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جابر المبارك عن ياسر الحبيب: المسيء سينال جزاءه
رئيس الوزراء باإلنابة زار لواء المغاوير 25 بمنطقة كاظمة ونقل لهم تهاني وتحيات صاحب السمو وولي العهد بالعيد

طلبن�ا القي�ام بالخط�وات القانوني�ة خ�ال 3 أس�ابيع ض�د ياس�ر الحبيب وبعده�ا س�تتخذ الحكوم�ة قراره�ا وحرّكنا القضي�ة الجزائي�ة من أم�ن الدولة

أتحدى إن كان هناك طالب ضابط تم قبوله وهو غير مس�توفي الش�روط ولم أوقع على معاملة تحتاج إلى اس�تثناء منذ تس�لمي حقيبة »الدفاع«
مت�ى احتاج�ت قواتنا المس�لحة إلى منظومة أو س�اح فس�أتخذ ق�راري دون ت�ردد لكن ع�ن طريق دي�وان المحاس�بة واألجه�زة الرقابية

نح�ن أكبر من ش�خص تافه مث�ل الحبيب يق�ول كلمة ويؤّث�ر فينا لكن يج�ب تطبيق القان�ون بحذافيره
ال تغيير أو تدوير في الحكومة ولم أسمع من رئيس الوزراء أي نوايا وأرجو أن »يسكر« الباب على مثل هذه اإلشاعات
زيادات العس�كريين على الراتب األساس�ي أحيلت لمجلس الوزراء لصياغة القانون وإرس�اله إل�ى مجلس األمة قريبًا

اإلع�ان عن حرق نس�خ م�ن المصحف ش�يء تافه وعم�ل دعائي 
لكنيس�ة مغم�ورة مطلوب�ة بأموال وخ�دم القضي�ة اإلس�امية والقرآن

الرياض�ي  المل�ف  ع�ن  المس�ؤول  ه�و  لي�س  ال�وزراء  رئي�س 
حت�ى يس�تجوبوه.. هذه وجه�ة نظره�م.. وال ح�ول وال ق�وة إال باهلل

)سعود سالم(الشيخ جابر املبارك محييا كبار ضباط املغاوير الشيخ جابر املبارك مع الفريق الركن الشيخ خالد اجلراح والعميد الركن محمد اخلضر وعدد من ضباط املغاوير

الشيخ جابر املبارك يتحدث خالل لقائه املغاوير الشيخ جابر املبارك لدى وصوله إلى لواء املغاوير

جانب من العرض العسكري للمغاوير رئيس الوزراء باإلنابة مصافحا الزميل عبدالهادي العجمي

عبدالهادي العجمي
الوزراء  أكد رئيس مجلس 
باإلنابة الشيخ جابر المبارك ان 
الحكومة قامت بواجبها حول ما 
تردد من قيام إحدى الكنائس 
األميركية بحرق القرآن الكريم 
حيث طلبت وزارة الخارجية من 
سفيرنا بواشنطن الشيخ سالم 
العبداهلل عقد اجتماع مع سفراء 
دول مجلس التعاون والسفراء 
العرب وان هناك تحركا حول 

هذا الموضوع.
ج���اء ذلك خ���ال تصريح 
صحافي عل���ى هامش زيارته 
لل���واء المغاوي���ر 25 بمنطقة 
كاظمة حيث نقل الشيخ جابر 
المبارك تهاني وتحيات القيادة 
الممثلة بصاحب  السياس���ية 
الس���مو األمير الشيخ صباح 
األحمد القائ���د األعلى للقوات 
العهد  المسلحة وس���مو ولي 
الش���يخ نواف األحمد وسمو 
رئيس مجلس الوزراء الشيخ 

ناصر المحمد.
واش���ار الى ما أعلنت عنه 
الكنائ���س األميركية  اح���دى 
من انها س���تقوم بحرق نسخ 
من الق���رآن الكريم، قائا »في 
رأيي الش���خصي ان هذا شيء 
تافه وعم���ل دعاية فقط لهذه 
الكنيس���ة غير المعروفة وهو 
موضوع دعائي ال أكثر وال أقل 
وحسب ما سمعت انها مطلوبة 
بأم���وال« وزاد: أرى أيضا ان 
اعان حرق القرآن خدم القضية 
االسامية والقرآن الكريم ويكفي 
المسؤولين بأنهم  تصريحات 
قالوا ب���دال من ح���رق القرآن 

اقرأوه.

