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المحامي رياض الصانع

»وصلة رقص... 
ملربية أجيال«

قال الشاعر: »قم للمعلم وفه التبجيال... كاد املعلم أن يكون 
رسوال« فال شك أن مهنة التدريس هي رسالة يقوم بها املعلم 

لتالميذه وقبل أن تكون رسالة فهي سلوك شخصي من جانب 
املعلم حتى يهتدي به تالميذه ويكون هذا السلوك نبراسا لهما 

في طريق سيرهما في احلياة وهذا السلوك البد أن يكون 
متواصال ال أن يكون سلوكا قوميا داخل املؤسسة التعليمية ثم 
ينقطع فرطه بعد القيام بالعمل، فهذا السلوك البد أن يكون في 
خط مستقيم ال ينحرف وهذا هو السر في أن اهلل جعل التعليم 

ومن يقوم به من املهن السامية التي على هديها تسير األمم 
وتنهض وذلك ملا له من أثر في تهذيب وتعليم الطالب سواء 

التعليم املهني أو السلوكي وباألحرى األخالقي ولعل اختياري 
لتلك األسطر البسيطة لتعريف من يكون املعلم هو ما دعاني 

لكتابة هذا املقال والذي دفعني لكتابته ما قرأته في جريدة 
»األنباء« بعددها الصادر يوم 2011/5/9 في صفحتها األمنية 
أن بالغا ورد إلى غرفة عمليات الداخلية مفاده وجود سيدة 
تقوم بوصلة رقص في منتصف طريق املجمعات التجارية 

في منطقة العماير االستثمارية مما أثار اشمئزاز املارة األمر 
الذي جعل قائد املنطقة يأمر بتوجيه رجال األمن إلى املكان 

حيث واجهوا مشكلة في التعامل مع تلك السيدة التي اتضح 
أنها أسرفت في شرب اخلمر حتى الثمالة واألدهى من ذلك أن 
واصلت رقصها أمام رجال األمن الذين بعد جهد معها أقنعوها 
بالصعود إلى دورية النجدة بعد نصف ساعة من املعاناة معها 

حتى مت إحالتها ملخفر اجلهراء الشمالي وسجلت قضية لها 
وتبني أن هذه السيدة تقوم بتربية األجيال وتعليمهم السلوك 

الطيب وتعليمهم كيفية االهتداء بالعلم نحو الطريق السليم 
وباألحرى هي )مدرسة( في احدى املدارس ـ تلك هي الواقعة 

التي قرأتها وبعد قراءتي لها شعرت بالغيرة والتعجب في 
آن واحد... بالغيرة الن مهنة التدريس من املهن التي تتطلب 
سمات شخصية معينة... صحيح أن احلرية شخصية وهذا 

مما يفصح به البعض لكن احلرية يجب أال تكون مثارا لضيق 
اآلخرين واستنفارهم بل للحرية مفهوم آخر هو ممارسة 

األفعال والتصرفات بطريقة الئقة ال تخل بالقانون أو تؤذي 
الغير ـ وغيرتي سببها هو هل تلك املدرسة سوف يتخرج على 
يديها طالب أسوياء سواء في أخالقهم أو سلوكهم أو تعليمهم 
ال شك أن اإلجابة بالنفي وهو األمر الذي يزيد من غيرتي على 

التعليم والقائمني على تدريسه حيث انهم يجب أن يتحلوا 
باألخالق احلميدة والسلوك القومي أما غير ذلك فال ميكن أن 
نطلق عليه وصف املعلم، أما تعجبي فهو بسبب استهانة تلك 

املعلمة بقوانني البلد التي تخدم فيها وتأكل من خيرها فما 
صدر منها يدل على استهانتها بقوانني البلد وما جبل عليه 

مجتمعنا من أعراف وتقاليد فضال عن جرأتها في وصلة 
الرقص بالطريق العام غير عابئة مبا إذا كانت مثار مشاهدة 

