
االحد 7 فبراير 2010   3محليات

دليهي: الحكومة مطالبة بمنح المتقاعدين أولوية التوظيف 
في الجمعيات التعاونية والشركات المساهمة

الكثير منهم أحيلوا إلى التقاعد وهم مازالوا في مرحلة العطاء والعمل

الوعالن: أين كان وكيل »الداخلية« حين 
تمت التنقالت والترقيات في الوزارة؟

انتقد النائب مبارك الوعالن 
حالة الفوض����ى والتخبط التي 
تس����ير عليه����ا وزارة الداخلية 
وقراراتها غير املدروسة، واالهمال 
الواضح الذي يشوب عمل هذه 
الوزارة والتصريحات التي يطلقها 
وكالؤها وآخرها تصريح وكيل 
وزارة الداخلي����ة الفري����ق احمد 
الرجيب حول تنقالت وترقيات 
مت����ت لبعض املدراء بواس����طة 
النواب، وانه سيتم اعادة بحث 

هذه الواقعة.
وقال الوعالن انه من الواضح 
ان الفريق الرجيب يحرص على 
املواظب����ة عل����ى التصريح����ات 
الصحافية ليط����ل علينا يوميا 

بتصريح����ات نارية تدين في املق����ام االول وزارة 
الداخلية وقياداتها قبل أي فرد آخر.

وتسائل: أين كان اللواء الرجيب حني متت هذه 
الترقيات والتنقالت وهو املعني االول واالخير بحركة 
التنقالت وكشوف تنقالت الضباط واالفراد العاملني 

في كل قطاعات الوزارة هو الذي يعتمدها.
واكد ان البالد شهدت حالة فوضى كبيرة خالل 
الفت����رة املاضية بس����بب اهم����ال وزارة الداخلية، 
وأبلغ دليل على ذلك حادث وصلة الدوحة املروع 

الذي راح ضحيته عدد كبير من 
الش����باب والعديد من احلوادث 
يوميا في حني ان املسؤولني في 
وزارة الداخلية ال هم لهم سوى 
التصريحات الصحافية، ولو انهم 
يعملون مثلما يصرحون ألصبحت 
الكويت أكثر بلدان العالم انضباطا 

في تطبيق القانون. 
التقاع�������س  ان  وأك�������دا 
والتخ���اذل أصبحا صفة لصيق��ة 
لبع����ض القي����ادات ف����ي وزارة 

الداخلية. 
مشيرا الى انه اذا كان هناك 
وكالء مت نقلهم عبر الواس����طة 
واحملاب����اة واملجاملة كما يدعي 
الفريق الرجيب فإنه هو املسؤول 
االول واالخير عن هذا االمر، مشيرا الى ان الكثير 
من قرارات وزارة الداخلية عليها عالمات استفهام 
كبي����رة وأبلغ دليل على ذلك االس����تجواب االخير 
وحركة التنقالت التي متت قبل انتخابات مجلس 
االمة املاضية والتي استهدفت خدمة مرشحني بعينهم 

في االنتخابات وبعض املتنفذين. 
وهو ما يعد محاباة من وزارة الداخلية ووكيلها 
الرجيب ونقول له: »ان كنت ال تعلم فتلك مصيبة، 

وإن كنت تعلم فاملصيبة أعظم«.

دعا أمني س���ر مجلس األمة النائ���ب دليهي الهاجري الى منح 
املتقاعدين الكويتيني أولوي���ة التعيني في اجلمعيات التعاونية 
والشركات احلكومية املساهمة، مشددا على ضرورة االستفادة من 
خبرات هذه الشريحة، خصوصا ان الكثير من هؤالء املتقاعدين 

