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 هاني الظفيري
  تقدمت ســـيدة الى مخفر الواحة ببالغ اتهمـــت من خالله ابنها 
العاق بتهديدها بالقتل، وجار ضبط االبن العاق، وقال مصدر امني 
ان سيدة في اخلمســـينيات من عمرها قالت في بالغها انها حاولت 
مرارا وتكرارا وانها اضطرت الى عدم منح ابنها (٢٠ عاما) املال نظرا 
لســـهره املتكرر وعدم التفاته الى دروسه وفوجئت لدى طلبه املال 

وامتناعها بتهديد ابنها لها وعليه مت تسجيل إثبات حالة. 

 أمير زكي
  لقي طفل سوري (٧ سنوات) مصرعه إثر سقوطه من الطابق اخلامس حيث لفظ أنفاسه 
األخيرة فور الســـقوط. وقال مصدر أمني ان بالغا ورد الى عمليات الداخلية يوم امس عن 
ســـقوط الطفل، وفور تلقي البالغ سارع مدير أمن العاصمة اللواء طارق حمادة الى موقع 
البالغ وتبني من خالل معاينة مكان الواقعة ان الطفل كان يلهو في غفلة من ذويه على سلم 
الطوارئ ليسقط، مشيرا الى ان اللواء حمادة أبلغ وكيل نيابة الفروانية والذي أمر بتسجيل 

الواقعة باعتبارها إهماال في رعاية قاصر ووفاة. 

 مصرع طفل سوري بعد سقوطه من الطابق الخامس ابن عاق يهدد أمه بالقتل لرفضها منحه مصروفه اليومي

 دوريات النجدة شاركت في تطويق محيط السفارات  

 السيارة وقد تفحمت بعد احلادث  تواجد مكثف لرجال أمن «حرس السفارات» في بنيد القار 

(صورة أرشيفية)   توقعات بان تشهد ادارات الهجرة ازدحاما شديدا                    

 وزير الداخلية الفريق ركن متقاعد الشيخ جابر اخلالد 

 حملة اعالمية ستقيمها وزارة الداخلية 

 أمير زكي
  كشف مصدر امني عن ان وزير الداخلية الفريق ركن متقاعد الشيخ 
جابر اخلالد ســــيصدر في غضون الفترة القليلــــة املقبلة قرارا بإعفاء 
مخالفــــي قانون اإلقامة من الغرامات املترتبــــة على مخالفتهم للقانون 
مع جواز عودتهم الى البالد مرة اخرى دون ادراج اســــمائهم في قوائم 
غيــــر املصرح لهم بالدخول مع جواز تعديل وضع املخالفني في البالد، 
الفتا الى قرار منح املخالفني مهلة لتعديل اوضاعهم في البالد من املقرر 
ان تبدأ تزامنا مع احتفاالت الكويت بعيد التحرير واالســــتقالل ومرور 
٥ سنوات على تولي صاحب الســــمو األمير حفظه اهللا الشيخ صباح 

األحمد مسند اإلمارة.
  ولفت املصدر الى ان مهلة تعديل الوضع والتي جاءت مبوجب تعليمات 
عليا ستكون مغايرة من ناحية الفترة الزمنية املمنوحة لتعديل الوضع 
إذ انها لن تكون شهرين مثلما كانت املهل السابقة وإمنا ستكون الفترة 
الزمنية املقررة لهذه املهلة هي األكبر وتتراوح الفترة املقترحة لتعديل 
الوضع ما بني ٣ و٦ أشهر حتى يتمكن جميع املخالفني أو شريحة كبيرة 
منهم من االســــتفادة منها ومراعاة دراســــة الطالب والذين يقيمون في 

البالد مع آبائهم املخالفني.
  ومضى املصدر األمني بالقول إذ صدرت مهلة مخالفي قانون اإلقامة 
بفترة زمنية تقدر بـ ٤ اشهر فقط فإن االمور على األرجح ستكون مغايرة 

للمخالفني والذين لديهم طالب يدرسون في املدارس.
  وقال املصدر في هذه اجلزئية حتديدا اي جزئية آباء مخالفني وأبنائهم 
الطلبة بالتبعية مخالفني فإن وزارة الداخلية ســــتدعو الى اصدار قرار 
منفصل وخاص بهم دون ان يعمم اال ان التوجه العام حاليا يتجه الى 