لعابري الطريق ألنه قد يكون من يعبر الطريق في هذا الوقت 
احدى طالباتها الالتي يتخذنها قدوة ومثاال ال يحتذى وبعد هذا 
ال يغيب عن أذهاننا أن املنظور القانوني لهذه الواقعة املؤسفة 

بكل تفاصيلها يلقي بظالله علينا، فال شك أن ما بدر من املعلمة 
وان كان مجرما بقانون اجلزاء إال أنه مجرم أيضا وفقا لقانون 

العاملني املدنيني بالدولة، نعود لقانون اجلزاء فال شك أن 
املدرسة بفعلتها املشينة أقلقت الراحة لعابري الطريق باحتساء 

اخلمر حتى الثمالة األمر الذي أوقعها حتت طائلة املادة )2-1/206 
مكرر ب( من قانون اجلزاء والتي أفرد لها املشرع اجلزائي 

عقوبة احلبس مدة ال تزيد على ستة أشهر فضال عما أوردته 
املادة 79 من قانون اجلزاء من جواز إبعادها عن البالد التهامها 

بهذا االتهام لو كانت أجنبية ـ أما عن اجلزاءات األخرى فال 
شك أن ما بدر من املعلمة فيه إخالل جسيم مبا تفرضه عليها 

واجبات وظيفتها من السلوك القومي األمر الذي يحق للجهة 
اإلدارية معاقبتها تأديبيا جراء هذا الفعل، صحيح أنها لم ترتكب 

الفعل أثناء قيامها بعملها إال أن سلوك املوظف ال ميكن أن 
ينفصل عنه حتى ولو خارج عمله مادامت مقتضيات الوظيفة 
توجب عليه احترامها سواء داخل العمل أو خارجه، وفي نهاية 

مقالي أشير إلى أن التعليم هو رسالة يجب على من ميتطي 
تلك الوظيفة حسن اخللق والسلوك القومي أما أن ينحرف عن 
هذا السلوك بدافع من احلرية الشخصية فهذا ال يستقيم مع 

أخالقنا وسلوكنا التي جبل عليها مجتمعنا ـ ونسأل اهلل تعالى 
الهداية والرشاد ملا فيه خير وصالح البالد والعباد. 

واهلل ولي التوفيق،،،
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»الداخلية« متهل تعليم القيادة 
6 أشهر الشتراطاتها والسماح 

للمواطن بتدريب أقاربه

تفحم شخصني وإصابة ثالث 
بانقالبني في العبدلي والساملي

اصدر نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ 
احمد احلمود قرارا بتعديالت تتعلق بتصاريح وتراخيص 
التدريب والتعليم على قيادة السيارات منح مبوجبه مدير 
عام االدارة العامة للمرور االختصاص في الطلب من وزارة 
التجارة والصناعة الغاء ترخيص الش���ركة واملؤسسة في 
حال مخالفتها اي حكم من احكام القرار الوزاري املنظم لها، 
والذي أمهل املشمولني فيه الستيفاء الشروط التي وردت في 
القرار الوزاري املعدل في مدة اقصاها ستة اشهر من تاريخ 

النشر في اجلريدة الرسمية.
وابرز ما تضمن���ه القرار جواز منح الكويتي الراغب في 
تدريب احد من اصوله او فروعه او اقاربه من ذوي احملارم 
منه تصريح تعليم قيادة اذا كان يحمل رخصة سوق خاصة 

سارية مضى على اصدارها مدة خمس سنوات على االقل.
كما اشترط القرار على الش���ركات واملكاتب وجود عدد 
ال يقل عن عش���ر سيارات واال يزيد عمر السيارة على ثالث 
سنوات من تاريخ سنة الصنع واال تتجاوز مدة ترخيصها 
ملزاولة النش���اط عن سبع س���نوات اال ان ابرز االشتراطات 
غرابة والتي يفتقر لها معظم املدربني احلاليني شرط اجادة 
اللغة االجنليزية والعربية كتابة ومحادثة للمدرس واحملادثة 
فقط للمدرب مع توافر مؤهل ال يقل عن الدبلوم ملدة سنتني 
بع���د الثانوية للمدرس والثانوية العامة للمدرب مع انتهاء 
التصريح بترك املدرس او املدرب العمل لدى الش���ركة التي 

استخرج من اجلها التصريح.