أحيلوا الى التقاعد وهم مازالوا في مرحلة العطاء والعمل.
وشدد الهاجري على ضرورة إتاحة الفرصة لفئة املتقاعدين 
للعمل »ألن من شأن ذلك ان يخفف من األعباء املادية التي تعاني 
منها الكثير من األسر، السيما تلك املثقلة بالديون والقروض املالية 
فضال عن تكاليف احلياة املعيشية اآلخذة في االزدياد بفعل ارتفاع 
األسعار«، مضيفا: ان مجال العمل متوافر في الشركات احلكومية 
املساهمة وفي اجلمعيات التعاونية، خصوصا في املجاالت الوظيفية 

التي ال جتد قبوال من جانب شريحة الشباب. 
وأشار الى انه من الواجب على احلكومة ان تأخذ هذه املسألة 
ضمن أولوياتها ومتنح املتقاعدين الكويتيني فرصة اخرى للعطاء 

والعمل من اجل الكويت.
 وأوض���ح ان الكثير من هؤالء مازال قادرا على العطاء كما ان 
لديه الكثير ومازالت عنده الرغبة في تقدمي املزيد لوطنه الكويت 
فضال عن ان إتاحة الفرصة لهم للعمل في مجاالت أخرى ستمكن 
من توفير وضع مادي أفضل ألس���رهم وأبنائهم في ظل ارتفاع 
تكاليف احلياة املعيشية وزيادة أسعار السلع واملواد االستهالكية 
بش���كل مطرد مقابل العجز املالحظ من جانب اجلهات املختصة 

عن التصدي لهذا األمر.
 وذلك ان الوضع الذي مير به االقتصاد الوطني والتضخم الذي 
عانى منه في الفترة املاضية يستدعي استقطاب الكوادر الوظيفية 
ودفعها الى العمل في الشركات االستثمارية واملالية والتجارية 
املساهمة حتى ان كانت هذه الكوادر من شريحة املتقاعدين نظرا 
ملا ميتلكه املتقاعدون من خبرة في العمل الوظيفي اكتس���بوها 

طوال سنوات عملهم في املؤسسات احلكومية.
دليهي الهاجري

د.عادل الوقيان

السفير سعد العسعوسي

السفير الشيخ عزام الصباح

الحريتي يسأل الشمالي عن حساب
القيمة االستبدالية والمبالغ المطلوب ردها

ما أعداد المستبدلين اعتباراً من أول يناير 2006 حتى ديسمبر 2009

نقابة »كونا«: تقييم الموظفين بشكل حيادي 
ضروري لينال المجتهد حقه من التقدير 

العسعوسي أولم على شرف 
السفراء المعتمدين في أبوجا

عزام الصباح: البحرين نجحت في الحصول
على ثقة السياح وطلبة العلم والمستثمرين

الكويت هنأت نيوزيلندا بالعيد الوطني

الوقيان لـ »األنباء«: إعالن الفهد كلفة
الخطة بـ 37 مليارًا صحيح ألنه يعني »الخمسية«

رندى مرعي
أك���د األمني الع���ام للمجلس 
األعلى للتخطيط والتنمية د.عادل 
الوقي���ان ان كلفة خطة التنمية 
قد تغي���رت بعدما حتولت هذه 
الى  اخلطة من خطة خمس���ية 
خطة 4 سنوات ما أدى الى تغيير 
متوسطات االستثمارات السنوية 
للقطاعني النفطي وغير النفطي 
وللقطاع اخلاص في س���نوات 

اخلطة.
كالم الوقيان جاء في تصريح 
خاص ل� »األنب���اء« ردا على ما 
نشرته بعض الصحف بناء على 
ما صرح به نائب رئيس الوزراء 
للش���ؤون االقتصادي���ة ووزير 
التنمية ووزير  الدولة لشؤون 
الدولة لشؤون اإلسكان الشيخ 
أحمد الفهد بأن كلفة اخلطة 37 
مليار دينار حيث كان رد الوقيان 
ب���أن الكلفة 30 ملي���ارا، اذ أكد 

