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  هاني الظفيري
  تقدم مواطن الى مخفر اجلهراء مبلغا عن تعرض محله الكائن في منطقة العماير االستثمارية 

في منطقة القصر للسرقة ليتم تسجيل قضية حملت مسمى السرقة عن طريق الكسر.
  وقـــال مصدر امني ان مواطنا فوجئ صباح امس مبحله املخصص في بيع احللويات وقد 
تعرض للكســـر وتهشيم اخلزينة وسرقة شيكاته التي تقدر قيمتها بـ ١٠٠٠ دينار الى جانب 
ســـرقة جوازات ســـفر تخص عماال في احملل ومبالغ مالية تقدر بـ ٥٠٠ دينار، هذا وسجلت 

قضية سرقة عن طريق الكسر. 

 سرقة محل حلويات في الجهراء

 وزير الداخلية... وكلمات غير معهودة

 أكد وكيل الوزارة املســـاعد 
لشـــؤون األمن العام باإلنابة 
اللواء طـــارق حمادة أن قطاع 
األمـــن العـــام ســـخر جميع 
إمكانياتـــه من خـــالل اخلطة 
التي واكبت  املتكاملة  األمنية 
أمس انشطة افتتاح كرنڤال «هال 
فبراير ٢٠١١»، مؤكدا أن رجال 
األمن كانوا على أمت االستعدادات 
في املقـــام األول للتصدي ألي 
تصرفات خاطئة قد تصدر من 
قلة من ضعاف النفوس تريد 

اإلساءة إلى أفراحنا.
  وأشاد اللواء حمادة بالتعاون 
مع اجلهات األمنية ذات العالقة 
في تنفيذها للخطة من خالل 
التواجـــد األمني قبل االفتتاح 
وبعده، حيـــث كانت محكمة 
لتأمني ســـالمة رواد الكرنڤال 
واملشـــاركني فيه من مواطنني 

ومقيمني.
  وأشـــار إلى وجود العديد 
مـــن مواقف الســـيارات على 
طول الشارع املقام به الكرنڤال 
وحول املنطقة الواقعة فيه وذلك 
من اجـــل راحة اجلمهور الذي 
حضر تلك االنشطة تزامنا مع 
احتفاالت الكويت بالعيد الوطني 

اخلمسني وذكرى عيد التحرير 
العشـــرين والذكرى اخلامسة 
لتولي صاحب الســـمو االمير 
الشـــيخ صباح األحمد مقاليد 

احلكم.
  من جانبه، أكد مساعد مدير 
عـــام اإلدارة العامة لشـــؤون 
الســـير والتراخيص  تنظيم 
العميد إحسان العويش أن خطة 
اإلدارة العامة للمرور التي مت 
وضعهـــا الفتتاح «هال فبراير 
٢٠١١» وبدأ تنفيذها منذ أمس 
كانت تهدف إلى تسهيل التنقل 
إلى مكان افتتاح الكرنڤال دون 
أي عرقلة مرورية، حيث أكد أن 
اللجنة األمنية لالحتفال اتخذت 
كل التدابير الالزمة للقضاء على 
أية ظواهر سلبية خالل االفتتاح 
مثل عرقلة حركة السير وغيرها 
مـــن املظاهر املخلـــة باآلداب 
واملساعدة على مغادرة احلضور 

بكل هدوء ودون عناء.
العويش  العميـــد    وطالب 
املواطنني واملقيمني بضرورة 
احلفاظ على سهولة حركة السير 
في جميع الطرق وعدم عرقلتها 
واتباع تعليمات رجال املرور من 
اجل سالمتهم حتى ال يتعرضوا 

للمساءلة القانونية.
  من جانبـــه، أعرب رئيس 
اللجنـــة األمنية ملهرجان «هال 
العقيـــد خالد   «٢٠١١ فبرايـــر 
بن ســـالمة عن خالص شكره 
وتقديره ملا شـــاهده أمس في 
الكرنڤـــال من تعاون  افتتاح 
املواطنني واملقيمني مع رجال 
األمن، وتعاون اجلهات األمنية 
ذات العالقة في تنفيذ اخلطة 
األمنية اخلاصة بهذا الشأن حيث 
قامت هذه اجلهات بتقدمي جميع 
اخلدمات الالزمة واملساعدة لهذه 

