السبيعي :السعودية عمقنا اإلستراتيجي وما ميسها ميسنا
قال عضو مجلس األم��ة احلميدي السبيعي أنه
وعنما يكون األمر يتعلق بأمن الكويت فاملطلوب من
احلكومة وأجهزتها كافة أن تتخذ اإلجراءات الكفيلة
بتوفير احلماية للبلد بشكل وقائي بحيث ال تستطيع
أي جهة معادية أن تخترق أي جزء من الكويت .
وأض��اف تعليقا على ما ت��ردد من أنباء عن قيام
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الغامن  :نؤيد إجراءات السعودية
في احلفاظ على أمنها

ريا�ض عواد

أكد رئیس مجلس األمة الكویتي مرزوق
الغامن تأیید اإلجراءات التي تتخذها اململكة
العربیة السعودیة في سبیل احلفاظ على
أمنها واستقرارها.
وق����ال ال��غ��امن ف��ي سلسلة ت��غ��ری��دات
عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل
االجتماعي «تویتر» إن السعودیة ستبقى
عصیة على الدوام على كل تهدید میس أمنها
واستقرارها ونحن واثقون كل الثقة بحكمة
ونهج قیادتها.
وأوضح أن نهج القیادة السعودیة كان
على الدوام یجمع وال یفرق ویضع مصالح
العرب واملسلمنی كأولویة له وسیستمر هذا
اخلط واضحا وجلیا وشفافا كما كان منذ
عهد املؤسس امللك عبدالعزیز مضیفا «وما
وقوفنا إلى صفها إال واجب واستحقاق».
ودع��ا امل��ول��ى ع��ز وج��ل أن «یحفظ بالد
احلرمنی الشریفنی وشعبها الطیب األصیل
من كل شر ومكروه».

مرزوق الغامن

الكندري :املوظفون املدنيون في «الداخلية»
و«الدفاع» خارج حسابات الوزراء
ك�لا م��ن وزي��ر
طالب النائب د.عبدالكرمي الكندري ً
الدفاع والداخلية بانصاف املوظفني املدنيني في وزاراتهم
واالهتمام بشئونهم وعدم معاملتهم وكأنهم أقل مستوا ً
من العسكريني في الوزارة فكالهم أعمدة للوزارة وكالهم
موظفني حتى لو اختلفت طبيعة عملهم.
وبني النائب الكندري أن املوظف املدني في الداخلية
والدفاع خارج حسابات املسئولني سواء في الترقيات أو
الزيادات والبدالت ومن ابرزها عدم صرف االعمال املمتازه
منذ سنوات لهم وبعضهم في ع��داد املنسيني في أغلب
القرارات التي بها زي��ادات مالية أو تلك التي حتسن من
ظروف الوظيفة حتى أصبحت بيئة عملهم بيئة طاردة.
وختم النائب الكندري بالتشديد بأن احلقوق الوظيفية
وال��واج��ب��ات يجب أن مت��ارس بعدالة بني املوظفني في
الوزارات والتعتمد على التمييز إال مبا يقدمه املوظف من
مجهود ومايبذله ويظهره من كفائه في العمل .

د.عبدالكرمي الكندري

طائرة مسيرة بإختراق أج��واء الكويت  ,وقيامها
برصد مواقع حساسة أن هذا األمر يجب أال مير مرور
الكرام  ,ويجب أن يعرف الشعب الكويتي حقيقة ما
حدث عبر املصادر الرسمية كيال تتقاذفنا اإلشاعات ,
ويزيد القلق  ,وحتى ال يشعر أي مواطن أن األمن في
الكويت ميكن أن يخترق بهذه السهولة .

وش���دد السبيعي ع��ل��ى أن امل��م��ل��ك��ة العربية
السعودية تعتبر العمق اإلستراتيجي لدولة الكويت
 ,وأن ما ميس السعودية ميس الكويت وشعبها
بشكل مباشر  ,وهو ما عبر عنه اإلتصال الذي قام
به سمو األمير الشيخ صباح االحمد بأخيه خادم
احلرمني الشريفني امللك سلمان بن عبدالعزيز
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الدالل :اختراق خطير ..اقتراب طائرة
بال طيار من أماكن مهمة في البالد

أشار النائب محمد الدالل الى أن «اقتراب طائرة
ب�لا طيار م��ن أم��اك��ن حساسة ج��دا ف��ي ال��ب�لاد هو
اختراق خطير جدا».
وفي مؤمتر صحفي عقده امس في هذا الصدد،
قال ال��دالل إنه بإمكان الطائرة املسيرة أن تخترق
أي مكان سواء مجلس األمة أو امل��دارس ،الفتا الى
أننا طالبنا في اجللسة اخلاصة بالوضع األمني في
شهر مايو املاضي بإنشاء جهاز للكوارث واألزمات،
سائال :ما هي استعدادات الدولة؟ وهل هي مقتصرة
على صفارات اإلنذار؟.
وأك��د ان األم��ن هو قضية بلد ،لفت الى أنه وجه

