
الثالثاء 8 فبراير 2011 7مجلس األمة
»الوطني« لن نشارك في أي تنظيمات

أو لقاءات أو اعتصامات في الفترة الحالية

عبدالصمد يطالب الحمود بتطهير
»الداخلية« ومعالجة مواضع الخلل

وق���ال عبدالصمد في تصريح للصحافيني في مجلس االمة نقدر 
املوقف الذي اتخذه الشيخ جابر اخلالد والتزامه بالوعود التي قطعها 
امام املجلس بتقدمي استقالته وحتمل املسؤولية، ونأمل من الوزير 
احلالي االستمرار في اصالح اخللل في وزارة الداخلية النها وزارة 
حساس���ة، وبدأت االنظار تتجه نحوه���ا نتيجة لبعض التصرفات 
السلبية التي متثلت في بعض قضايا التعذيب، مطالبا الشيخ احمد 
احلمود بتطهير الوزارة من االشخاص الذين يستغلون مواقعهم في 
االساءة الى الكرامات واحلريات. وردا على سؤال بشأن مستقبل العالقة 
بني السلطتني بعد قبول استقالة اخلالد، اوضح عبدالصمد ان هناك 
طرفني، االول سيقدر هذا املوقف ويعتبره في صالح احلكومة، وميد 
يد التعاون الن احلكومة قبلت االستقالة، وطرف ثان قد ال يقبل حتى 
باس���تقالة الوزير، وبدأنا نسمع عن نوايا وتوجه الى رأس رئيس 
احلكومة، وبالتالي هذه املجموعة قد تستمر في مواقفها، مضيفا: لكن 
بشكل عام اتصور ان قبول االستقالة هدأ من املوقف املتأزم، ونتمنى 

ان تستمر العالقة بشكل ايجابي بني املجلس واحلكومة.

أصدرت كتلة العمل الوطني بيانا قالت فيه: تقدر كتلة 
العمل الوطني استقالة وزير الداخلية الشيخ جابر اخلالد 
التي جسد بها حتمله املسؤولية السياسية جراء وفاة أحد 
املواطنني إثر التعذيب، مقدرين جهوده خالل فترة توليه 
مسؤولياته الوزارية، متمنني لنائب رئيس الوزراء ووزير 
الداخلية الشيخ احمد احلمود التوفيق مبهامه اجلديدة، 
واضعا نصب عينيه استحقاقات املرحلة املاضية واملتمثلة 
في اإلصالحات اجلذرية والفورية لبعض قطاعات الوزارة 
التي تكتسب األهمية اخلاصة الرتباطها باملصلحة العليا 
للدولة وبحياة املواطنني وخصوصياتهم واحلريات التي 
أكد عليها الدس���تور، قاطعا الطريق على من تسول له 

نفسه من منتسبي وزارة الداخلية استخدام صالحياته 
في حتقيق مصالح خاصة أو منفعة شخصية.

متمنني ان تكون هذه اإلصالحات مصاحبة إلصالحات 
في مؤسس���ة مجلس الوزراء والتي من شأنها ان تعيد 
لهذه املؤسس���ة دورها في إدارة شؤون الدولة استنادا 
للمادة 123 من الدستور التي تنص على »يهيمن مجلس 
الوزراء على مصالح الدولة، ويرس���م السياسة العامة 
للحكومة، ويتابع تنفيذها، ويش���رف على سير العمل 
في اإلدارات احلكومية«، منطلقني بذلك من رؤية جديدة 
يعي فيها جميع الوزراء مس���ؤولياتهم املناطة بهم مبا 

يضمن مشاركتهم في القرار وليس تنفيذه.

وجاء في البيان: تؤكد الكتلة ما سبق ان عبرت عنه 
في بياناتها السابقة بدعوتها للجميع بتحمل مسؤولياتهم 
وبالذات في هذه الظروف الراهنة وأخذهم زمام املبادرة 
في توجيه الرأي العام مبا يحفظ الوحدة الوطنية كونها 
احلصن الذي طاملا متسكنا وسنتمسك به في مواجهة جميع 
التحديات التي تواجه بلدنا احلبيب، وعليه فإننا نؤكد 
عدم مشاركتنا في اي تنظيمات او لقاءات او اعتصامات 
خالل الفترة احلالية والتي تش���هد بها البالد احتفاالت 
على جميع املستويات باملناس���بات الوطنية، مؤكدين 
ممارستنا لدورنا الرقابي والتشريعي وفق اآلليات التي 

كفلها الدستور.