االنشطة.
  واضاف انه نتيجة جلهود 
إدارة اإلعالم األمني من خالل 
وصـــول رســـالتها التوعوية 
للمواطنـــني واملقيمني والتي 
تركت تأثيرا كبيرا مما انعكس 
على التجاوب الكبير بني الظهور 
ورجـــال األمن قبـــل االفتتاح 
وحتى اليوم والذي اتضح من 
خاللها التزام املواطنني واملقيمني 

بتعليمات رجال األمن وبالقوانني 
املرورية مما ساهم في حسن أداء 
رجال األمن ملهامهم وواجبهم 

األمني وإجناح االنشطة.
العقيد بن سالمة    وأشـــاد 
مبعرض وزارة الداخلية املقام 
على هامش انشـــطة االحتفال 
بالكرنڤـــال وتـــردد املواطنني 
واملقيمني عليـــه منذ الصباح 
الباكر ملا يحتويه من رسائل 
وبروشورات وكتيبات توعوية، 
حيث شاركت كل من قطاع األمن 
العامة خلفر  العـــام واإلدارة 
السواحل واإلدارة العامة لشرطة 
النجـــدة إدارة جنـــاح طيران 
الشـــرطة قطاع األمن اخلاص 
(إدارة املتفجرات) اإلدارة العامة 
للمـــرور اإلدارة العامة للدفاع 
املدني إدارة األثر وادارة االعالم 

االمني.
  ودعـــا العقيد بن ســـالمة 
املواطنني واملقيمني الى ضرورة 
االتصال بهاتف األمان ١١٢ لإلبالغ 

عن اي ظواهر ســـلبية طوال 
االحتفال خالل شـــهر فبراير، 
معربا عن أمله في اســـتمرار 
هـــذا التجاوب اجلماهيري مع 
رجال األمن مؤكدا أن ذلك هو 
ما عهدناه في إخواننا املواطنني 

واملقيمني دائما.
  كما أكـــد مدير إدارة حماية 
االحداث التابعة لإلدارة العامة 
للمباحث اجلنائية العقيد بدر 
رأت  اإلدارة  ان  الغضـــوري 
الكويت واملؤسسات  مشاركة 
األهلية بهـــذا االحتفال حيث 
شاركت بأكثر من ٩٠٠٠ كتيب 
وهدايـــا    وبروشـــورات 
للمواطنني واملقيمني لتعريفهم 
بإدارة حمايـــة األحداث مدى 
أهميتهـــا حلمايـــة احلـــدث 

ورعايته.
  وهنـــأ العقيـــد الغضوري 
صاحب السمو االمير وسمو ولي 
عهده االمني واحلكومة جميعا 

باحتفاالت الكويت الوطنية. 

تفاعـــالت  ان   الشـــك 
وتداعيـــات حادثـــة مقتل 
الكويتي محمد  المواطـــن 
الميموني رحمه اهللا حاضرة 
المســـرح السياسي  على 
واســـقاطاتها  واألمنـــي، 
السياسية واألمنية والتي 
تّوجت بتقديم استجواب 
لوزير الداخلية تزامنا مع 
اإلعالن عـــن نتائج لجنة 
التحقيق البرلمانية والتي 
الوزيـــر وأركان  حّملـــت 
الوزارة مسؤولية ما حدث 
وتأثير هذه الجريمة البشعة 
التي هّزت المجتمع الكويتي 

