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خالل اجتماعه مع فريق العمليات امليدانية املختصة بحضور الفريق الفهد

 اخلالد: لن نسمح مطلقًا بأي جتاوزات أو مظاهر اإلخالل 
خارج احلسينيات وواجبنا تأمني املواطنني واملقيمني

والتي تتكامل مع خطة التأمني 
االمني الشامل للحسينيات التي 
تشترك بها القطاعات املعني، كما 
مت شرح خطة االنتشار والتواجد 
مبشاركة رجال القطاعات األمنية 

امليدانية املختصة.
الوزارة  ق����دم وكالء  كذلك 
املساعدون للقطاعات األمنية 
امليدانية عرضا شامال للخطط 
التنفيذي����ة كل ف����ي مج����ال 
اختصاص����ه. حضر االجتماع 
وكيل وزارة الداخلية املساعد 
لش����ؤون االمن اخلاص اللواء 
محمود الدوسري ووكيل وزارة 
الداخلية املساعد لشؤون االمن 
اجلنائ����ي الل����واء عبداحلميد 
العوضي ووكيل وزارة الداخلية 
اللواء  املرور  املساعد لشؤون 
عبداهلل املهن����ا ووكيل وزارة 
الداخلية املساعد لشؤون االمن 
العلي  اللواء عبدالفتاح  العام 
ووكيل وزارة الداخلية املساعد 
لشؤون العمليات اللواء جمال 
الصايغ ووكيل وزارة الداخلية 
املساعد لشؤون االمن الداخلي 
اللواء عصام النهام ومدير عام 
اإلدارة العامة للعالقات واالعالم 
العميد عادل احلشاش  األمني 
ومدير عام اإلدارة العامة ملكتب 
وزي����ر الداخلي����ة العميد علي 

الفارس.

واملساندة التي استعدت بدورها 
في إطار تفعيل اخلطة لتأمني 
الى جانب توفير  احلسينيات 
كل اخلدمات والرعاية اإلنسانية 
واحلماية املدنية. وعرض وكيل 
وزارة الداخلية املساعد لشؤون 
األمن الع����ام اللواء عبدالفتاح 
العلي شرحا مفصال عن خطة 
التواجد واالنتشار والتنسيق 
مع األجهزة احلكومية واجلهات 
االهلي����ة واملجتمعية محددة 
االختصاصات واملهام والواجبات 

وبيان حجم االستعدادات األمنية 
واملرورية والكفاءة العالية في 
اجلاهزية وسرعة األداء والتي 
تتميز بتوسيع نطاق االنتشار 
والتواجد األمن����ي على أعلى 
املس����تويات من وإلى وحول 
احلس����ينيات مع تسخير كل 
اإلمكانيات البش����رية واملادية 
واخلدم����ات اإلنس����انية لكل 
القطاع����ات األمني����ة امليدانية 
القائم  والتعاون والتنس����يق 
م����ع جميع األجه����زة املعاونة 

التي يجري اتخاذها للتعامل 
مع مقتضيات احلماية الشاملة 
جلميع احلس����ينيات وسرعة 
االنتشار والتواجد األمني في 
املؤدية لها  املناطق والط����رق 
واحمليط����ة والقريبة منها وما 
حولها وخارجها وذلك لتوفير 

كل دواعي األمن والسالمة.
من جانب����ه، اس����تعرض 
الفريق  الداخلية  وكيل وزارة 
س����ليمان الفهد اخلطة األمنية 
لشهر محرم وتأمني احلسينيات 

أعرب نائب رئيس مجلس 
الوزراء ووزير الداخلية الشيخ 
محم����د اخلال����د ع����ن تقديره 
البالغ ألصحاب احلس����ينيات 
لتعاونه����م وتفهمهم لطبيعة 
االجراءت االمني����ة وتأييدهم 
الكامل ومساندتهم لها، مشيرا 
الى انه لن يس����مح مطلقا بأي 
جت����اوزات أو مظاهر االخالل 
خارج نطاق احلسينيات وأن 
جميع الشعائر الدينية بشهر 
محرم تقام داخلها حفاظا على 
حرمة املناسبة وسالمة املواطنني 
واملقيمني وال مجال للخروج أو 
التعدي على القانون والنظام 

واآلداب العامة.
وأعط����ى اخلالد توجيهاته 
بتسهيل حركة املرور والعمل 
على إزالة اسباب االزدحام مع 
اجلدي����ة في تطبي����ق القانون 
واإلج����راءات وااللت����زام التام 
التعامل  باالنضباط وحس����ن 

باالبتسام.
جاء ذلك في اجتماع اخلالد 
مع فريق العمليات امليدانية من 
الوكالء املساعدين املختصني 
امليدانيني، حضره وكيل وزارة 
الفريق س����ليمان  الداخلي����ة 
الفهد لبحث ومناقش����ة خطط 
واإلج����راءات  االس����تعدادات 
األمني����ة واملرورية والوقائية 
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بدل اجتماعات
عام 1986 شكلت وزارة الصحة جلنة لوضع قانون 

املؤثرات العقلية من وزارة الداخلية والعدل واجلمارك 
والصحة وترأس أول اجتماع وزير الصحة د.عبدالرحمن 

العوضي، حيث مت االتفاق على وضع مسودة قانون 
جديد للمؤثرات العقلية بدال من إضافة جداول املؤثرات 
العقلية مع جداول املخدرات لوجود اتفاقيتني دوليتني 

األول تتعلق باملخدرات صدرت عام 1961 والثانية تتعلق 
باملؤثرات العقلية عام 1973.