صالح املال

عدنان عبدالصمد

عبدالرحمن العنجري اسيل العوضي عادل الصرعاوي عبداهلل الرومي

المرحلة المقبلة تتطلب مزيدًا من التعاون بين السلطتين

الحويلة يشيد بقرار المبارك دراسة
إعادة العسكريين المستقيلين

أعرب النائب د.محمد احلويلة عن جزيل شكره وتقديره للنائب 
األول لرئيس مجلس الوزراء الش���يخ جاب���ر املبارك على قراره 

اإلنساني املتعلق بدراسة عودة العسكريني املستقيلني للعمل.
وق���ال د.احلويلة في تصريح صحافي ان هؤالء العس���كريني 
املستقيلني أبناء الوطن ويستحقون كل الدعم وال شك ان املؤسسة 
العس���كرية بحاجة لهم دعما للعنصر البشري الوطني، مشيرا 
الى انه س���بق ان تقدم مبقترح نيابي به���ذا الصدد وها هو اآلن 

يترجم لواقع.
وأك���د ان املرحلة املقبلة تتطلب مزيدا م���ن التعاون فيما بني 
السلطتني التشريعية والتنفيذية ملا فيه خير هذا الوطن، متمنيا 
ان يتم شمول العسكريني املتقاعدين بالزيادات األخيرة التي قررت 
جلميع العسكريني فهم أدوا واجبهم بخدمة وطنهم على أكمل وجه 
وأعطوا الكثير من التضحيات وال شك ان الكويت تستحق الكثير 

وهم يستحقون التقدير.

مرزوق الغامن

الغامن  النائب م����رزوق  وجه 
س����ؤاال برملانيا الى نائب رئيس 
الداخلية  مجلس الوزراء ووزير 
حول جهاز ام����ن الدولة جاء في 
مقدمته: ملا كان ل����إدارة العامة 
ألمن الدولة من اهمية بالغة ومهام 
جسام حيث يتوجب عليها حماية 
امن املجتمع والدولة من االخطار 
االمنية احلقيقية، وملا كانت هذه 
اإلدارة حتظ����ى مبميزات خاصة 
اعطيت لها حتى تتمكن من حتقيق 
االهداف التي انش����ئت من اجلها 
وإذا متت إس����اءة استخدام هذه 
املميزات لتحقيق اهداف مختلفة 
عن تلك التي انش����ئت من أجلها 
فثمة خطأ حقيقي يهدد املجتمع 
ومس����تقبله االمني، وجاء نص 

السؤال كالتالي: 
كيف تتم مراقبة اداء االدارة 
الناحية  الدولة من  العامة ألمن 
املالية واإلدارية؟ ما اجلهة املناط 
العامة  اإلدارة  أداء  بها مراقب���ة 
ألمن الدولة من الناحيتني املالية 
واإلدارية؟ ه���ل يقوم مدير عام 
اإلدارة العامة ألمن الدولة برفع 
تقاريره الى مسؤولني غير وزير 
الداخلي���ة؟ واذا كان���ت االجابة 
بنعم؟ من هؤالء املس���ؤولون؟ 
وما هي مس���مياتهم وصفاتهم 

الوظيفية؟
كم تبلغ ميزانية اإلدارة العامة 
الدولة للس����نوات اخلمس  ألمن 
األخيرة، يرجى تزويدي مبيزانية 

كل سنة على حدة؟
كم تبل����غ مخصصات اإلدارة 
العام����ة ألم����ن الدولة م����ن بند 
املصروفات اخلاصة واملكافآت واي 
بنود اخرى املعتمد في ميزانية 
وزارة الداخلية كل بند على حدة؟ 
وما مصادر الصرف االخرى وما 
قيمتها؟ وذلك للس����نوات املالية 

الثالث االخيرة.
هل قامت االدارة العامة ألمن 
ايا  الدولة بشراء اجهزة تنصت 
كانت نوعياتها ومسمياتها؟ واذا 
كانت االجاب����ة بنعم فما الكيفية 
التي تستخدم بها هذه االجهزة؟ 
وما الغاية منها؟ وهل مت التنصت 
على شخصيات عامة او وزراء أو 
نواب او مواطن����ني دون اذن من 

النيابة العامة؟
كم قيم����ة هذه االجهزة؟ وهل 

الندب؟  كل منهم؟ والغاي����ة من 
وهل تتحمل اإلدارة العامة ألمن 
الدولة رواتبه����م ام جهة عملهم 

