشباب وهو الشريحة املستهدفة 

لنشر ثقافة االعتدال.

ثالثا: وكالة األنباء الكويتية )كونا(

نود إفادتكم بأن وكالة األنباء 
الكويتية )كونا( حترص دائما في 
تغطيتها اإلخبارية على االلتزام 
بالثوابت الوطنية سواء كان ذلك 
من خالل املناسبات الوطنية او 
عند تنظيم املؤمترات والندوات 

املعدة لهذا الغرض.
وقد أدرجت هذا املوضوع من 
ضمن مش���اريع الوكالة للخطة 

التنموية اخلمسية للدولة أطلقت 
عليه اسم »املش���روع اإلعالمي 
لتعزي���ز القي���م األخالقي���ة في 
املجتمع« والذي يرمي الى تعزيز 
وغرس القيم األخالقية إضافة الى 
تسليط الضوء على القضايا املهمة 

في املجتمع.

رابعا: المجلس الوطني للثقافة 
والفنون واآلداب

نود إحاطتكم علما ان املجلس 
الوطني للثقافة والفنون واآلداب 
وإميانا منه بأهمية مكافحة هذه 
الظاه���رة قام بتنظي���م عدد من 
احملاضرات والندوات التي تناقش 
هذه القضية مثل ندوة »التطرف 
في الكويت.. رؤية واقعية« التي 
عقدت على هامش معرض الكويت 
ال� 27 للكتاب وشارك بها نخبة 

من األكادمييني واملثقفني.
واملجل���س الوطن���ي للثقافة 
والفن���ون واآلداب ال يألو جهدا 
ضمن مشروعه الوطني في دعم 
وتشجيع ونشر املؤلفات احمللية 
وفي هذا الش���أن فإن املجلس قد 
دعم ونشر مجموعة من الكتب في 
مجال مكافحة اإلرهاب والتطرف 
ونبذ الطائفية وذلك على النحو 

التالي:
1 � اإلره���اب � عقيد مصطفى 

الزعابي 1997.
2 � اعت���دال أم تطرف � خليل 

علي حيدر 1998.
3 � اإلره���اب السياس���ي � 

عبداملجيد خريبط 2006.
4 � حتليل السياسات العامة 
ملواجهة التط���رف واإلرهاب في 
� د.عبدالرحمن خلف  الكوي���ت 

العنزي 2008.
ويؤمن املجلس الوطني للثقافة 
والفنون واآلداب بأن أفضل طريقة 
ملقاومة التط���رف هي بث روح 
االعتدال والوسطية بني شبابنا 

وفي ربوع بلدنا العزيز.
الت���ي يبذلها  ولعل اجلهود 
املجلس الوطني للثقافة والفنون 
واآلداب ه���ي خي���ر دليل على 
االهتم���ام الذي يوليه إلش���اعة 
الوع���ي املعرف���ي وثقافة العلم 
واملعاصرة بني شبابنا وذلك من 
التي  خالل املطبوعات املعروفة 
يعمل املجلس على إصدارها منذ 
س���نوات طويلة وهي »سلسلة 
عالم املعرفة � مجلة عالم الفكر � 
مجلة الفنون � سلسلة إبداعات 
عاملي���ة � مجلة الثقافة العاملية � 
سلسلة من املسرح العاملي« وهي 
إصدارات دورية منها الش���هري 

الفصلي ومنها ما يصدر  ومنها 
كل شهرين.

الوطني  ويفخ���ر املجل���س 
للثقافة والفن���ون واآلداب بأن 
هذه املطبوعات التي متثل الثقافة 
مبعناها الرصني واملنفتح في وقت 
واحد متثل رافدا مهما من روافد 
الثقاف���ة العامة الت���ي ترفع من 
وعي شبابنا وتضعه على درب 
االنفتاح على ذلك الطيف الواسع 
من املعرفة العاملية وجتعله على 
صلة بآخر ما تتوصل اليه مراكز 
األبحاث واملعلومات في دور النشر 
في العالم وهذه املطبوعات صارت 
اليها بالبنان  معروفة ويش���ار 
بوصفها خدمة ثقافية تنويرية 
متميزة ليس في الكويت وحدها 
بل في العالم العربي قاطبة وهو 
امر تنظر اليه كل الشعوب العربية 
بعني االجالل والتقدير ويتلقى 
املجلس الوطني الشكر تلو الشكر 
من كل بقاع وطننا العربي على 
هذه املطبوعات التي تقوم بوظيفة 
سفراء للنوايا احلسنة من الكويت 