على الجهاز األمني.
التي أدت  الحادثة    هذه 

الـــى ان تواجه وزارة الداخلية نقدا الذعا لم 
يسبق له مثيل، كما هو حاصل اآلن بدءا من 
أعضاء مجلس األمة، مرورا بالصحافة المحلية، 
وانتهاء بالشخص األول بوزارة الداخلية وهو 
الوزير، وباستخدامه عبارات قاسية لم تكن 
مألوفة سابقا أصبحت حاضرة حاليا تتمثل 
في (تطهير الوزارة، تنظيف الوزارة، العناصر 
الفاسدة، وزارة مترهلة، تحتاج الى صيانة، 
قيادة غائبة ال خير فيها)، تلك العبارات وما 
تحمله من مضامين مـــا كانت لتصدر عنه 
لوال وجـــود الكم الهائل من الخلل الوظيفي 
والتسيب المالي واإلداري المرتبط بالسياسة 
العامة لوزارة الداخلية بمجملها بدءا من اعداد 
رجال األمن التي أدت الى خلق بيئة مناسبة 
لوجود هذا الخلل الوظيفي والذي نجم عنه 
استشراء الفساد لدى بعض عناصر وزارة 

الداخلية الذي يمكن ارجاعه إلى:
  ـ ضعف الجهاز الرقابـــي للوزارة وعدم 

القيام بمهامه على الوجه األكمل.
  ـ عدم الجدية فـــي معاقبة العناصر التي 

تستغل سلطاتها.
  وبنظرة فاحصة وسريعة لما ينشر من 
خالل الصحافة المحليـــة التي تعتبر مرآة 
عاكســـة لما يحدث في المجتمع من قضايا 
فساد واستغالل سلطة، أطرافها من منتسبي 
الوزارة نجدها تعطي نماذج عن طبيعة وصور 
القضايا المرتكبة والتي تتنوع ما بين أخالقية، 
واستغالل سلطة وغيرها. دون ان يكون هناك 
دور فعال لإلعالم األمنـــي في التصدي لها 
وايضاح الحقيقة بكل شفافية من جهة، ومن 
جهة أخرى اتخاذ الالزم عند ثبوت صحة ما 
نشر بتوقيع الجزاء المناسب وإبالغ الجمهور 
بذلك، وهذه أهم الوسائل األولية والمباشرة 
لمكافحة الفســـاد والتي ال تحتاج اال لوقفة 
حازمة من وزير الداخلية وانني على يقين 
بأنه على اطالع تـــام عليها بما يقدم له من 

خالل تقرير الصحافة اليومي.
  كما ان أوضح مثال للتعسف في استخدام 
السلطة هو ما حدث خالل أحداث الصليبخات 
وما تعرض له د.عبيد الوســـمي من سحل 
وركل وضرب يبتعد كل البعد عن أخالقيات 
العمل األمني، ذلك المشهد الذي ال يمكن أن 
ينساه من شـــاهده، وما تبعه من محاوالت 
التعميم اإلعالمي، بل وتعداه الى االستخفاف 
بعقل المشاهد من خالل المؤتمر الصحافي 
اإلعالمي دون التطرق الى موضوع االعتداء 
على د.الوسمي، ال لشيء اال إلبداء رأيه حيث 
يمكن محاســـبته بتقديمه الى النيابة وفق 
القانونية والدســـتورية ان كان  االجراءات 
مخطئا. هذه الصورة التي بقيت حاضرة في 
أذهان الكثير من المواطنين خاصة الطلبة 
والطالبات، عماد المســـتقبل، فكيف لنا ان 
نقنع هذا الجيل الصاعد بصحة موقف وزارة 
الداخلية بأنها الحامي لحقوق وأمن المواطن 
دون محاسبة من قام بهذا الفعل؟! فهل نريد 
أجياال طبع في ذهنها «عنف وتعسف» رجال 
الشـــرطة؟ أم نريد أجياال رّســـخ في عقلها 