األصلية؟
كم يبلغ عدد من مت تعيينهم 
كمستشارين في اإلدارة العامة ألمن 
الدولة؟ واسماؤهم؟ ومؤهالتهم؟ 
ورتبهم ومسمياتهم الوظيفية قبل 
التعيني؟ ويرجى تزويدي بعقود 
التعي����ني واملدة وقيمة الراتب او 
املكاف����أة واملزاي����ا املمنوحة لكل 

منهم؟
كم يبلغ عدد امللحقني التابعني 
لإدارة العامة ألم����ن الدولة في 
س����فارات الكويت باخلارج؟ مع 
ذكر اس����مائهم في كل دولة على 
حدة وعلى اي اساس مت اختيارهم؟ 
وما مميزاتهم؟ وكم تبلغ ميزانية 
كل مكتب؟ وذلك للسنوات الثالث 
االخيرة مع ذكر كل س����نة على 

حدة؟
هل يوجد احد منتسبي اإلدارة 
العام����ة ألمن الدولة من يفترض 
به أن يباشر عمله بالكويت وهو 
موجود باخلارج؟ ان كانت اإلجابة 
بنعم فيرجى افادتي عن األسماء 
والعدد وسبب عدم مباشرة العمل 

بالكويت؟
هل مت نقل ضباط من اجليش 
الى اإلدارة العامة ألمن الدولة؟ اذا 
كانت اإلجابة بنعم فيرجى إفادتي 
عن عددهم واس����مائهم ورتبهم 
واساس اختيارهم وتاريخ نقلهم 

واسباب ذلك؟
م����ا قيم����ة املكاف����آت التي مت 
توزيعها على جميع منتس����بي 
اإلدارة العامة ألمن الدولة للسنوات 
اخلمس االخيرة؟ على ان تكون 

كل سنة على حدة.
ما آلية توزيع املكافآت؟ ومن 
يقوم بتسليمها؟ وحتت اي بند 
من امليزانية؟ وما ضمانات العدالة 
املكاف����آت؟ وما معايير  لتوزيع 
األداء لتوزيع املكافآت؟ وهل يتم 
التسليم نقدا؟ وان كان نقدا فهل 
يتطابق ذلك م����ع تعاميم وزارة 
املالية والت����ي تقضي بأن يكون 

الصرف عن طريق البنوك.
يرج����ى تزوي����دي بنس����خة 
من اس����تمارة الصرف اخلاصة 
ملس����تحقات املوظفني عن طريق 

البنوك؟

مت ش����راؤها بناء على اعتمادات 
امليزانية العامة اخلاصة بوزارة 
الداخلية ام من مصادر اخرى؟ واذا 
كانت من مصادر اخرى فما تلك 
املصادر؟ وما بلد املنشأ والصنع 

لهذه االجهزة؟
ه����ل مت تغيير اآللية اخلاصة 
الى  التقاري����ر األمنية  بإرس����ال 
املس����ؤولني املعنيني؟ واذا كانت 
االجابة بنعم فمتى مت ذلك؟ وما 

هي األسباب؟
ما هو دور اإلدارة العامة ألمن 
الدولة مبالحقة اخلاليا السرية 

التي تهدد األمن القومي للبلد؟
ما هو دور اإلدارة العامة ألمن 
الدولة ف����ي متابعة عمليات بيع 
وش����راء وجتميع األسلحة غير 

املرخصة في الكويت؟
العامة ألمن  اإلدارة  م����ا دور 
الدولة ف����ي احلفاظ على الوحدة 
الوطني����ة وما اإلج����راءات التي 
اتخذت جت����اه من يحاول العبث 
بالنسيج االجتماعي وفقا للدستور 

والقانون؟
يرجى موافاتي بعدد موظفي 
العامة ألمن  ومنتس����بي اإلدارة 
الدولة س����واء العسكريون منهم 
أو املدنيون وذلك في نهاية السنة 
املالية للسنوات اخلمس األخيرة؟ 
يرجى تزويدي بعدد كل سنة على 

حدة.
كم يبلغ عدد املوظفني املنتدبني 
لإدارة العامة ألم����ن الدولة من 
جميع اجلهات س����واء اجهزة او 
وزارات اخرى مع ذكر اس����مائهم 
ومسمياتهم الوظيفية في جهاتهم 
األصيلة ومدة خدمتهم الوظيفية؟ 
وميزاته����م املالي����ة؟ ومادة ندب 

الغانم في أول سؤال لوزير الداخلية الجديد:
كم تبلغ مخصصات إدارة أمن الدولة؟