لقي شخصان مجهوال الهوية مصرعهما امس األول تفحما 
اثر اندالع النيران في املركبة اليابانية التي يستقالنها بعد 
انقالبها اكثر من مرة على طريق العبدلي فيما يبدو ان حادث 
االنقالب جاء نتيجة انفجار احد االطارات. وبنينّ مصدر أمني 
ان الدوري���ات ورجال اإلطفاء واإلس���عاف انتقلوا الى بالغ 
باشتعال النيران في مركبة على طريق العبدلي ورد من احد 
املواطنني اال ان النيران التهم���ت املركبة ولم يكن باإلمكان 

التعرف على هوية من كان بداخلها. 
من جانب آخر، شهد طريق الساملي حادث انقالب آخر اال 
ان العناية االلهية أنقذت املواطن الذي كان يس���تقل املركبة 

حيث أدخل العناية املركزة في مستشفى اجلهراء.
هاني الظفيري  ٭

أمن اجلهراء حتبط مصنع اخلمور 
احمللية وتضبط الوافدين الستة

إخالء وهمي في مبنى مجلس الوزراء
أجري صباح أمس تدريب وهمي على االمانة العامة ملجلس 
الوزراء لالط����الع على كفاءة االجه����زة االمنية ومدى تطبيق 
خطة االخالء والس����يطرة على الوضع العام في املوقع باسرع 
وقت ممكن. وكان االخالء الوهمي قد بدأ في الس����اعة العاشرة 
والنصف صباحا، بإطالق صافرة اإلنذار والتي استمرت لربع 
س����اعة، مت خاللها اخالء جمي����ع إدارات االمانة من موظفيها، 
ونقلهم الى الساحة املقابلة للمبنى الرئيسي لألمانة، ملدة 20 
دقيق����ة تقريبا، بعد االطمئنان الكامل على اخالء جميع مرافق 
املبنى من موظفيه. وانتهى االخالء الوهمي الذي مت بنجاح بعد 
نصف س����اعة من اطالق الصافرة، بحيث تبني جاهزية كامل 
اجهزة االمن والسالمة املوجودة في املبنى، والتمكن من سرعة 

اخالء املبنى في ظرف 10 دقائق بحد اقصى.

اللجنة العامة للشرطة 
اجتمعت برئاسة العمر

عقدت اللجنة العامة لش���ؤون الشرطة بوزارة الداخلية 
اجتماعا لها ترأس���ه وكيل وزارة الداخلي���ة الفريق غازي 
عبدالرحمن العمر صباح أمس بحضور الوكالء املساعدين 
والقيادات األمنية بالوزارة، حيث ناقشت اللجنة املواضيع 
املدرجة على جدول األعمال والتصور الالزم لها، ومت تبادل 

اآلراء بشأنها ووضع احللول املناسبة لها.

ضب���ط رجال أمن اجلهراء س���تة وافدين يديرون مصنعا 
للخمور في منطقة س���عد العبداهلل السكنية وذلك في حملة 
مداهمة قامت بها قوة امنية شكلها العميد محمد الديني استهدفت 
التعامل الس���ريع مع البالغ الذين ورد اليه بعد التحقق منه 
حيث عثر على 16 برمي���ال من احلجم الكبير يقوم من خالله 
اجلناة الستة بتصنيع اخلمور احمللية باستخدام بعض املواد 
الغذائية املتعفنة باستخدام اساليب الضغط والبخار وعمليات 
التقطير. وقال مصدر أمني ان اجلناة صمموا متديدات خاصة 
لعمليات تصنيع اخلمور باستخدام انابيب خاصة لذلك وخزانات 
للتفريغ والتخزين باالضافة الى قناني بالس���تيكية واكياس 
للترويج بعد تعبئتها حيث كانوا يستعدون للتوزيع بشكل 
مكثف خالل عطلة نهاية االسبوع. وشارك في العملية االمنية 
رجال النجدة برئاسة الرائد جاسر عماش ومت اغالق املصنع 