س��ؤال�ين ل��وزي��ري ال��دف��اع وال��داخ��ل��ي��ة بخصوص
االختراق األمني للطيارة املسيرة ،وش��دد على أن
احلكومة مطالبة باتخاذ كل اإلج���راءات حلماية
األج��واء البرية واجلوية والبحرية وتوفير األمن
الداخلي واحليلولة دون تكرار حادثة الطائرة
املسيرة.
م��ن جهة ثانية ،أش��ار ال���دالل ال��ى أن األح��داث
األمنية والتوترات العسكرية مصدر قلق لللكويتيني
واملقيمني ،مبينا أننا ال نرتضي العمل اإلرهابي الذي
ح��دث في السعودية في إش��ارة ال��ى الهجوم على
منشأتي نفط في اململكة

ه��اي��ف ل��وزي��ر ال��داخ �ل �ي��ة  :هل
تلقت األجهزة األمنية أي بالغ
بشأن الطائرة املسيرة ؟
وجه النائب محمد هايف املطيري سؤاال الى نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخليةنص السؤال على  :نشرت احدى الصحف في عددها رقم
 14648في يوم األحد  15سبتمبر  2019خبر مفاده تلقي األجهزة األمنيه
املعنية بالغا يفيد ب��أن طائرة مسيرة من دون طيار من ن��وع (درون)
اخترقت أجواء الكويت فجر يوم السبت  14سبتمبر وعند وصولها الى
محيط دار سلوى هبطت الى ارتفاع  250متر ،وأفاد اخلبر أنها قد حامت
فوق دار سلوى مشعلة كشافاتها األمامية ثم غادرت
لذا اطلب إفادتي وتزويدي باالتي:
 -1هل تلقت األجهزة األمنية أي بالغ بشأن هذه الواقعة سالفة الذكر ؟
- 2هل رصدت األجهزة األمنية جهة قدومها وجهة مغادرتها واملدة التي
قضتها باألجواء الكويتية ؟
- 3ما هي النتائج التي توصلت اليها األجهزة األمنية ؟ واإلجراءات التي
اتخذتها بشأن هذه الواقعة ؟
- 4وهل هناك حاالت مماثلة من اختراق لطائرات مسيره بدون طيار
لألجواء الكويتية ؟ اذا كانت اإلجابة بنعم اطلب تزويدي بعدد احلاالت مع
بيان التاريخ واجلهة التي انطلقت منها ؟
وعن موضوع االختالط في جامعة الشدادية قال النائب محمد هايف
املطيري ال��ى ان التمادي من إدارة اجلامعة في ع��دم ت��دارك االختالط
احلاصل في جامعة الشدادية يضاعف املسؤولية على وزير التربية الذي
صرح سابقا بأنه لن يسمح باالختالط في اجلامعة التي صممت مبباني
منفصلة.
وأض��اف  :نحن بانتظار تعديل الوضع احلالي بعد تخطي اإلرب��اك
احلاصل بسبب الوضع اجلديد في اجلامعة

محمد الدالل

طلب كشفأ بأسماء املتعاونيني مع عناصر اخللية

الكندري يسأل « الداخلية» عن إقالة
رئيس جهاز أمني بارز
وجه النائب عبدالله الكندري سؤاالً
برملانياً إلى نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزي��ر الداخلية الشيخ خالد اجل��راح
ب��ش��أن م��ا نشر ع��ن إق��ال��ة رئ��ي��س جهاز
أمني بارز .وقال النائب :ملا كانت إحدى
الصحف احمللية قد نشرت فى عنوانها
الرئيسي فى عددها الصادر يوم اخلميس
املوافق  2019/9/5خبر بعنوان « إقالة
رئيس جهاز أمني بارز « بسبب تستره
على  4كويتيني تعاونوا مع عناصر تابعة
خللية خارجية  ،مما آثار جدالً واسعاً فى
األون���ة األخ��ي��رة وتشكيكاً بصحة هذا عبدالله الكندري
اخلبر  ،فى ظل ع��دم نشر أخبار الحقة
ألي إجراءات فعلية إتخذت من الوزارة جتاه هؤالء األشخاص الكويتيني أو أسماءهم أو دورهم
حتديدا ً وعدم تأكيدها لهذا اخلبر من أساسه  ،وملا كان لهذا اخلبر له تأثير على أمن الكويت
الداخلي واثارة القلق في نفوس املواطنني واملقيمني ،لذا يرجي إفادتي وتزويدي باآلتي- :
- 1ما مدى صحة هذه املعلومات التى مت نشرها وتصدرت عنوان تلك الصحيفة فى ظل عدم
وجود أي تأكيدات لهذا اخلبر على أرض الواقع؟
 - 2في حالة صحة اخلبر يرجى تزويدنا بكشف بأسماء هؤالء الذين مت توقيفهم ومواقع
عملهم؟
3هل أصدرت وزارة الداخلية أي بيان لتوضيح تلك املعلومات إن صحت؟ كما يرجىاإلفادة في حالة عدم صحة هذا اخلبر املتداول بالصحيفة؟ وهل أصدرت الوزارة بياناً ينفي
عدم صحتها؟ وما هي اإلجراءات التي مت اتخاذها لضمان عدم تكرار نشر مثل هذه املعلومات
حفاظا ً على سالمة ووحدة املجتمع؟