منح مهلة زمنية هي االكبر في املهل املشابهة.
  وحول أعداد املخالفني لقانون اإلقامة في البالد قال املصدر االمني ان 
اعدادهم ال تقل بأي حال من األحوال عن ٦٠-٦٥ الف وافد ومن مختلف 
اجلنســــيات وان كان الوافدون اآلســــيويون هم من ميثلون الشريحة 

الكبرى وهذا ال مينع من وجود وافدين عرب وعائالت.
  وأشار املصدر الى ان القرار املتوقع صدوره قريبا ويتضمن اإلشارة 
الى املهلة سيواكبه حملة اعالمية بلغات عدة تقوم بها إدارة االعالم االمني 

وذلك من خالل مختلف وسائل االعالم املقروءة واملرئية واملسموعة.
  يذكر انه في الثالثني من اغســــطس عام ٢٠٠٨ اصدر وزير الداخلية 

احلالي الفريق ركن متقاعد الشيخ جابر اخلالد مهلة للمخالفني وامتدت 
املهلة طيلة ٤٥ يوما وبدأت من األول من سبتمبر وحتى ١٥ من اكتوبر 
وجاءت املهلة التي سبقت هذه املهلة من تاريخ األول من مايو وامتدت 
حتى ٣٠ يونيو وصدرت اثناء تولي النائب األول لرئيس مجلس الوزراء 

وزير الداخلية ووزير الدفاع الشيخ جابر املبارك.
  وحول قواعد املهلة اجلديدة قال املصدر في الغالب فإنها ســــتكون 
شــــبيهة ملا سبق حيث ستكون وفق التالي:ـ  بعد االطالع على املرسوم 

بقانون رقم ٥٩/١٧ بقانون إقامة االجانب والقوانني املعدلة له.
  ـ وعلى القرار الوزاري رقم ٨٧/٦٤٠ بالالئحة التنفيذية لقانون إقامة 

األجانب والقرارات املعدلة له.
  ـ وبناء على عرض وكيل الوزارة.

  قرر:
  مادة ١: مع عدم االخالل بأوامر املنع من الســــفر الصادر من السلطات 
املختصة قانونا، يتعــــني على كل أجنبي ال يحمل ترخيصا باإلقامة أو 
انتهت إقامته أن يغادر البالد خالل الفترة (...) حتى (...) من أي منفذ 
من املنافذ املخصصة مباشــــرة وتتم اإلجراءات باملنافذ دون احلصول 

على موافقة أي جهة أخرى.
  مادة ٢: ألشــــخاص الذين يبــــدون رغبتهم في منحهــــم إقامة بالبالد 
واســــتعدادا لدفع الغرامة املقررة دون احالتهم الى جهات التحقيق يتم 
استيفاء قيمة الغرامة منهم ثم تسوية اوضاعهم، متى ما توافرت فيهم 

الشروط املقررة لإلقامة.
  مادة ٣: ل من يتم ضبطه أثناء املهلة املذكورة باملادة رقم (١) من هذا 
القرار مخالفا لقانون اقامة االجانب يتم اخراجه مباشــــرة من البالد ما 

لم يتقرر إبعاده وفقا الحكام القانون.
  مـادة ٤: االجانب املخالفون لقانون اقامة االجانب واملســــجل بشأنهم 
قيود أمنية حتول دون مغادرتهم البالد يتعني عليهم توفير اشتراطات 
احلصول على االقامة وفقا لالحــــكام والقواعد القانونية املقررة خالل 

املدة املشار إليها باملادة رقم ١ من هذا القرار.
  مـادة ٥: يعفى األجنبي املخالف لقانون إقامــــة األجانب الذي يغادر 
البــــالد أو يخرج منها خالل  املدة احملددة باملادة رقم (١) من هذا القرار 
من العقوبات أو الغرامات املقررة باملرســــوم االميري رقم ٥٩/١٧ املشار 