«الشرطة في خدمة الشعب»؟!
  صورة أخرى طبعت في ذهن المواطنين 
أيضا ال تقل مأساة وهي صورة الكاتب محمد 
عبدالقادر الجاســـم وهو مكبل على سرير 
المرض، كما ال ننسى ما حدث للزميل الصحافي 
محمد السندان وندعو له بالشفاء، وكم كنت 
آمل ان تتحمل وزارة الداخلية عالجه وان تأخذ 
زمام المبادرة بذلـــك، فهل من وقفة صادقة 
مع النفـــس من وزارة الداخليـــة تجاه تلك 
الصور؟! وكلي أمل في اطار االصالح ان يتم 
التعامل مع المتهمين في قضايا الرأي وغير 
الخطيرة والمرضى منهم بنوع من «الحس 
األمني بغالف انساني»، وليس «عمال أمنيا 

بغالف تسلطي»!
  صورة أخرى من الخلل اإلداري تتمثل في 
التداخل في عمل اإلدارات وهذا يتضح جليا 
في إفادة الوزير للجنة التحقيق البرلمانية 
من ان البيان المجافي للحقيقة أعد في مكتبه 
بحضور مدير عام اإلدارة العامة للمجالس 
ومستشـــار قانوني، (أين مسؤولو اإلعالم 
األمنـــي؟)، واعتمد فيه على ما اســـتقى من 
معلومات شاركت فيه االدارة العامة للشؤون 
القانونية واإلعالم األمني في صياغته، وإفادة 
أخرى من كبار المسؤولين في هذا السياق بأن 
«األصول» والواجب ان تصدر البيانات من 
خالل االدارة العامة للشؤون القانونية واالدارة 
العامة لشـــؤون المجالس، هـــل يعقل هذا؟ 

ادارة اإلعالم األمني  وأين 
افادات  وتهميشها في ظل 
كبار المسؤولين؟ وإذا كانت 
القانونية  الشـــؤون  مهام 
اصدار بيانات، فما هي إذن 
مهام إدارة اإلعالم األمني؟ 
هل مهامهم مجرد توصيل 
األخبـــار للصحافة؟ وهذا 
العاملين  بحد ذاته يشعر 
باإلعالم األمني باإلحباط 
وبأنهم ليســـوا على قدر 
المسؤولية، فإعطاء كل ادارة 
دورها في تنفيذ مهامها هو 
الطريق السليم للمتابعة 
والمحاسبة، ولكن تداخل 
األعمال يؤدي لألسف الى 
نتائج سلبية على المستوى 
المهني واإلداري بل تتعدى الى مستوى العالقة 
بين القياديين أنفســـهم، حيث ان المشكلة 
الرئيسية في قضية المواطن الكويتي محمد 
الميموني بداية هو «البيان الرسمي» لوزارة 
الداخلية والذي تم اعداده وصياغته من قبل 
جهات غير مختصة ونتيجة قلة الخبرة في 
طريقة جمع المعلومات والبيانات، هذا البيان 
الذي أعطى «غطاء رسميا» للجريمة مما أدى 

الى تشعبها.
  نقطة مهمة جديرة باالهتمام وهي ان الضبط 
والربط يعتبر من أهم سمات العمل األمني 
حيث ان مكافحة الفساد على اختالف صورة 
ليست مسؤولية الوزير وحده بل مسؤولية 
كل قيادي وموظف كل في موقعه وااللتزام 
بما تمليه عليه الوظيفة المؤتمن عليها من 
حيث أداء العمل بكل أمانة وصدق ومتابعة 
القادة لمرؤوسيهم أوال بأول، وهذا ال يتأتى 
اال بالقدوة الصالحة التي يجب ان يتميزوا 
بها واالبتعاد عن كل مظاهر استغالل الوظيفة 
والتعسف في اســـتخدام السلطة وااللتزام 

بالتعاميم الصادرة وتنفيذها.
  هذه أمثلة قليلة وغيرها كثير، واالصالح 
يبدأ بتلمس الحقائـــق والوقائع على ارض 
الواقع، األمر الذي يتطلب القيام بمجموعة 
اجراءات نأمل ان تقوم وزارة الداخلية بتبنيها 
لتكون رائدة في عمل المؤسسات الحكومية 
في مواجهة الخلل الوظيفي والتسيب اإلداري 
الذي يعتبر بداية الفساد وذلك على النحو 