واحالة املضبوطني الى جهات االختصاص.
هاني الظفيري  ٭

براميل اخلمور احمللية

أغلى ورقة »منسوخة« في العالم يبيعها باكستاني
بـ 4000 دوالر واملقابل »ڤيزا« مضروبة

حملة الفروانية تسقط 72 مخالفًا ومطلوبًا
وتداهم ثالثة مواقع لبيع االتصاالت

اعترف ببيعه عشرات األوراق املماثلة وشركاؤه يخشون اإلبالغ عنه

اخلليفة: »نبيها فزعة« وطنية في مواجهة املخدرات

حريق يلتهم مخزنًا للورق في أمغرة

عبداهلل خليفة الراشد والذي أمر 
إدارة البحث والتحري بالقبض 
على الباكستاني ليقوم رجال 
البحث والتحري بضبطه على 
الفور، واعترف صراحة بأنه 
التي  مجرد عامل في الشركة 
ادعى ان موقعه فيها »شخصية 
VIP«، مشيرا الى ان كل ما فعله 
هو ان نسخ ڤيزا صحيحة عبر 
جهاز )سكنر( واستبدل اسم 
صاحب الڤيزا باسمي أصحاب 
جوازي السفر، واعترف بأنه 
نصب على العشرات بالطريقة 
ذاتها، وانه كان مبجرد تسلمه 
للمبالغ املالية يغير رقم هاتفه 
ويغير مقر س���كنه ايضا وان 
املجني عليهم ال يبلغون عنه 

ألنهم شركاء في التزوير.
أمير زكي  ٭

التركي وامل���الزم عبدالرحمن 
الس���ويد داهمت ثالثة مواقع 
لبي���ع االتص���االت الدولي���ة 
وضبطت العاملني بها، كما مت 
ضبط 31 من العمالة السائبة 
في منطقتي جليب الش���يوخ 
واحلساوي وإحالة 9 وافدين 
الى  اقامة سارية  ليس لديهم 

اجلهة املختصة.
واوضح املصدر أن احلملة 
االمنية متت باشراف مباشر من 
الفروانية  مدير أمن محافظة 

العميد غلوم حبيب.
هاني الظفيري  ٭

في هذا اخلص���وص ملكافحة 
املخدرات.

مؤكدا مضي االدارة العامة 
ملكافحة املخ���درات في ضبط 
جت���ار ومروج���ي املخدرات 
واخلم���ور وتقدميهم للعدالة 
كي ينالوا اجل���زاء والعفوية 

الرادعة.
وقال ان مواجهة مش���كلة 
املخدرات ليست مشكلة جهة 
او مؤسس���ة او افراد معينني 
وامنا مشكلة جماعية حتتاج 
املناقشة السليمة والتواصل 

في اجلهود لدرء اخلطر.