الوقيان ب���دوره ان ما جاء على 
لس���ان الفهد كان صحيحا فهذه 
الكلفة وضعت للخطة اخلمسية 
ولك���ن بعد االجتم���اع بأعضاء 
»البرملانية« و»االقتصادية« مت 
جتزيء اخلطة الى أربع سنوات 
ما أحدث تغييرا في الكلفة وقد مت 
تقدمي هذه التعديالت مؤخرا ومت 

اقرارها في املداولة األخيرة.
وعن آلية املتابعة لسير عمل 
اخلطة وتنفيذ مش���اريعها قال 
الوقيان ان هذه املتابعة ستتم عبر 
تعاون األمانة العامة مع اجلهاز 
ال���ذي يحدده مجل���س الوزراء 
ملتابعة أعمال اخلطة متوسطة 

األجل.
املتابعة  ان  الوقيان  وأضاف 
س���تتركز على اخلطة السنوية 
لتضمنها املشاريع املذكورة في 
اخلطة والتي م���ن املفترض ان 
الواردة في  السياس���ات  حتقق 
التي  اخلطة املتوس���طة األجل 
اقرها مجل���س األمة في املداولة 
االسبوع الفائت، وقد مت رفع هذه 

اخلطة الى احلكومة.
وقال الوقيان ان العمل بتنفيذ 
اخلطة السنوية سيبدأ أول ابريل 
2010 وهي متوافقة مع املوازنة 

العامة للدولة.

بع���ث صاحب الس���مو األمير الش���يخ صباح 
األحمد ببرقية تهنئة الى اناند س���اتياناند حاكم 
عام نيوزيلندا الصديقة عبر فيها سموه عن خالص 
تهانيه مبناسبة العيد الوطني لبالده، متمنيا له 

موفور الصحة ودوام العافية.
كما بعث سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد 
وسمو الشيخ ناصر احملمد رئيس مجلس الوزراء 

ببرقيتي تهنئة مماثلتني.

 ابوجا )نيجيريا( � كونا: اقام الس���فير سعد العسعوسي حفل 
عشاء في مقر سكنه للسفراء املعتمدين في نيجيريا مبناسبة تقدمي 
اوراق اعتماده كسفير مفوض وفوق العادة للكويت لدى جمهورية 

نيجيريا االحتادية.
وذك���ر بيان صادر عن الس���فارة في نيجيريا ان عميد الس���لك 
الديبلوماسي العربي سفير املغرب مصطفى الشرقاوي أثنى خالل 
احلفل على الدور املهم ملجلس الس���فراء العرب في نيجيريا وعلى 
أهمية التواجد العربي في غرب افريقيا وجمهورية نيجيريا بشكل 

خاص والدور املهم الذي تلعبه في القارة االفريقية.
وأضاف البيان ان احلضور متنوا للسفير العسعوسي التوفيق 
في مهمتة اجلديدة. بدوره قدم العسعوس���ي للس���فراء الشكر على 
مشاركتهم واعرب لهم عن استعداد السفارة للتعاون مع كافة البعثات 

املعتمدة في ابوجا مبا يعود باملنفعة املشتركة.

املنامة � كونا: أشاد سفيرنا لدى مملكة البحرين الشيخ عزام الصباح 
بالعناية والرعاية الفائقة التي تقدمها القيادة وشعب البحرين الخوانهم 
الكويتي����ني في اململك����ة مؤكدا أن عادات الضياف����ة والكرم متأصلة في 
البحرين حكومة وش����عبا. وقال الشيخ عزام في بيان ان »تلك الرعاية 
تأتي جتس����يدا طبيعيا لعمق العالقات التاريخية والعائلية املتجذرة 

وروابط الدم الواحد بني العائلتني احلاكمتني والشعبني الشقيقني«.
وأثنى الشيخ عزام على التسهيالت الكاملة التي حصل عليها الكويتيون 
من الطلبة واملستثمرين والسياح خالل وجودهم في مملكة البحرين.