اجتماعات شبه يومية لفترات تتعدى اخلمس ساعات 
يوميا بعد الدوام الرسمي وملدة شهرين وبعد االنتهاء من 

إعداد مسودة القانون سأل أحد األعضاء وزير الصحة 
هل هناك بدل نقدي عن تلك االجتماعات فرفض الوزير 

صرف أي بدل للجنة.
وزارة املالية أيضا حني شاركنا في اجتماعات طويلة عام 

1997 لوضع قانون غسيل األموال لم تصرف أي بدل 
نقدي عن تلك االجتماعات.

ديوان احملاسبة وجه مالحظاته إلى وزير التربية عن 
الدفع غير املبرر ألعضاء في إحدى اللجان حيث صرف 
مبلغ 139 ألف دينار عن بدل اجتماعات وذلك خالل ثالثة 

أشهر.
احلكومة معنية بوقف الصرف والبذخ في ظل سياسة 

التقشف املتبعة ولهذا عليها البدء بإلغاء بند صرف بدل 
اجتماعات عن اجلميع مبا فيهم مجلس الوزراء ليكون 

قدوة لآلخرين.
وزير التربية عليه مراقبة ذلك الصرف غير املبرر 

والسعي حملاسبة كل القيادات التي جتاوزت احلدود 
املعقولة وحصلت على أموال ليس من حقها احلصول 
عليها. ما يثير االستغراب أن هذا األمر يتكرر كل عام 
رغم حتذيرات ديوان احملاسبة لتلك التجاوزات وكأن 

املعنيني ال يبالون مبالحظات ديوان احملاسبة بسبب عدم 
وجود رادع يوقف تلك التجاوزات عند حدها.

سياسة الكويت في احلد من الصرف يجب أن تكون 
حتت معايير واضحة فهناك أوجه بذخ كثيرة يجب وقفها 

أو احلد منها.

التشهير بجامعية في العدان
أحمد خميس

اتهمت طالبة جامعية صاحب حساب على االنستغرام 
باإلساءة إليها والتشهير بها، وقالت الطالبة في بالغ إلى 
مخفر العدان ان صاحب احلساب وال تعرف ما إذا كان 
ذكرا أو انثى اعتاد قبل مدة على التشهير بها السباب ال 
تعرفها، وسجلت قضية في مخفر العدان بعنوان إساءة 

استخدام هاتف وحملت القضية رقم 2015/365.

أعضاء النيابة باإلمارات اطلعوا على مساهمات »األدلة« في كشف قضايا معقدة
استقبل مدير عام اإلدارة العامة 
لألدلة اجلنائي���ة باالنابة العميد 
حماد العنزي ومس���اعده العقيد 
عيد راش���د العويه���ان وعدد من 
مدي���ري االدارات ورئيس قس���م 
البحث والتطوي���ر زين العتيبي 
وفدا من أعضاء النيابة العامة بدولة 

االمارات العربية املتحدة.
وقد رح���ب العمي���د العنزي 
باحلض���ور واطلعه���م على دور 
اإلدارة باعتباره���ا أح���د أجهزة 
وزارة الداخلي���ة في حفظ االمن 

وتعقب اخلارج���ني على القانون 
واحقاق العدل في تقدمي املذنبني 
إلى جه���ات التحقيق وفق األدلة 
اجلنائية، حيث قدم عرضا تفصيليا 
عن الهي���كل التنظيم���ي لإلدارة 
العامة لألدل���ة اجلنائية قدم فيه 
ش���رحا وافيا عن دور اإلدارة في 
املنظومة األمنية وبعض القضايا 
املعقدة التي جنح���ت اإلدارة في 
ايج���اد حل لها من خ���الل قواعد 
البيانات املستخدمة »البصمات � 
البصمة الوراثية � الصور« وكذلك 

التعريفية  البصمات  احصائيات 
والبصمة الوراثية وعينات إثبات 
البنوة والقضايا اجلنائية بإدارة 

االستعراف اجلنائي.
كما تطرق إلى املشاريع احلالية 
واملستقبلية مبا فيها املبنى اجلديد 
اإلدارة من  لالدارة والذي تسعى 
خاللها ملواكبة التطور في الدول 
املتقدمة فيم���ا يخص عمل االدلة 
اجلنائية والدعم املميز الذي تقدمه 
وزارة الداخلية من أجل توفير كافة 

أعضاء النيابة العامة يستمعون إلى شرح حول تقنيات متقدمة في األدلة سبل الرقي بعمل اإلدارة. 