ياسر الحبيب

وح���ول موض���وع المدعو 
المبارك:  الحبيب قال  ياس���ر 
خال االجتماع األخير لمجلس 
الوزراء والذي كان برئاس���تي 
طلبنا من األخ وزير الداخلية 
أن يقوم بالخطوات القانونية 
ولكن لكي ال نترك األمر مفتوحا 
قمنا باعطاء مهلة ثاثة اسابيع 
ويبلغن���ا ما االج���راءات التي 
تمت وبعدها سيتخذ مجلس 
الوزراء قرارا وهذا شيء راجع 

له، واضاف: قانون الجنسية 
ينص على التجريد وواضح متى 
تسحب الجنسية او ال تسحب، 
لكننا اتخذنا الطرق القانونية 
المعنية حتى ال نؤاخذ مؤاخذة 
اخرى وقمنا بتحريك القضية 
الجزائية من أمن الدولة ووزارة 

الخارجية لها دور ايضا.
وقال المبارك: نحن اكبر من 
شخص تافه مثل هذا ومن ان 
يقول كلمة تؤثر فينا، فنحن اكبر 
من ذلك ويجب ان نترفع على 
مثل هذا الشخص، وشدد على 
تطبيق القانون بحذافيره وعلى 

المسيئ ان يأخذ جزاءه.

الشفافية

وحول ماحظ���ات جمعية 
الشفافية الكويتية في تقريرها 
لشهر اغس���طس حول صفقة 
الرف���ال والعاج ف���ي الخارج 
وقب���ول طلب���ة ضب���اط غير 
مستوفين الشروط، قال المبارك: 
اتحدى ان كان هناك طالب ضابط 
تم قبوله وهو غير مس���توف 
الشروط المطلوبة ومنذ تسلمت 
حقيبة وزارة الدفاع لم اوقع على 
معاملة تحتاج اي استثناء بل 
لم تمر علي معاملة بذلك، وزاد 
المب���ارك: اما ما يخص صفقة 
الرفال فأنا ش���رحت  طائرات 
هذا الموضوع ألعضاء مجلس 
االمة وتفهموه وانا وعدتهم بانه 
لن يحصل شيء اال عن طريق 
المحاس���بة واالجهزة  ديوان 
الرقابية االخرى فأنا عند وعدي 
في هذا الموض���وع، واضاف: 
ومت���ى احتاج���ت او اختارت 
المسلحة اي منظومة  القوات 
او ساح فسأتخذ قراري بشأنها 

إعام المق���دم طال الروغاني 
والمقدم خالد العوضي والنقيب 
انور السلمان والمازم فراس 
الخالدي على تسهيلهم مهمة 
رجال الصحافة شكرا وعساكم 

على القوة.
ه���ذا وق���د ألقى آم���ر لواء 
المغاوير 25 العميد الركن محمد 
الخضر كلمة بهذه المناس���بة 

هذا نصها:
ان عظمة هذا العيد المبارك 
تتجل���ى في وحدة المش���اعر 
اإليمانية العظيمة والتي بدأت 
مع شهر الصيام، حيث مضت 
أيامه مسرعة وحافلة بالنعم 
الروحانية  الربانية والغنائم 
التي ال يمكن وصفها واإلحاطة 
بها، أو إحص���اء عددها، ألنها 
عطاء الودود الكريم، ومكانها 
في ميزان الحسنات مضاعفة 
األجر بأمره سبحانه وتعالى.

مش���اركتكم  إن  س���يدي: 
وتواصلكم معنا، وتفقد أبنائكم 

لمجلس األمة في اقرب وقت.

عساكم على القوة

كل الشكر والتقدير لمدير 
مديري���ة التوجي���ه المعنوي 
والعاق���ات العام���ة العمي���د 
عبدالعزيز الريس والركن أول 

العاقة  أتمنى ان تكون  وزاد: 
أك��بر ومس��ت��واها اعل��ى من 
الحالي فنحن علينا  الوض��ع 
مس�����ؤولية كبيرة وهي ثقة 
صاحب الس�����مو األمير وثقة 
الش���عب ويجب ان نكون عند 
حس���ن هذه الثقة وأن نرتقي 
بحواراتنا وقراراتنا وعاقاتنا 