وشدد الشيخ عزام على ان األنشطة الثقافية تعتبر رافدا أساسيا من 
روافد الس����ياحة في دول مجلس التعاون، وهو الشأن الذي متيزت به 
مملكة البحرين. ولفت الى أن مملكة البحرين جنحت في احلصول على 
ثقة السياح وطلبة العلم واملستثمرين من دول العالم لتكون البحرين هي 
الوجهة األولى لهم ملا تتميز به من مقومات السياحة العائلية ومنارات 

العلم والبيئة اجلاذبة لالستثمار.

شددت نقابة العاملني بوكالة االنباء الكويتية )كونا( 
على ضرورة معاجلة اخللل الذي تعانيه ادارات الوكالة 
بسبب عدم قيام بعض مسؤولي ومديري تلك االدارات 
باالعمال املنوطة بهم بالشكل املطلوب والصحيح مما 
ش����كل حالة من االحباط ل����دى العاملني في الوكالة. 
وطالبت النقابة رئيس مجل����س االدارة املدير العام 
للوكالة الش����يخ مبارك الدعيج خالل اجتماعها معه 
بضرورة اتخاذ اجراءات وقرارات اصالحية وتطويرية 
في ادارات واقسام كونا لرفع مستوى ادائها اعالميا 
واداريا. وأكدت النقابة ان سياسة بعض مديري ادارات 
الوكالة خالل الس����نوات املاضية خلقت مشكالت في 
اداراتهم من اهمها غياب املعايير في تقييم املوظفني 
وغياب الش����فافية وعدم قدرة بعض القيادات على 

القيام بعملها بالشكل املطلوب.
وأوضحت ان هؤالء املديرين تس����ببوا في خلل 
في نظ����ام تقييم املوظفني الس����نوي املعمول به في 
الوكالة، اذ لم يراعوا املعايير املوضوعية والتقييم 
على أسس االنتاجية والتميز في العمل، وامنا على 

اسس العالقات الشخصية واحملاباة.
ودعت النقابة الى ان يتم تقييم املوظفني بش����كل 
علمي وحيادي بعيدا عن احملاباة لينال املجتهد حقه من 
التقدير ويشعر باالستقرار الوظيفي وال تتم مساواته 
مع املتقاعس في العمل، ألن هذا التقييم يتم من خالله 

منح مكافأة اخلدمات املمتازة )البونص(.
كما دعت في هذا الصدد الى ان يتم التركيز في منح 
)البون����ص( على املوظفني املجتهدين، وهم االغلبية 
الس����احقة، وان تكون قيمة البونص املمنوحة لهم 
مجزية كونها الفائ����دة املادية الوحيدة التي يتلقاها 
املوظف اضافة الى راتبه، االمر الذي يرفع من معنوياته 

ويحثه على االستمرار في االجناز واالجتهاد.
وأشارت النقابة الى ان االوضاع التي تعانيها الوكالة 

ناجتة عن بعض املديرين الذين مضى على عملهم ما 
يزيد على ال� 30 عاما وهم غير قادرين على التطوير 
والتجديد، داعية الى ضخ دماء شبابية في املناصب 
االشرافية، خصوصا بعد فشل بعض املديرين احلاليني 

