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 أحـــال رجال دوريات جندة مبارك الكبير شـــابني من فئة البدون االول 
مطلوب على ذمة قضايا جنائية واآلخر خرج قبل اسبوعني من السجن بتهم 
تتعلق بتعاطي املواد املخدرة وعثر بحوزتهما على ورق للف قطع احلشيش 
واحيال واملضبوطات الى اجلهة املختصة. واســـتنادا الى مصدر امني فإن 
رجال دوريات جندة مبارك الكبير اشـــتبهوا في مركبة متهالكة تسير في 
منطقة مبارك الكبير وبعد ايقافها والتحقق من أمر الشـــابني تبني انهما من 

فئة البدون األول خرج من السجن قبل اسبوع واآلخر مطلوب. 

 هاني الظفيري
  لقي وافد باكستاني (٣١ عاما) مصرعه اثر سقوطه من الطابق اخلامس في 
منزل قيد االنشاء في الساملية. وقال املنسق االعالمي في ادارة الطوارئ الطبية 
عبدالعزيز بوحيمد ان البالغ ورد الى عمليات الداخلية في العاشرة والنصف 
من صباح امس وانتقل الى موقع البالغ رجال الطوارئ حسني مندني ومحمود 
باقر، وتبني وفاة الباكستاني فور السقوط. وأضاف: مت اخطار وزارة الداخلية 

لفتح حتقيق والتأكد من ان الوفاة نتيجة السقوط من علو. 

 وفاة باكستاني في سقوط من «الخامس» مطلوبان بقضايا تعاٍط في عهدة نجدة مبارك الكبير

 اللواء محمود الدوسري 

 عدد من املضبوطني  

 فريق البلدية يشرف على التخلص من املضبوطات

 وزير الداخلية.. وملفات ساخنة
 ال شــــك ان عودة الشيخ 
أحمد احلمود لتســــلم زمام 
األمور بوزارة الداخلية بعد 
اســــتراحة احملارب، أثلجت 
الصــــدور، ونســــأل اهللا ان 
يعينه على أداء األمانة وهو 
أهل لها وســــط مــــا تعانيه 
الوزارة من تصدعات شهدتها 
خالل الفترة املاضية متثلت 
فــــي حادثتــــني مهمتني على 
صعيد األداء األمني أوالهما 
حادثة الصليبخات واألخرى 
مقتل املواطن الكويتي محمد 
امليموني، وما نتج عنهما من 
قصور أمني في التعامل مع 
تلك احلادثتــــني وباألخص 
التضليــــل اإلعالمــــي وقلب 

احلقائق الى جانب ضعف مستوى األداء الوظيفي 
والتي أدت الى تعالي األصوات بأهمية إعادة العمل 
األمني الى مســــاره الطبيعي القائم على صون 
احلريات واحلقوق في إطار القانون والدستور.

  وال يخفى ان اجلميع يقدر مسؤولياته األمنية 
وقدرته بإذن اهللا على قيادة العمل األمني اخلالق 
مبا يتصف به من سمات التقدير واالحترام، واحلزم 
واملساءلة، عالوة على حتمله إلدارة هذا اجلهاز 
في فترة ما بعد التحرير التي لم تكن سهلة على 
اإلطالق متحمال مســــؤولية إعادة بناء وتنظيم 

املرفق األمني وتلبية احتياجاته.
  وهاهو التاريخ يعيد نفسه ويقف الوزير أمام 
ملفات ساخنة ومستحقة في إطار اجلدل احلاصل 
حول عمل األجهزة األمنية والتي تتطلب الوقوف 
أمامها ال لشيء إال لتصحيح مسار العمل األمني 
إلعادة الهيبة والثقة للجهاز األمني وال يتأتى ذلك 
إال «بإصالح البيت» الذي يتطلب إعادة ترتيبه وفق 
منهج امني يقتضي البعد عن املجاملة وحتقيق 
العدالة إلحقاق احلق ومعاقبة املســــيء لالرتقاء 