التالي:
  ـ تقييم البرامج التدريبية المقدمة للموظفين 
مدنيين وعسكريين ومدى فاعليتها لمتطلبات 

األداء السليم للوظيفة.
  ـ وضـــع قواعـــد واجـــراءات للموظفين 
باإلفصـــاح عن أي مصالـــح تجارية لهم أو 
ألقاربهم من الدرجة األولى يقومون بإدارتها 
وتتضارب مع مهامهم الوظيفية كما هو معمول 
به في االفصاح الدوري عن الحالة االجتماعية 

للموظف.
  ـ تكليف مركز البحوث والدراسات األمنية 
بإجراء دراســـة للتعرف على مواطن الخلل 
والتســـيب اإلداري والمالي لجميع قطاعات 

الوزارة بإجراء دراسة علمية.
  ـ تفعيـــل دور اإلدارة العامـــة للرقابـــة 
والتفتيش وفق خطة عمل واضحة المعالم 

وبرنامج زمني يتمثل في اآلتي:
  ـ انشاء ادارات وأقسام للرقابة والتفتيش 
فـــي االدارات العامة واالدارات التي ال توجد 

فيها تتبع االدارة للرقابة والتفتيش.
  ـ فتح خطوط اتصـــال مع الجمهور عبر 
تحديد خط ساخن، وبريد الكتروني خاص 

لتلقي الشكاوى واالقتراحات.
  ـ الزيـــارات الميدانيـــة ألماكن االحتجاز 
واالدارات على اختالف أنواعها وخاصة المخافر 
والمباحث والسجون والتدقيق على المقبوض 
عليهم وتفقد أحوالهم وتدوين أسمائهم في 

دفتر األحوال.
  ـ تقديم تقارير أسبوعية للوزير والوكيل 
ما لم تكن هناك حاالت استثنائية تستدعي 

االستعجال في عرضها.
  ـ ايجاد اآلليات المناســـبة إلجراء الفحص 
الطبي األولـــي للموقوفيـــن والمتهمين قبل 

التحقيق.
  ـ اجراء اختبـــار قدرات الكفـــاءة اإلدارية 

والقيادية والمعرفية قبل تعيين القياديين.
  ـ اعادة النظر في التقارير السرية نظرا لما 
يشوبها من محاباة وميول شخصية وبعدها 

عن التقييم السليم.
  ـ اتخـــاذ االجـــراءات االدارية المناســـبة 
لمنتسبي الوزارة العسكريين بحق من يكون 
طرفا في نزاع او قضية مدنية او تجارية او 
حتى أحوال شخصية بالمبادرة الى االبالغ 
عنها لمقر عمله منعا الستغالل السلطة عالوة 
على اقرار نصف ســـنوي عما اذا كان طرفا 

في اي قضية.
  ـ تشكيل لجنة محايدة للنظر في ملفات 
الضباط واألفراد الذين صدرت بحقهم عقوبات 
انضباطية او احكام عسكرية متكررة التخاذ 

التوصية المناسبة بشأن تلك الحاالت.
  ـ إعداد تقرير اسبوعي يرفع للوزير عن 
اعداد الضبـــاط واألفراد الصـــادرة بحقهم 
عقوبات انضباطية او احكام عسكرية وطبيعة 
المخالفات وكذلك المتورطون على ذمة قضايا 
جنائية معروضة أمام القضاء او اطراف في 

قضايا مدنية او تجارية وغيرها. 
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عدل
و حماكم

 إعداد: مؤمن المصري 

 «اإلدارية» تعيد مجلس إدارة «الفردوس» وتلغي «الحل»
 قضت احملكمة اإلدارية بالغاء قرار صادر 
من وزارة الشؤون االجتماعية والعمل بحل 
مجلس إدارة جمعيــــة الفردوس واعتباره 
كأن لم يكن وزوال ما يترتب عليه من آثار 
أخصها عودة اعضاء مجلس اإلدارة املنحل 
الــــى مناصبهم.وعقب صدور احلكم صرح 
محامي املدعني عبدالعزيز النومس لـ «األنباء» 
بأن جهة اإلدارة قد اساءت استعمال السلطة 
بإصدار القــــرار الطعني بحل مجلس إدارة 