في تقدمي احلد االدنى من املهام االدارية.
وطالبت النقابة املدير العام بضرورة افساح املجال 
امام الكفاءات في الصفني الثاني والثالث من العاملني 
في الوكالة »خصوصا انه بدأ بخطوة في هذا الشأن 
والتي باركانها وطالبنا بإحلاقها بخطوات اخرى منها 
اعادة النظر فيمن أمضوا نحو 30 عاما في نفس املواقع 
االشرافية، خصوصا الذين فشلوا في حتمل املسؤولية 
وأداء مهامهم«. كما طالبت املدير العام بضرورة دراسة 
اسباب عدم اس����تمرار بعض الكفاءات في املناصب 
القيادية املهمة والنظر في عدم قبول آخرين تس����لم 
هذه املناصب من اجل الوق����وف على مناطق اخللل 
والعمل على ايجاد احللول املناس����بة التي تصب في 
مصلحة هذه املؤسس����ة احلكومية املهمة في البالد. 
ودعت النقابة الشيخ مبارك الدعيج الى ضرورة سماع 
وجهات نظر كل االطراف املعنية في كل االمور التخاذ 
القرارات املناسبة حول كل معوقات العمل. كما دعت 
الى ضرورة عدم تكرار اسماء اعضاء كل جلان العمل 
االدارية املختصة بغية حتقيق اهداف انشائها. وحول 
االنت����داب للعمل في مكاتب )كونا( اخلارجية، اكدت 
النقابة انها طالبت بوضع معايير واضحة للترشح 
لالنتداب من اهمها ان تكون االولوية ملن لم يسبق له 
الترش����ح للعمل في تلك املكاتب، اضافة الى املعايير 

املهنية االخرى املتعارف عليها في الوكالة.
واقترح����ت على املدير الع����ام وضع برنامج لكل 
املرش����حني لالنتداب في املكاتب بهدف تهيئتهم من 
اجلوانب املهنية والفنية وفق برامج علمية واالستعانة 

بذوي الكفاءات على هذا الصعيد.

وجه النائب حسني احلريتي سؤاال لوزير املالية 
مصطفى الشمالي جاء فيه:

تالحظ لن���ا ان بعض املس���تفيدين من نظام 
االستبدال املنصوص عليه في الفصل الثاني من 
الباب السادس من االمر االميري الصادر بالقانون 
رق���م 61 لس���نة 1976 بإصدار قان���ون التأمينات 
االجتماعية املعدل، ان اجلزء املستبدل الذي يتم 

خصمه جتاوز كثيرا قيمة املبلغ املستبدل. 
متسائال: ما االسس والضوابط التي يتم على 
اساسها حساب القيمة االستبدالية واملبالغ املطلوب 
ردها؟ هل يتناس���ب اجمالي م���ا يتم خصمه مع 

س���عر الفائدة التي تتقاضاه���ا البنوك التجارية 
في حالة االقراض أو البنوك االس���المية في حالة 
املرابحة؟ موافاتي بأعداد املس���تبدلني اعتبارا من 
اول يناي���ر 2006 حتى آخر ديس���مبر 2009 مع 
بيان لكل مس���تبدل على حدة القيمة االستبدالية 
التي حصل عليها واجمالي املبالغ التي سيدفعها 

والف���رق بينه���م؟ 
ما مدد االستبدال وما احلد االقصى للمبلغ الذي 
يجوز استبداله من املرتب أو املعاش التقاعدي؟ 
يرجى تزويدي بالقرارات والقواعد والشروط 

املنظمة حلاالت االستبدال.

مبارك الوعالن

أبورمية: الحكومة خيبت آمال المواطنين 
بإرجاعها قانون »شراء فوائد القروض«

ق����ال النائ����ب د.ضيف 
اهلل أبورمي����ة ان احلكومة 
املواطنني  آم����ال  قد خيبت 
من خ����الل إرجاعها لقانون 
ش����راء فوائد القروض وان 
احلكومة بردها لهذا القانون 
قد رضخت لضغوط بعض 
البنوك والتجار ضاربة عرض 
احلائط باإلجم����اع النيابي 
الكويتي  الش����عب  وحاجة 