إليه والقرارات املنفذة له.
  وال يســــري حكم هذه املادة على الذين يدخلــــون البالد بعد تاريخ 

صدور هذا القرار أو الذين يخالفون هذا التاريخ.
  مـادة ٦: يجــــوز  لألجنبي الذي غادر البالد وفقــــا الحكام هذا القرار 
العودة اليها مرة أخرى، وذلك وفقا لالجراءات املقررة قانونا ما لم يكن 

ممنوعا لسبب آخر.
  مـادة ٧: من لم يغادر البالد من املخالفني لقانون إقامة االجانب خالل 
املهلة املذكورة باملادة رقم (١) من هذا القرار سوف توقع عليه العقوبات 
املقررة قانونا ولن يتم الترخيص له باإلقامة ويتم ابعاده عن البالد وال 

يسمح له بالعودة إليها مرة أخرى.
  مادة ٨: على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار وينشر في اجلريدة الرسمية 

ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره. 

 االصالح كلمة حتمل 
معاني كثيرة وايجابية، 
فهي تشير الى االعتراف 
بوجود عيب أو أخطاء قد 
وقعت فالبد من الوقوف 
أمامها لتصحيح املسار، 
العمل االداري  ان  حيث 
السليم يتطلب االستفادة 
من االخطاء، لذا كان البد 
من النظر اليها وحتليلها 
للوصول الى التشخيص 
املناسب لوضع احللول 
واملقترحات والتوصيات 

وتالفيها مســـتقبال، ولقـــد كان حلادثة 
مقتل املواطن الكويتي محمد امليموني، 
رحمه اهللا، دور في الكشـــف عن اخللل 
والتجـــاوزات في اجلهـــاز األمني، تلك 
احلادثة التي أماطـــت اللثام عن الكثير 
من االمور التي تتعلـــق بعمل االجهزة 
االمنيـــة التي أدت الـــى تصاعد وتيرة 
املطالبات بإصالحات جذرية في اجلهاز 
األمني والتي أكدها معالي وزير الداخلية 
في أكثر من مناسبة والتي نأمل أن تكون 

فعال ال قوال.. حقيقة ال وهما.
  وال شك أن أي اصالحات البد أن تسير 
وفق منهجية ادارية ســـليمة وبأسلوب 
يبتعـــد عن ردة الفعل والتـــي غالبا ما 
تكون ذات طابع االستعجال، وهذا ما ال 
نريده، ولكن التأني والدراسة املتعمقة 
ألوجه اخللل هو ما نطمح اليه ونستطيع 
من خالله اتخاذ القرار املناســـب والذي 
سيكون له نتائج ايجابية ملصلحة اجلهاز 

األمني.
  وبعد مرور أكثر من أســـبوعني على 
وقوع احلادثة االليمة وما تخللها من جلان 
حتقيق برملانية.. وأمنية أوفت بشـــكل 
سريع ما طلب منها وما توصلت اليه من 
نتائج ومقترحات حددت بعض مواضع 
اخللـــل، وكذلك الكتابات واملســـاهمات 
الصحافية التي ساهمت من وجهة نظرها 
في حتليل تلـــك احلادثة ووضع بعض 

املقترحات والتوصيات أيضا.
  وان تلك املســـاهمات عملت من أجل 
هدف واحد وهو الوقوف على حقيقة ما 
حدث وكيفية التغلب على تلك االخطاء 
والتجاوزات في العمل األمني مستقبال 
ومنع وقـــوع ضحايا وأبريـــاء مجددا! 
إلعادة الثقة للجهاز األمني الذي أصيب 
بشرخ معنوي ومهني وإعادة الطمأنينة 

للمواطنني.
  لذا البد من التمعن في تلك احللول 
واالستفادة منها وهذا بحد ذاته يعتبر 
البداية الصحيحة لالصالح، بل يجب ان 
تكون من االولويات التي يجب اتخاذها 
من قبل معالي وزير الداخلية ال لشيء اال 
انها في متناول اليد واملطلوب مراجعتها 
والطرق الكفيلة بتطبيقها على أرض 
الواقع، والتي نأمل أن حتد مســـتقبال 
بإذن اهللا من التعرض حلياة آخرين، 
واملســـاهمة الى حد كبير في تطوير 