مع بعضنا البعض.
وح���ول موض���وع الزيادة 
لرواتب العسكريين قال المبارك: 
هناك لبس في الموضوع وهناك 
من يعتقد انها عاوات بل هي 
الراتب األساس���ي  زيادة على 
حيث ان���ه مع االس���ف متدن 
جدا فالعاوات كثيرة ورفعت 
الراتب وعند التقاعد تس���قط 
عنهم لهذا السبب رأينا تحسين 
الراتب األساسي وزيادته حتى 
يستفيد العسكري أو الضابط 
عند التقاعد، لذلك اتخذنا قرارا 
بذلك في مجلس الدفاع األعلى 
وأحيل لمجلس الوزراء لعمل 
تش���ريع معين سوف نرسله 

دون تردد لكن عن طريق ديوان 
الرقابية  المحاسبة واالجهزة 

االخرى.
وقال المبارك: اما ما يخص 
العاج في الخارج بوزارة الدفاع 
فلم توجد اي ماحظات ويمكن 
هناك لبس ويقصدون العاج 
في الخارج الذي يخص وزارة 

الصحة.

الملف الرياضي

وحول الملف الرياضي قال 
المبارك: احب ان احيي االخوة 
الذين استبدلوا فقد أدوا واجبهم 
وكانوا على قدر المس���ؤولية 
وسأقابلهم وأشكرهم على العمل 
الذي قاموا به وقد ارتأت القيادة 
ان تستبدل بهم آخرين فجميعهم 
يعملون لمصلحة الكويت وان 
شاء اهلل هذا الملف يجد طريقه 
للحل عن قريب النه ال يمكن ان 

نقبل باالوضاع الحالية 
وحول اس���تجواب رئيس 
الملف  الوزراء بسبب  مجلس 

الرياض���ي قال المب���ارك: هذه 
وجهة نظ���ر، ال حول وال قوة 
إال باهلل، وسمو رئيس الوزراء 
ليس هو الش���خص المسؤول 
عن الرياضة، وهناك أشخاص 
مسؤولون عن هذا الملف وزير 
الشؤون ورئيس مجلس الوزراء 
باإلنابة الذي اتخذ مثل هذا القرار 
ال���ى رئيس مجلس  فالذهاب 

الوزراء ليس في محله.
وح���ول إذا م���ا كان هناك 
تدوير أو تغيير في الحكومة 
بعد عطلة العيد قال المبارك: 
ال يوجد شيء من هذا القبيل، 
ولم اس���مع من س���مو رئيس 
مجلس ال���وزراء ان عنده مثل 
هذه النوايا وارجو ان »يسكر« 
الباب على مثل هذه االشاعات 
وعن عاقة المجلس والحكومة 
المب���ارك: ال  وتقييمه���ا، قال 
أستطيع ان اقيم مثل هذا الشيء 
وإن قيمته فسأقيمه لصالحي 
ومن المفترض انكم كصحافة 
مث���ل الحكم أنتم من تقيمون، 

العس���كريين ف���ي مواقعهم، 
وتلم���س احتياجاتهم، ليس 
بغري���ب عليكم، ألنكم بمنزلة 
األب واألخ الكبير الذي يحتضن 
أبناءه ويرعاه���م ليزيدوا في 
العط���اء والتفاني واإلخاص 
في العمل، لرفعة شأن وطننا 
الغالي، والذود عن ترابه بالغالي 

والنفيس.
لقد تشرفنا قبل أيام قليلة، 
وفي شهر كريم، بمقابلة صاحب 
السمو األمير أمد اهلل بعمره، 
حيث كانت توجيهاته السامية 
بأن نك���ون درعا للوطن، وأن 
الوطنية  نحافظ على وحدته 
التي جب���ل عليها أهل الكويت 
منذ القدم، متحابين متعاونين، 
ملتفين ح���ول قيادتهم، التي 
تتصف بالحكم���ة والبصيرة 
الثاقب���ة، واننا بالمؤسس���ة 
العس���كرية نعاهدك���م بأننا 
س���نكون األوفياء وس���نبذل 
الغال���ي والنفي���س لوطنن���ا 
وقيادتنا وشعبنا. باألصالة عن 
نف��سي ونيابة عن منتسبي لواء 
المغاوير 25، نرفع لمعاليكم 
ولمرافقيك���م، أس���مى آي���ات 
الت��هاني وال��تبريكات بمناسبة 
الفطر السعيد، متضرعا  عيد 
للخالق عز وجل ان يعيد هذه 
المباركة على بلدنا  المناسبة 
وهو يرفل بأثواب العز والفخر، 
وأن يحفظه اهلل تعالى تحت 
الس���مو األمير  قيادة صاحب 

وسمو ولي العهد.