املاسة لهذا القانون.
وأضاف أبورمية انه ليس 
باملستغرب انتصار احلكومة 

لفئة بعض التجار واملتنفذين وحتقيق رغباتهم على حساب 
معاناة الش����عب وآهاته مما ش����جع هذه الفئة القليلة على 
ضرب القوانني واألعراف في سبيل جمع األموال بأي طريقة 
كانت حتى ولو بذبح املواطن من الوريد إلى الوريد، والدليل 
عل����ى ذلك ان احلكومة تريد إجبار املواطنني على صندوق 
املعسرين الذي قلنا مرارا وتكرارا انه صندوق فاشل وولد 
ميتا واحلكومة تريد من خالله رهن الشعب الكويتي للبنوك 
والى األبد، وقال أبورمية يؤسفني ان احلكومة ال تتمتع بأي 
حياء سياسي بدليل انها تتباكى على املال العام إذا جاءت 
احلاجة للشعب الكويتي في حني انها تتبرع ببناء مستشفى 
ومس����اكن ألهالي البصرة مذكرا بأن الشعب الكويتي الذي 
التف ح����ول قيادته في مؤمتر جدة أولى من أهالي العراق 
الذين اجتاحوا الكويت يوم 8/2 وقتلوا أبناءها وش����ردوا 
ش����عبها. وتس����اءل أين دموع ال� 29 عن املال العام عندما 
أعلنت احلكومة تبرعها ببناء مس����اكن ومستشفى ألهالي 
العراق. وتوقع أبورمية أال يحصل القانون على 44 صوتا 
إال أنه ناش����د من سيقف مع احلكومة أن يتذكر ان الشعب 
الكويتي أولى من أهل البصرة وعليهم ان يساندوا املشروع 
من منطلق ان الشعب الكويتي أولى بأمواله، طالبا منهم ان 
يبعدوا أنفسهم عن احلرج السياسي الذي سيقعون به في 
املستقبل ألنهم سيصوتون اليوم مع احلكومة ضد املشروع 
ألجل املال العام في حني ان احلكومة تتبرع ألهل البصرة 
من املال العام. وش����دد على انه لن يستسلم في حال عدم 
احلصول على 44 صوتا بل سيتقدم مبقترح القانون مرة 
أخرى في بداية دور االنعقاد القادم وحينها سنحتاج فقط 

األغلبية العادية ولن تستطيع احلكومة رده مرة أخرى.

شعيب املويزري

المويزري لتسمية المدن والمشاريع 
بأسماء دول مجلس التعاون

النائب ش����عيب  قدم 
اقتراحا برغبة  املويزري 
جاء فيه: »يقوم مجلس 
الوزراء بدراسة موضوع 
تسمية املدن واملشاري����ع 
الكبرى بأسماء دول مجلس 
التعاون اخلليجي »اململك��ة 
الس����عودية،  الع��ربي����ة 
البحري����ن،  االم�������ارات، 
قطر، عم����ان« واحالتها 
ال����ى مجلس البلدي على 
ان تأخذ اجلهة املختصة 

به��ذا االقتراح.

د.ضيف اهلل أبورمية

الراشد: ما إجراءات مواجهة 
حاالت التعدي على أمالك الدولة؟

النائ����ب علي  وج����ه 
الراش����د س����ؤاال لوزير 
الدولة لش����ؤون مجلس 
الوزراء روضان الروضان، 
وقال فيه ان وزير الدولة 
لش����ؤون البلدية ووزير 
االش����غال د.فاضل صفر 
اعلن في تصريح صحافي 
نشر في 20 اكتوبر املاضي 
عن قيام االدارة القانونية 
بالبلدية مبخاطبة رئيس 
جلنة التعديات على امالك 
الدول����ة واملظاه����ر غير 

املرخص����ة التابعة ملجلس الوزراء بش����أن حاالت التعدي 
على ام����الك الدولة بكتابها التخاذ االجراءات الالزمة الزالة 
تلك التعديات بالتعاون مع البلدية، متسائال: ما االجراءات 
التي اتخذت بشأن حاالت التعدي على امالك الدولة املدونة 
في كتاب البلدية، وما االسباب واملبررات التي ادت الى تأخر 
جلنة التعديات على امالك الدولة في ازالة التعديات املدونة 
في مخاطبات البلدية منذ عام 2005، وهل مت تشكيل جلنة 
مشتركة لالطالع على حجم التعديات في املناطق املذكورة 
في خطاب البلدية؟ وفي حال االيجاب يرجى تزويدي بنسخة 