العمل األمني.
  مـــن هنا تأتـــي االهميـــة بأخذ تلك 
املقترحات محمل اجلـــد وال تهاون في 

دراستها والعمل بها، وال 
يتم ذلـــك اال عن طريق 

اآلتي:
  تشكيل جلنة بأسرع 
وقت لدراســـة احللول 
واملقترحات والتوصيات 

وفق اآللية التالية:
  ـ تكليف ادارة االعالم 
األمني بتجميع ما أسفرت 
التحقيق  عنـــه جلـــان 
البرملانيـــة واألمنيـــة، 
وكذلك مساهمات الكتاب 
في الصحف احمللية من 

اقتراحات وتوصيات وحلول.
  ـ تصنيف تلك املقترحات والتوصيات 

وحتديد اجلهات املتعلقة بها.
املقترحات والتوصيات بعد    ـ احالة 
تصنيفها الى اجلهات املعنية ذات العالقة 
امكانية تطبيقها وفق  لدراستها ومدى 
جدول زمني محدد وحتديد االحتياجات 

املادية والبشرية الالزمة لتنفيذها.
  ـ تقوم اللجنة برفع تقريرها ملعالي 
الوزير للبدء بالتنفيذ وفق جدول زمني 

محدد نأمل أن يكون قريبا.
  ـ تكليف ادارة االعالم األمني بتجميع 
ما نشـــر في الصحافة احمللية خالل الـ 
٦ أشـــهر املاضية على االقل من قضايا 
أطرافها من منتسبي الوزارة وتصنيفها 
حسب جهة العمل والتحقق منها للوقوف 
على أوجه اخللل والتقصير أو التجاوز 
ان وجـــدت ورفع تقرير بذلك الى وزير 

الداخلية.
  ـ على غرار مجلس الوزراء اخلاص 
بتشـــكيل جلنة قضائية للتحقيق في 
قضية محمـــد امليموني... فإنه يفترض 
تشـــكيل جلنة قضائيـــة للتحقيق في 
حادثة الصليبخات وما مت فيها من جتاوز 
صارخ للصالحيات وجتاوز كل احلقوق 
الدستورية والقانونية خالل تلك احلادثة 
وبشكل خاص ما تعرض له مواطن أعزل 
لتعد بدني ونفســـي بغـــض النظر عما 
يكون قد ارتكبه من قول.. جتسيدا ملبدأ 
العدالة ومحاسبة املتجاوز وتأثير ذلك 
عل ى الشـــباب ونظرتهم الى االجراءات 
احلكومية التي تـــرى عدم العدالة فيما 

تعرض له.
  أشـــير الى ذلك، حيث لم نســـمع أو 
نقـــرأ عن أي اجـــراءات اتخذت، فإذا مت 
املقترحات  اتخاذ إجراءات بشـــأن تلك 
ولم يتم االعالن عنها لطمأنة اجلمهور، 
فهذا بحد ذاته قصور إعالمي يحاســـب 
عليه، واذا لم يتم اتخاذ أي اجراء، فهو 
الوقت املناسب التخاذ قرار لتفعيل تلك 
التوصيات وفـــق اآللية املذكورة أو أي 
طريقة أخرى لتحقيق الهدف املنشـــود 
وهو تسيير عجلة االصالح واالعالن عن 

ذلك لكسب ثقة اجلمهور.
  هذه بداية االصالح ومتى بدأ االصالح 
فإنه لن يتوقف، وستكون ايجابية ليس 
على اجلهاز األمني فقط، بل على مستوى 
أمن واســـتقرار املجتمع بإذن اهللا، وما 
هي اال البداية فمجاالت االصالح كثيرة 

ومتشعبة.