عمالة من اجلنسية الباكستانية 
احملظ���ورة وان لديه مبوجب 
الش���ؤون االجتماعية  وزارة 

والعمل نقصا في العمالة.
ومضى املبل���غ بالقول انه 
قدم ملواطنه صورتي جوازي 
أيام حضر املزور  سفر وبعد 
وأعطاه ورقتني، مؤكدا انه أجنز 
له املعاملتني املس���تعصيتني 
وتقاضى منه املبلغ املتفق عليه 
ومن ثم قام بإرسال الورقتني 
إلى قريبني له وحتى يطمئن 
قلبه ذهب الى الهجرة للتأكد 
من مصداقية »ڤيزتي« العمل 

ليصطدم بأنهما مزورتان.
وقال املصدر األمني انه مت 
إبالغ وكي���ل وزارة الداخلية 
املس���اعد لش���ؤون اجلنسية 
واجل���وازات باإلناب���ة اللواء 

العامة  اإلدارة  متكن رجال 
ملباحث الهجرة وحتديدا إدارة 
البحث والتحري من توقيف 
وافد باكستاني ميكن اعتباره 
بائع أغلى ورقة »سكنر« في 
العالم، إذ يبيع ورقة السكنر 
املضروبة مبا يصل الى 4000 

دوالر.
امني  الى مصدر  واستنادا 
فإن واف���دا باكس���تانيا تقدم 
ال���ى مباحث الهج���رة مبلغا 
ضد مواطنه بأنه نصب عليه 
ببيع ورقتني س���كنر مبقابل 
2500 دين���ار اي نح���و 8000 
دوالر أميركي، مشيرا الى انه 
تعرف على شخص من نفس 
أبلغه بأنه »اآلمر  جنس���يته 
والناه���ي« في الش���ركة التي 
يعمل بها ويستطيع إحضار 

أس���فرت حملة تفتيشية 
ملديرية أمن محافظة الفروانية 
عن ضبط 72 مخالفا للقانون 
ومطلوب���ا للعدال���ة أحيل 16 
منهم الى اإلدارة العامة ملباحث 
الهج���رة في حني تبني ان احد 
املضبوطني صادرة بحقه أحكام 
باحلبس ملدد تصل الى سنوات 
وآخر ملدة شهر، كما مت احالة 11 
منهم الى عدة مخافر مطلوبني 

لها.
وبنينّ مصدر أمني ان الفرقة 
التفتيش���ية بقي���ادة املالزم 
جاس���م الشطي واملالزم خالد 

دعا مدير عام االدارة العامة 
ملكافحة املخدرات اللواء الشيخ 
احمد اخلليفة الى فزعة وطنية 
ملواجهة مشكلة املخدرات من 
ام���ن املجتمع  اجل حتقي���ق 

وحماية اجيال املستقبل.
الى اس���تراتيجية  مشيرا 
ف���ي حتص���ني فئة  جدي���دة 
الشباب من الطلبة والطالبات 
بتوعيتهم مبكرا في اضرار آفة 

املخدرات.
جاء ذلك في كلمة له خالل 
امللتقى الطالبي الذي اقيم على 
هامش أنشطة النشاط التاسع 

اللواء عبداهلل الراشد

السوق العشوائية خلت من الباعة بعد املداهمة

اللواء الشيخ احمد اخلليفة

متكن رجال اإلطفاء من السيطرة 
على حريق نشب في مخزن للورق 
مبنطقة أمغرة صباح أمس قبل أن 
ميتد إلى مصانع مجاورة، وساهم 
في إخماد احلريق 4 مراكز إطفاء. 
ووفق مصدر اطفائي فإن سرعة 
تدخل رجال اإلطفاء في السيطرة 
على ألس����نة الله����ب حالت دون 
امتداده إلى خارج منطقة املخزن 
اململوء بكمية هائلة من الورق وهو 
األمر الذي أدى إلى تصاعد ألسنة 

النيران وامتدادها بشكل كبير.
العامة  العالق����ات  وقال مدير 
ف����ي اإلدارة العامة لإلطفاء املقدم 
اندفع  خليل األمي����ر إن احلريق 
ف����ي مخزن تبلغ مس����احته 500 
متر مربع، ومتكن رجال اإلطفاء 
من السيطرة عليه دون وقوع اي 
اصابات وج����ار التحقيق ملعرفة 

أسباب احلريق.
هاني الظفيري رجال االطفاء خالل مكافحة احلريق ٭