من تقارير هذه اللجان ان وجدت؟

علي الراشد

الرجيب ينفى أي تصريح له حول تنقالت 
وترقيات بعض المديرين في »الداخلية«

أصدر وكي����ل وزارة الداخلية الفريق 
أحمد الرجيب بيانا هذا نصه:
بسم اهلل الرحمن الرحيم

)يأيها الذين آمنوا إن جاءكم فاس����ق 
بنبأ فتبينوا أن تصيب����وا قوما بجهالة 

فتصبحوا على ما فعلتم نادمني(.
ردا على ما جاء من بيان للنائب مبارك 
الوعالن من انتقاد لوكيل وزارة الداخلية 
الفريق احمد الرجيب بش����أن )ما زعم( 
تصريح له حول تنقالت وترقيات متت 
لبعض املديرين بواس����طة النواب وانه 

ستتم إعادة بحث هذه الواقعة.
إيضاح����ا لذل����ك يؤكد وكي����ل وزارة 
الداخلي����ة انه لم يصدر عنه اي تصريح 
حول املوضوع املشار إليه ألي صحافي 
أو جريدة من قريب أو بعيد ويتحداه ان 

يثبت عكس ذلك.
كما زعم العض����و احملترم ان للوكيل 
يوميا تصريحات نارية كما يدعي وعليه ان 
يثبت في أي يوم وأي جريدة قامت بنشر 

تلك التصريحات للسيد الوكيل.
وأما قوله ان الوزارة تعيش حالة من 
الفوضى والتخبط فإننا نؤكد له ان إجنازات 
وزارة الداخلية بفضل رجالها ال حتتاج 
الى دليل فاألرقام واإلحصائيات اخلاصة 
ملكافحة اجلرمية أو بشأن الضبط املروري 
او األداء املميز لرجال األمن في احلاالت 

األمنية الطارئة او في تنظيم املؤمترات او 
االنتخابات ملجلسي األمة والبلدي خلير 

شاهد على أداء وزارة الداخلية.
وما كتب الش����كر والثناء من القيادة 
السياس����ية وعلى رأسها صاحب السمو 
االمير الشيخ صباح األحمد وسمو ولي 
العهد الشيخ نواف األحمد وسمو رئيس 
مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد وأجهزة 
اإلعالم املنصفة خلير دليل على ما تبذله 
الوزارة ورجاله����ا من جهود ال تنكر في 

حفظ األمن والنظام.
وان ما زعمه العضو احملترم بأن وكيل 
الوزارة ال يدري عن أي تنقالت في الوزارة 
فاننا نؤكد ملبارك الوعالن ان وكيل وزارة 
الداخلية يعتز بثقة وزير الداخلية وأن 
أي تعاميم أو قرارات تصدر عن الوزارة 
فإنه يتم اعتمادها م���ن الوزير الفريق 
الركن م. الشيخ جابر اخلالد وأن هناك 
انس���جاما تاما بني جميع قيادات وزارة 

الداخلية.
وختاما إن من حق أي عضو من اعضاء 
مجلس األمة احملترمني ان ينتقد أي وضع 
في وزارة الداخلية يرى فيه خلال ولكن 
عليه ان يثبت ان هذا اخللل جراء إهمال أو 
تعمد ال ان يبني انتقاده على تصريحات 
صحافية لي���س لها نصيب من الصحة 

ويسأل عنها من قام بكتابتها.

أكد أن من حق النواب انتقاد أي وضع في الوزارة ولكن عليهم التثبت من الخلل