الى كل محيطها العربي.
واملتأمل املتابع لهذه االصدارات 
ي���درك للوهلة االولى  املذكورة 
انها جملة من القنوات الثقافية 
الناضج���ة التي متث���ل جميعها 
حصيلة غاية في الثراء من العلم 
واملعرفة واالدب والنقد والعلوم 
الكويت  االنسانية تربط شباب 
بل والشباب العربي قاطبة بعامله 
وجتعله يعي���ش داخل عصره 
وتثبت فيه منهجا للعيش يقوم 
على االعت���زاز بأصولنا وقيمنا 
وثقافتنا وفي الوقت نفس���ه ال 
نخاصم عاملن���ا وال ننفصل عن 
ثقافة عصرنا وال ننظر الى اآلخر 
بوصفه عدوا محتمال بل بوصفه 
صديقا ممكنا لو اننا بنينا عالقتنا 
مع الثقافات االخرى على قاعدة 
التكامل والتعايش بني االختالفات 
بعيدا عن التطاحن وهي قيم يجب 
على ش���بابنا معرفتها وفي هذه 
السبيل يعمل املجلس الوطني ان 
يتسلح بها من اجل بناء وتعزيز 
ثقافة احلوار مع العالم ال التصادم 

معه.
ولعل اميان املجلس الوطني 
للثقافة والفنون واآلداب بضرورة 
تعميم الثقافة بني شبابنا فضال 
عن فئ���ات املجتمع كله لعل هذا 
االميان ه���و الذي جعل املجلس 
ال يتوانى في رعاية االصدارات 
املذكورة بوصفها ادوات ال غنى 
عنها الشاعة روح االعتدال وثقافة 

التسامح واالميان.

في رده على مجموعة من االقتراحات للنائب الدويسان

عسكر والمويزري لزيادة بدالت ومكافآت رجال اإلطفاء وصرف راتب 24 شهرًا عند التقاعد
هنأ رئيس جلنة الداخلية والدفاع مبجلس األمة النائب عسكر 
العنزي رجال اإلطفاء في الكويت مبناسبة احتفال دول العالم بيوم 
رجل اإلطفاء العاملي ال���ذي يصادف اخلميس املاضي 25 اجلاري، 
مشيرا الى ان هذه الشريحة املهمة من أبناء الوطن تقتحم األخطار 
وتقدم أعظم التضحيات من أجل اآلخرين، لذا فهم يس���تحقون كل 

الرعاية والتشجيع واحلماية واالحترام.
وقال العنزي في تصريح صحافي: ان رجال اإلطفاء داخل البالد 
هم اجلنود املجهولون الذين يقدمون الكثير من التضحيات بشكل 
يومي، الفتا الى انهم يتعرضون لإلصابات اخلطيرة بصفة دائمة 
جراء احلوادث واحلرائق اليومية، مشيرا الى انه كنائب في مجلس 
األمة سيظل متبنيا لقضايا ومطالب اإلطفائيني نظرا ألهمية دورهم 
في حماية املمتلكات مبا يسهم في تأمني االقتصاد الوطني وحماية 

املنشآت من جميع مخاطر احلريق.
وطالب العنزي مبناسبة احتفال الكويت باليوم العاملي لرجال 
اإلطفاء بسرعة حل مشاكل اإلطفائيني وإعطائهم حقوقهم الضائعة، 
وبحث مش���اكلهم والعمل على حلها في أسرع وقت ممكن، مؤكدا 
ان الكثير منهم إن لم يصب خالل العمل فإن أمراض املهنة تالزمه 

حتى بعد تركها.
وذكر العنزي انه يدعم مطالب العاملني باإلدارة العامة لإلطفاء 

وأهمها: الرعاية الصحية لرجال اإلطفاء، إذ ال يخفى ان مهنة رجال 
اإلطفاء من أكثر املهن خطورة، إذ يتعرض العاملون بها الى الكثير 
من اإلصابات اخلطيرة والكثيرة واألمراض مع مرور السنني، وهذا ما 
تثبته اإلحصاءات باإلدارة العامة لإلطفاء، فضال عن بعض األمراض 
اخلطيرة التي تصيب رجال اإلطفاء بسبب استنشاق الدخان الذي 
يحتوي على الكثير من املواد السامة والضارة الى حد كبير والتعامل 
مع مواد خطرة حتتوي على الكثير من األضرار على صحة اإلنسان، 
ومع ذلك ال يوجد اي اهتمام برجال اإلطفاء عن طريق التأمني الصحي 
الشامل الذي ميكنهم من احلصول على االهتمام والرعاية الالزمة، 
ومن ناحية اخرى ميكن عمل فحص دوري يتم من خالله اكتشاف 
اي مرض في وقت مبكر او إنشاء مستشفى خاص برجال اإلطفاء 
او السماح لهم بالعالج في املستشفى العسكري في اي وقت لعمل 