بسمعة اجلهاز األمني.
  من وجهة نظرنا «إصالح البيت» وفق املعطيات 
الراهنة ليس باألمر السهل لتشعب األوجه املطلوب 
التركيز عليها لكثرة اخللل اإلداري والســــلوكي 
املرتبط باألداء الوظيفــــي للجهاز الذي يتطلب 
إيجاد الوسائل املناسبة للتغلب على ذلك اخللل 

حتقيقا للهدف املنشود.
  وقــــد أثبتت هاتان احلادثتان مدى اخللل في 
األداء الوظيفي املتمثل في التجاوز الصارخ من 
قبل بعض األجهزة األمنية للحقوق الدستورية 
واإلنســــانية التي تعتبر املظلة الواقية للجميع 
يحتكم إليهــــا املواطن ورجل األمن، دون تعد او 
فوقية من أي طرف وفقا للحقوق والواجبات لكل 
منهما وقبل ذلك جتاوز القسم واإلخالل به الذي 
يقتضــــي أداء العمل بكل أمانة وصدق واحلفاظ 

على أمن الوطن واملواطن.
  وفي هذا السياق، يعتمد «إصالح البيت» أساسا 
على مبدأ العدالة ومحاسبة املقصر من منتسبي 
اجلهاز وهذا ما لم يحدث في حادثة الصليبخات 
من اعتداء بدني على د.عبيد الوســــمي املواطن 
األعــــزل بغض النظر عما ارتكبه من قول والذي 
ميكن محاســــبته عليه عبر القضــــاء بعد اتخاذ 
اإلجراءات اإلدارية املعتادة في هذا الشــــأن وهي 
اجلهة املعنية في تبرئتــــه أو عقابه وليس كما 
شاهدناه من ضرب وركل وسحل وإهانة مازالت 
عالقة في أذهــــان الكثيرين، من هنا تأتي أهمية 
اتخاذ هذه اخلطوة املهمة التي تأخرت كثيرا في 
احملاسبة اإلدارية لعناصر القوات اخلاصة التي 
قامت بهذا االعتداء الفــــظ والتحقيق فيما صدر 
من تضليل إعالمي وقلب احلقائق واالستخفاف 
بعقول املواطنني لتبرير اخلطأ من خالل املؤمتر 
الصحافي الهش الذي أعدته إدارة اإلعالم األمني 
والذي يدل على ضعــــف األداء وكيفية مواجهة 
هذا املوقف أو مبا يســــمى «إدارة أزمة». إن هذه 
احملاســــبة تهدف في املقام األول لبث الطمأنينة 
للمواطنني بأن مبدأ العدالة هو السائد وان املسيء 
لن يفلت من احملاســــبة بغض النظر عما يساق 
من أسباب وحجج واهية وحتميل األمر السامي 
الكرمي بتنفيذ القانون أكثر مما يحتمل ألن األمر 
الســــامي أنقى من إهانة املواطن بل أحرص على 
احلفاظ علــــى كرامته وفق اإلطار القانوني، فهل 

من وقفة أمام ذلك معالي الوزير؟
  وهذا ما نأمله من معاليكم بترسيخ املفاهيم 
القانونية والدســــتورية وما ملسناه من موقفكم 
احلازم بإبعــــاد القوات اخلاصة من محيط ندوة 
الوعالن األسبوع املاضي إميانا منكم بحرية التعبير 

في إطارها القانوني وليس على وقع الترهيب.
  وحقيقة األمر ان إصالح البيت يتطلب النظر 
في أمور إدارية عديدة ترتبط ارتباطا وثيقا مبا 
يعانيه اجلهاز من ضعف األداء يتمثل في اآلتي:

  ١ ـ األداء الوظيفي وتطويره:
  ال شك ان تطوير وحتسني األداء األمني يتمثل 
في مراقبــــة األداء واملتابعة والتقييم ولكن جند 
ان األداء الوظيفي علــــى ما هو عليه على الرغم 
من التغيير املستمر للقيادات فكل من يأتي يقرر 