 الداخلية.. وبداية اإلصالح

 بقلم: د.عادل إبراهيم اإلبراهيم

 تعليمات من القيادة العليا صدرت إلى الوزير الخالد تزامنًا مع احتفاالت الكويت ومرور ٥ سنوات على تولي صاحب السمو األمير الحكم

 «الداخلية» تتجه إلى إعفاء مخالفي قانون اإلقامة من الغرامات
  والمهلة ستكون بين ٣ و٦ أشهر وتشمل الطلبة الدارسين في البالد

 المهلـة الجديـدة التي سـيعلن عنها قريبـًا محدودة وقـد تبدأ قبل العيـد الوطني ٦٠ - ٦٥ ألف وافد مخالف لقانون اإلقامة في البالد أغلبهم من الجنسيات اآلسيوية

 «اإلعالم األمني»: إدارات الهجرة حريصة
  على حقوق الموظفين والعدل والمساواة

 مصرع شاب وإصابة ٣ في تصادم وانقالب 
واحتراق مركبة على طريق الملك فهد

 أكــــدت وزارة الداخليــــة انها 
تتعامل مع جميع موظفيها على 
أساس مبدأ العدالة وقالت في بيان 
ردا على ما نشرته «األنباء» مؤخرا 
عن تعامــــل االدارة مع املوظفني 
بشكل سيء في إدارة هجرة حولي 
ما يلي: تهديكم إدارة اإلعالم األمني 
بوزارة الداخلية أطيب متنياتها، 
وباإلشارة الى ما نشر بصحيفتكم 
الغراء بالعدد رقم (١٢٥٠٢) الصادر 
بتاريــــخ ٢٠١١/١/٥ حتت عنوان 
«موظفي هجرة حولي يشتكون 

سوء املعاملة من املسؤولني».
  وأضافت في بيان ذيل بتوقيع 

مدير اإلدارة العقيد عادل احلشــــاش تلقت «األنباء» نسخة منه: نود 
إفادتكم بأن قطاع شــــؤون اجلنســــية واجلــــوازات أوضح ان ادارات 
الهجرة واألقسام التابعة لها حريصة كل احلرص على حقوق املوظفني 
املنتسبني لها ويتم التعامل معهم وفقا ملبدأ العدل واملساواة بني املوظفني 
والتقارير السنوية والتكرمي الذي قامت به اإلدارة خير دليل على ذلك، 
علما أنه في حال وجود أي تظلم يجب التعامل معه من خالل القنوات 

الشرعية، كما يجب مراعاة التسلسل اإلداري في ذلك. 

 العقيد عادل احلشاش 

 هاني الظفيري
  لقي مواطن مصرعه وأصيب ٣ شباب آخرين في تصادم أعقبه 
انقالب على طريق امللك فهد ومن ثم احتراق مركبة بالكاملة وتدافع 

سحب دخانية كثيفة.
  وقال مصدر امني ان احلادث وقع في التاســـعة من مساء امس 
وأدى الى اختناق شـــديد في حركة الســـير. وقد انتقل الى موقع 
احلـــادث الذي وقع قبل منطقة القرين بأقل من ٥ كيلومترات عدد 
من رجال اإلطفاء واملرور وسيارات تابعة إلدارة الطوارئ الطبية 

التي نقلت املصابني الى مستشفى العدان. 

 أمير زكي
  قامت وزارة الداخلية ممثلة بحرس 
الســــفارات وايضا احلــــرس الوطني 
السفارة  بتعزيز وجودها في محيط 
املصرية في منطقة بنيد القار ومنطقة 
الروضة حيث تقع القنصلية املصرية 
حتســــبا ألي جتمعات، اال ان محيط 
السفارة والقنصلية لم يشهد اي جتمع 
سواء للمعارضني حلكم الرئيس املصري 

او املؤيدين.
  وقال مصدر امني ان وزارة الداخلية 
لم تعزز تواجدها فقط بحرس السفارات، 
امنا قامت بتوزيع دوريات من االمن العام 

والنجدة ملنع اي جتمعات تذكر.
  وحول ما اشيع عن تلقي السفارة 
املصرية معلومات عــــن عزم جماعة 
اسالمية تنظيم مظاهرة مقابل السفارة، 
قال املصدر االمني: لم تبلغنا السفارة 

بهذا االمر. 

 حرس السفارات والدوريات واألمن العام
  رفعت درجة استعدادها في محيط السفارة المصرية

 (فريال حماد) جميع اجهزة وزارة الداخلية شاركت في تأمني مبنى السفارة والقنصلية املصرية 