الفحوصات والعالج وليس أثناء العمل فقط.
وأش���ار العنزي الى ضرورة تخفيض ساعات العمل في مراكز 
اإلطفاء، حيث يطبق ف���ي مراكز اإلطفاء حاليا نظام النوبات وهو 
24 س���اعة عمل ويعقبها 48 راحة اي ما يعادل 240 ساعة عمل في 
الشهر وهذا النظام له سلبيات كبيرة، اذ يحمل رجال اإلطفاء أعباء 
كبيرة، ونقترح تطبيق نظام »الشفتات« 12 ساعة عمل ب� 24 ساعة 
راحة و12 س���اعة عمل ب� 48 ساعة راحة، والذي متت جتربته في 

فترة سابقة في بعض املراكز، ولكن ألسباب غير معروفة مت إلغاؤه 
مع العلم انه أفضل من النظام احلالي.

وأكد أهمية زيادة البدالت واملكافآت السنوية لرجال اإلطفاء دون 
حتديد نسبة معينة للمتميزين وصرف راتب 24 شهرا لألفراد من 
رجال اإلطفاء مس���اواة بالضباط عند التقاعد وعدم إلغاء البدالت 

للجميع.
وطال���ب العنزي بتطبي���ق نظام التأمني الش���امل على اآلليات 
وتوفير بعض األجهزة املساعدة لرجال اإلطفاء، إذ انهم مطالبون 
بسرعة الوصول ملكان احلادث ولكن في الوقت نفسه وعند وقوع 
اي حادث على الطريق مع املركبات يتحمل قائد اآللية املس���ؤولية 
جتاه الغير، ويتم رفع قضية على مش���غل اآللية من قبل الطرف 
املتضرر دون أدنى حماية له والسبب عدم وجود تأمني شامل على 

اآللية وعدم وجود قوانني حتمي هذه الفئة.
من جانبه، توجه مقرر جلن���ة الداخلية والدفاع مبجلس األمة 
النائب ش���عيب املويزري بالتهنئة الى رج���ال اإلطفاء الكويتيني 
مبناس���بة احتفال الكويت ودول العالم بيوم رجل اإلطفاء العاملي 

الذي صادف اخلميس املاضي.
وقال املويزري في تصريح صحافي: ان رجال اإلطفاء مميزون في 
كل دول العالم ملا لهم من دور كبير وجهود ملموسة، الفتا الى ان 

اإلطفائيني الكويتيني عانوا كثيرا ولهم مطالب عادلة يجب حتقيقها 
ملساعدتهم على القيام بدورهم الكبير السيما فيما يتعرضون له من 
مخاطر كبيرة بشكل يومي، مذكرا بجهود الشهداء من اإلطفائيني الذين 

خدموا الكويت وقدموا أرواحهم فداء للوطن من خالل عملهم.
وأضاف ان رجال اإلطفاء بالكويت مش���كلتهم تكمن في املدير 
العام لإلطفاء، الذي أصبح سببا من أسباب املشاكل التي تواجههم 
وهذا بش���هادة أغلبهم فبعد قيامهم بتقدمي شكوى ألعضاء مجلس 
األم���ة، قام بفتح حتقيق معهم وهو بهذا يريد احلجر على آرائهم، 
ونحن نرى انه يجب ان يعزل من منصبه بسبب مخالفته الدستور، 
فه���و لم ينصفهم حني جلأوا اليه فاجتهوا الى بيت الش���عب وهذا 

من حقهم.
واشار الى ضرورة إرساء تطبيق القانون رقم 2002/37 والذي 
ينص على مبدأ املساواة بني رجال اإلطفاء والعسكريني، حتى مينح 
رجال اإلطفاء حق التقاعد بعد 20 سنة براتب كامل دون خصم اي 

نسبة تقديرا لطبيعة عملهم الشاقة.
وتابع قائال: ان لرجال اإلطفاء دورا مهما في احلفاظ على استقرار 
البالد، مما يجعلنا مطالبني بأن ندعم هؤالء الرجال املخلصني وان 
نشد على أيديهم وان جند احلافز األمثل لهم خاصة من وصل منهم 

الى مرتبة عليا.
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