االســــتمرار على منوال من 
ســــبقه إال ما نــــدر بدال من 
التطوير واإلبداع في العمل 
وهذا سيؤدي بال محالة الى 
ضعف األداء بعكس ما يجب 
ان يكون عليه املسؤول من 
االســــتفادة من اإلمكانيات 
املتاحة في تطوير العمل وهذا 
ما نالحظه في العمل األمني 
امليدانــــي الذي يعاني نقصا 
شديدا في أفراده نظرا حلاالت 
العزوف والتقاعد واالستقالة، 
األمر الذي يتطلب االستفادة 
من اإلمكانيات البشرية املتاحة 
وإيجاد البدائل لسد النقص 
في عمل األجهــــزة امليدانية 
والتي تعتبر واجهة وزارة 

الداخلية في بسط األمن ومواجهة اجلرمية.
  كما ان حتسني األداء الوظيفي يجب ان يعتمد 
على األسلوب العلمي في إعداد وتنظيم الدورات 
األمنية املتخصصة وليس دورات جتارية، دورات 
تعمل على االرتقاء مبستوى التفكير اإلبداعي لرجال 
األمن تتناســــب مع املستجدات األمنية والتطور 
التكنولوجي وان العبرة ليســــت بالعدد الكبير 
من الدورات بل مبا حتملــــه من مضمون والذي 
يجب ان ينظر اليه بعني االعتبار، ومن جانب آخر 
االهتمام بالدراسات والبحوث التي تدعم مسيرة 

العمل األمني وفق منهج علمي.
  ٢ ـ التداخل في االختصاصات:

  من وجهة نظرنا ان حتديد املهام واملسؤوليات 
األمنية لكل إدارة ووضوح أهدافها واختصاصاتها 
سيؤدي بال شك الى انسيابية العمل دون عوائق او 
ومشاكل أو تداخل مع اجلهات األخرى والالمركزية 
في أداء العمل، ما يسهل عملية املتابعة والتقييم 
واحملاسبة وبنظرة سريعة إلى التنظيم الهيكلي 
للوزارة جنده لألسف قد تشعب كثيرا، مما أدى 
الى تعقيد األمور بدل تبسيطها، األمر الذي يتطلب 
مراجعة التنظيم الهيكلي وإعادة النظر فيه مبا 

يتناسب مع املتغيرات األمنية.
  هذه أمثلة وغيرها كثير مما يتطلب مواجهتها 

وإيجاد احللول املناسبة لها على النحو التالي:
  أوال: تدعيم العمل األمني امليداني الذي يهدف 

الى حتسني األداء الوظيفي ويتطلب:
  ـ االستفادة من الضباط من رتبة مالزم الى رائد 
وجميع األفراد في العمل امليداني بدال من العمل 
اإلداري وتدعيم املخافــــر والدوريات بهم والتي 

تعاني نقصا شديدا في الضباط واألفراد.
  ثانيا: تدعيم الالمركزية في اإلدارات:

  ـ نقل تبعية إدارات املباحث في احملافظات الى 
مديريات األمن حتت مســــؤولية مدير األمن لكي 
يكون العمــــل األمني في نطاق احملافظة متكامال 
وحتــــت إدارة واحدة منعــــا للتداخل او التعقيد 

اإلداري.
  ـ إعطاء مدير املرور فــــي نطاق كل محافظة 
الصالحيــــات التامة في عمله فــــي كل ما يتعلق 
باملسؤوليات واخلدمات املرورية واإلشراف التام 
إداريا وفنيا علــــى الدوريات املرورية والفحص 
الفني واختبار القيادة وغيرها من املهام حتقيقا 

ملبدأ الالمركزية في اإلدارة.
  ثالثا: تعديل التنظيم الهيكلي:

  ـ إعادة إنشاء اإلدارة العامة للتخطيط ألهميتها 
في هذا التوقيت الذي تقوم به الدولة في تنفيذ 
اخلطة اإلمنائية بدال من تقليص دور التخطيط 
وجعلهــــا إدارة تتبــــع اإلدارة العامة للشــــؤون 