اجلمعية بكامل أعضائها دون اســــناد فعل 
أو جرم معني لهم ميكن على أساسه اثبات 
اخالل أو جتاوزات معينة، مضيفا ان ذلك 
يوصم القرار اإلداري يعيب إساءة السلطة.
وزاد النومس انه يفترض في اصدار القرار 
االداري قيامه على أسباب صحيحة فإن صدر 
بغير ذلك يكون قد صدر بناء على بواعث 
وغايات ال متــــت للمصلحة العامة بصلة. 
وذلك هو ما نهجه احلكم في قضائه بالغاء 

القرار بعد أن ارتأت احملكمة عدم قيامه على 
اسباب صحيحة.

  واختتم النومس تصريحه بقوله: إننا 
نشكر القضاء الكويتي العادل الذي تعودنا 
منه على اعطاء كل ذي حق حقه وإنصاف 
املظلوم واعادة احلقوق إلى أصحابها، مؤكدا 
أنه يجب على وزير الشؤون أن يبادر فورا 
الى تنفيذ احلكم لقيامه على أسباب حقيقية 

وصحيحة. 

 إلغاء خصم راتب رئيس قسم بـ «الشؤون» وتعويضه بمبلغ ٥٠٠٠ دينار
 ألغت احملكمة االدارية برئاسة القاضي 
هشام البسام عقوبات تأديبية صادرة من 
وزارة الشؤون االجتماعية والعمل ضد 
رئيس قسم وهي خصم راتبه ملدة سنة 
مبقدار الربع وخفض درجته الوظيفية 
من الثالثة الى الثانية ونقله الى مكتب 
الوكيل املساعد لشؤون العمل بوظيفة 
رئيس قسم واعتبارها جميعها كأن لم 
تكن مع تعويـــض نهائي مببلغ ٥٠٠٠ 

دينار.
  وخالل جلسة سابقة دفع وكيل املدعي 
احملامي مبارك اخلشاب امام احملكمة بأن 
النيابة العامة عندما حققت في الشكوى 

التي احالتها الوزارة قررت عدم ثبوت 
اي تهمة ضد املدعى ومن ثم يكون القرار 

التأديبي الصادر بحقه يتعني إلغاؤه.
  مضيفا ان اجلهاز الذي استخدم في 
تســـجيل العملة ال يخصه وان الرقم 
الســـري للمدعي تعرض للسرقة وقد 
ابلغ املســـؤولني بذلك ناهيك عن عدة 
محاوالت وقعـــت القتحام مكتبه بعلم 

مسؤولي الوزارة.
  واستغرب اخلشـــاب خفض درجة 
موكله الى الدرجة الثالثة لثبوت قيامه 
بإتالف مستندات خاصة بزيادة تقدير 
االحتياج عـــن طريق جهاز الكمبيوتر 

دون إثبات ذلك باألدلة الرسمية.
  ودفع اخلشاب ايضا بانعدام االسباب 
الصدار تلك العقوبات اجلائرة بعد ان 
ثبت عدم مسؤولية موكله ودفع كذلك 
بسوء استعمال السلطة من قبل املدعى 
عليها، مؤكدا ان موكله حلقت به اضرار 
نفسية ومعنوية وأدبية من جراء القرار 

االداري.
  وبعد صـــدور احلكم صرح احملامي 
اخلشـــاب بأن احلق يعلـــو وال يعلى 
الوزارات عدم  عليه وعلى مســـؤولي 
اتخاذ قرارات ناجتة من سوء استخدام 

السلطة. 

 احملامي عبدالعزيز النومس 

 احملامي مبارك اخلشاب

 بقلم د.عادل إبراهيم اإلبراهيم
  لواء متقاعد