القانونية.
  ـ تنفيذ املراســــيم األميرية اخلاصة بالتعليم 
والتدريب والتي لألسف لم تنفذ إال جزئيا دون 

تقدير لتلك املراسيم.
  ـ إعادة النظر في السياســــة العامة للتدريب 
وفك التشابك والتداخل واالزدواجية فيما تقوم 

به اإلدارات العامة املعنية.
  ـ إعادة إدارات الرقابة والتفتيش في احملافظات 

لتحقيق االنضباط والربط العسكري.
  رابعا: تقييم األداء: وهذا يتطلب ضرورة إجراء 
اختبارات الكفاءة واإلدراك املعرفي والقيادة التي 
يجب اعتبارها أساسا للتقييم في الترقي او عند 
التعيني في املناصب الشــــاغرة بدال من التقارير 
السرية املعمول بها حاليا والتي حتمل كثيرا من 

احملاباة وال تعطي صورة حقيقية للتقييم.
  خامسا: اجلانب العلمي: االهتمام بالدراسات 
واألبحاث القائمة على املنهجية العلمية في دراسة 
وحتليل األحداث واملستجدات األمنية واالستفادة 

من املعطيات احلالية الستشراف املستقبل.
  هذا ما نعتقد ونؤمن به من وجهة نظرنا لبعض 
األولويات، إضافة الى مــــا تناولناه في مقاالتنا 
السابقة والتي تهدف في املقام األول الى اإلسراع 
في إصالح األخطاء بدال من تركها تتعاظم ملا لها 
من تأثيرات سلبية ناجمة عن ذلك والتي نأمل أن 
تساهم في اإلصالح وإعادة األوضاع الى مسارها 
الطبيعي لدفع مسيرة العمل األمني واالرتقاء به 

حتقيقا للمصلحة العامة. 

 بقلم:
  د.عادل إبراهيم اإلبراهيم

  لواء متقاعد

 قامت بلدية محافظة األحمدي خالل جوالتها التفتيشية بإتالف 
كمية من املواد الغذائية غير الصاحلة لالستهالك اآلدمي الى جانب 
حترير ٢٧ محضر مخالفة وتوجيه ٥ انذارات خالل اجلوالت التفتيشية 
التي نفذها مفتشو مراقبة األغذية واألسواق على عدد من األسواق 

املركزية في مناطق األحمدي واملنقف.
  وأكد مديـــر فرع بلدية محافظة األحمـــدي م.فهد دغيم العتيبي 
اســـتمرار احلمالت التفتيشـــية املكثفة والتي تأتي ضمن انشـــطة 
«األحمدي تستاهل»، مشيرا الى أن فريق املفتشني متكن من اتالف 
طن و٧٨٩ كيلوغراما من الدجاج احمللي والذي تبني عدم صالحيته 
بعد ظهور نتائج العينات التي مت ارسالها الى مختبرات وزارة الصحة 
بسبب وجود ساملونيال (c١) فيما مت اتالف ١٢٥ كيلوغراما من املواد 

الغذائية والتي تبني عدم صالحيتها لالستهالك اآلدمي.
  هذا وأسفرت احلمالت التفتيشية التي شنها فريق املفتشني من 
مراقبة األغذية واألسواق التابعة الدارة التدقيق ومتابعة اخلدمات 
البلدية عـــن حترير عدد ٢٧ محضر مخالفة اشـــتملت على تعبئة 
وجتهيز مـــواد غذائية دون تصريح وعرض وبيـــع البضاعة أمام 
احملل وتشـــغيل عامل قبل احلصول على شهادة صحية الى جانب 
مخالفات عدم فصل التوالف عن املواد الغذائية الصاحلة وعدم ابراز 
شهادة املعاينة الصحية للمواد الغذائية وعدم التقيد باالشتراطات 

الصحية وقواعد النظافة العامة. 

 منها طن و ٧٨٩ كيلو دجاج محلي فاسد

  بلدية األحمدي أتلفت ١٢٥ كيلوغراماً مواد غذائية فاسدة 

 محمد الدشيش
الفروانية    شــــهدت منطقتــــا 
واليرموك حريقني فصلت بينهما 
نحو ٧٠ دقيقة وأسفرا عن إصابة 
إطفائيــــني ومصريني، وقال مدير 
إدارة العالقات العامة في اإلطفاء 
املقدم خليل األمير ان احلريق األول 
وقع في السادسة و١٠ دقائق في 
الفروانية كان داخل شقة وأسفر عن 
إصابة مصريني بحروق. وأضاف: 
أما احلريق الثاني فوقع في منطقة 
اليرموك، وكان هو اآلخر في منزل 
وأســــفر عن إصابة رجلي إطفاء 

باختناق. 

 محمد الدشيش
  تقدم عقيد في وزارة الداخلية 
الى احد مخافر محافظة العاصمة 
مبلغا عن تعرض منزله للسرقة 
من قبل مجهول وســــرقة سالح 
ناري.وقال مصدر أمني ان العقيد 
أبلغ رجال األمن عن سرقة سالحه 
اخلاص، رافضا اتهام أحد بالسرقة، 
مشيرا الى ان املزيد من التحقيقات 
ستجرى مع الضابط لرمبا يكون 
قد فقد الســــالح او سقط منه عن 

طريق اخلطأ. 

 أمير زكي
  احال رجال دوريات جندة حولي 
مواطنا الى االدارة العامة ملكافحة 
املخدرات بعد ان عثر بحوزته على 
قطع حشـــيش وادوات حادة في 
منطقة الساملية، وقال مصدر امني 
ان رجال األمن اشتبهوا في املواطن 
وهو في العقـــد الثالث من عمره 
في منطقة الساملية وبعد تفتيش 
مركبته عثر بداخلهـــا على قطع 
حشيش وادوات حادة، مشيرا الى ان 
املواطن ادعى في التحقيقات األولية 
ان املخـــدرات املضبوطة بحوزته 
هي للتعاطي، مشيرا الى ان االدارة 
العامة ملكافحة املخدرات وبحكم ما 
لديها من خبرات ستتأكد من كون 

املواطن متعاطيا او تاجرا.

 إصابة إطفائيين 
ومصريين في حريقين

 سرقة سالح ناري
  من عقيد في «الداخلية»

 ثالثيني إلى «المكافحة» 
بحشيش وأداة حادة

 ٦٢٢٧ مخالفة مرورية وحجز ٤٧٧ مركبة في عطلة نهاية األسبوع
موضحا ان احلمالت ستنطلق في 
مختلف االوقات سواء بالفترة 
او املســـائية وذلك  الصباحية 
لضبط العملية املرورية واحلد 
من االستهتار واحلوادث التي تقع 
نتيجة مخالفة القواعد املرورية 

وجتاوز السرعة.
  ولفت املصدر الى ان املخالفات 
التي حررها رجـــال املرور في 
احملافظات الست باالضافة الى 
ادارة العمليات متثلت في مخالفة 
شروط االمن واملتانة وجتاوز 
السرعة فوق املعدل وعدم ربط 
حزام امان واستخدام هاتف نقال 
القيـــادة وانبعاث دخان  اثناء 
وانتهاء تأمني مركبة واستهتار 

ورعونة. 

مخالفة وحجـــز ١١١ مركبة الى 
جانب قيام رجـــال ادارة مرور 
الفروانية بتحرير ٨٥٠ مخالفة 
وحجز ١٠٠ مركبة وحرر رجال 
مرور حولي ١٥٢٢ مخالفة وحجز 
٤٧ مركبـــة وقام رجـــال مرور 
اجلهراء بتحريـــر ٣٤٥ مخالفة 
وحجز عشـــر مركبات، وحرر 
رجال مرور مبـــارك الكبير ٧٧ 

مخالفة وحجز مركبتني.
  واكدت االحصائية ان اجمالي 
املخالفات بلغ ٦٢٢٧ مخالفة وحجز 

٤٧٧ مركبة خالل يومني.
  وكشف مصدر امني ان احلمالت 
املروريـــة مســـتمرة في جميع 
انحاء البالد لضبط املستهترين 
واخلارجني عن القوانني املرورية 

وضبط ٣ دراجات نارية «بانشي» 
باالضافـــة الـــى ان ادارة مرور 
العاصمة قامـــت بتحرير ١٧٧٥ 

 أمير زكي
  واصلت االدارة العامة للمرور 
بتعليمات مباشرة من وكيل وزارة 
الداخلية املساعد لشؤون قطاع 
املرور اللواء محمود الدوسري 
ومساعده لشؤون تنظيم السير 
العميد احســـان  والتراخيص 
العويش حمالتها املرورية لضبط 
املخالفني واخلارجني عن القوانني 
املرورية في شتى محافظات البالد 
وخالل عطلة نهاية االســـبوع، 
حيث أسفرت تلك احلمالت خالل 
اليومني املاضيني عن حترير ٦٢٢٧ 

مخالفة وحجز ٤٧٧ مركبة.
  واوضحت احصائية مرورية 
ان ادارة العمليات قامت بتحرير 
١١٥٥ مخالفة وحجز ٢٠٢ مركبة 

 أمير زكي
  متكن رجال ادارة بحث وحتري محافظة 
حولي من اغالق نحو ١٥ قضية سرقة كانت 
مسجلة ضد مجهول وذلك بتوقيف حدث 
سوري اعترف بكسر املركبات ومن ثم سرقة 
ما بداخلها من مبالغ نقدية واغراض اخرى، 
فيما كشف اللص السوري عن ان العديد 
من املركبات كسرها ولم يخرج بحصيلة 

جتاوز الــــ ٥٠٠ فلس. وقال مصدر امني 
انه وفي اطار حرص ادارة بحث وحتري 
محافظة حولي بقيادة العقيد عبدالرحمن 
الصهيل في ضبط االمن من خالل االنتشار 
في االماكن العامة ومواقف السيارات فقد 
مت رصـــد حدث يقترب من احد املركبات، 
ولدى االقتراب منه قام احلدث بإلقاء آلة 
حـــادة لتتم مالحقته ســـيرا على االقدام 

وبعـــد توقيفه اعترف احلـــدث بأنه كان 
بصدد كسر احدى املركبات بقصد السرقة 
وباعادة التحقيق معه اعترف بأنه كسر 
نحو ١٥ مركبة في نطاق مناطق الساملية 
وحولي بقصد السرقة وأرشد عن اماكن 
استهدفها في ســـرقاته وعليه مت تدوين 
اقواله واحالته الى نيابة االحداث الستكمال 

التحقيقات معه. 

 اعترف بارتكابه ١٥ قضية في حولي والسالمية

 اللص الحدث: سرقت مركبات للحصول على أقل من ٥٠٠ فلس!  

 ضبط ٦٥ وافداً ووافدة في حمالت على المخالفين واألوكار المشبوهة  
 هاني الظفيري

الفروانية يوم  امن    شـــن رجال 
امس حملة كبيرة استهدفت املخالفني 
االقامة واالوكار املشبوهة،  لقانون 
واسفرت احلملة التي اشرف عليها 
مدير امن الفروانيـــة العميد غلوم 
حبيب عـــن ضبط ٦٥ وافدا ووافدة 
ما بني مخالفني لقانـــون االقامة او 

عاملني في االوكار املشبوهة.
  وقال مصـــدر امني ان مدير امن 
الفروانية العميد غلوم حبيب حصر 
اعداد املخالفني ورفع الى وكيل وزارة 
الداخلية لشـــؤون االمن العام كتابا 
بإبعاد جميع املوقوفني عن البالد مع 
ادراج اسمائهم في قوائم غير املصرح 

لهم بدخول البالد. 
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