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سمو نائب األمير مستقبال الشيخ أحمد الفهدسمو نائب األمير وولي العهد الشيخ نواف األحمد مستقبال الشيخ د.محمد الصباح

سمو نائب األمير مستقبال األنبا بيشوي

سموه التقى المبارك ومحمد الصباح والفهد واألنبا بيشوي

تأكيداً لما انفردت بنشره في فبراير الماضي حول تمديد قرار امتيازات التقاعد 3 سنوات

نائب األمير: الكويت دأبت منذ نشأتها
 على التسامح الديني وحرية األديان والعقيدة

»األنباء« تنشر نص قرار مجلس الوزراء الخاص
 بتمديد فترة تقاعد العسكريين حتى عام 2012

إجمال�ي الضباط المس�تفيدين تجاوز 932 م�ن القطاعات العس�كرية ..  و28 يومًا  
أم�ام من لم يمض  ف�ي الخدمة حتى نهاية الج�اري 25 عاماً لالس�تفادة من االمتيازات

بحل�ول  عام�ًا   28 مض�ي  قب�ل  التقاع�د  الق�رار  م�ن  للمس�تفيدين  يح�ق  ال 
االمتي�ازات م�ن  واالس�تفادة  للعم�ل  الع�ودة  تقاع�دوا  للذي�ن  يج�وز  وال   2012

 أمير زكي
انفردت بنش����ره  تأكيدا ملا 
الشهر املاضي بشأن  »األنباء« 
متديد قرار امتيازات العسكريني 
ل� 3 سنوات شريطة مرور 28 
عاما في اخلدمة، أصدر مجلس 
الوزراء امس ق����رارا تفصيليا 
بش����أن هذا التمدي����د، وأبلغت 
مصادر مطلع����ة »األنباء« بأن 
ال����وزراء اطل����ع على  مجلس 
أعداد املس����تفيدين حتى يوم 
امس االول من التقاعد، مشيرة 
ال����ى ان اجمالي الضباط الذين 
استفادوا منه بلغت أعدادهم 932 
من كل القطاعات العسكرية منذ 

العام احلالي.
وقالت املصادر ان قرار مجلس 
الذي مبوجبه  الوزراء اجلديد 
أجاز منح امتيازات للتقاعد حتى 
عام 2012 اشترط مضي 28 سنة 
للعسكريني الذين من املمكن ان 
يستفيدوا من هذا القرار، مؤكدة 
في الوقت ذاته ان َمن لم ميض 
حتى نهاية العام 2009، 25 عاما 
في اخلدمة لن يحق له االستفادة 

من االمتيازات املالية.
وأشارت املصادر الى ان مجلس 
ال����وزراء، وانطالقا من تقديره 
خلدمة العسكريني واالطفائيني، 
أجاز لهم ان يستفيدوا من القرار 
احلالي ال����ذي ينتهي العمل به 
نهاية ديس����مبر قبل التمديد ل� 
3 سنوات فإنه فتح الباب أمام 
العسكريني الذين لم ميضوا 25 
عام����ا حتى نهاية العام احلالي 
االس����تفادة من االمتيازات قبل 

31 ديسمبر.
وأضافت املص����ادر ان قرار 
ال����وزراء اجلديد لن  مجل����س 
يستفيد منه كل ضابط أمضى 
على س����بيل املثال في اخلدمة 
24 عاما، ألنه م����ع حلول عام 
القرار  انتهاء  2012 وهو موعد 
لن يكون مشموال باالمتيازات، 
وبالتالي يحق له التقاعد خالل 
الش����هر اجلاري ويحصل على 
كامل االمتيازات املوجودة في 

القرار القدمي 2008/490.
واوضحت املصادر ان القرار 
اجلدي����د الصادر ع����ن مجلس 
الوزراء وضع ع����دة اعتبارات 

في احلسبان منها عدم تكليف 
ميزانية الدولة مبالغ طائلة جراء 
التدافع لالستفادة من االمتيازات 
املالية، وايضا متكني القطاعات 
العس����كرية من شغر املناصب 
التي تفرغ بصورة ال تؤثر على 

سير العمل.
وأضاف����ت املص����ادر انه لن 
يكون مبقدور م����ن أمضى 26 
عاما على سبيل املثال التقاعد 
العام املقبل وامنا يس����تلزم ان 
يستمر في العمل مع نهاية القرار 

في 2012.
     وأشارت املصادر الى ان 
القرار اجلديد لن يستفيد منه 
الضباط الذين يفكرون حاليا في 
العودة للعمل إذ جاءت الفقرة 
اخلامس����ة وأشارت الى انه »ال 
يسري هذا القرار على من أعيد 
للخدمة بعد صدور القرار  وفيما 
يلي نص الق����رار: منح معاش 
استثنائي للعسكريني ومكافأة 

استحقاق
بناء على قرار مجلس الوزراء 
املتخ����ذ باجتماعه  رق����م 495 
رق����م 2008/19 املنعقد بتاريخ 
2008/4/28 بشأن منح معاشات 
استثنائية ومكافآت االستحقاق 

للعسكريني.
وعلى القرار رقم 483 املتخذ 
باجتماعه رقم 33-2009/2 الذي 
عقد ف����ي يونيو 2009 القاضي 

باآلتي:
1- املوافقة على شمول قرار 
مجلس الوزراء رقم 495 املتخذ 
باجتماعه رقم 2008/19 الذي عقد 
في ابريل 2009 لرجال اإلطفاء 
وإضافة ممثلني لإلدارة العامة 

لإلطفاء في اللجنة الثالثية.
2- تأجيل البت في محضر 
اجتماع اللجنة الثالثية للبدالت 
واملكافآت اإلضافية للعسكريني 

الى اجتماع مقبل.
وعلى القرار رقم 973 املتخذ 
باجتماعه رقم 62-2009/2 املنعقد 
بتاري����خ 2009/11/10 القاض����ي 
بتكليف اللجنة الرباعية للبدالت 
واملكافآت للعس����كريني إعداد 
تصور عملي ملعاجلة املوضوع 
اخلاص بطلب احلرس الوطني 
متديد فترة سريان قرار مجلس 

الوزراء رقم 2008/495.
الوزراء  فقد اطلع مجل����س 
في اجتماعه رقم 2009/2-63 
املنعقد بتاريخ 2009/11/15 على 
كتاب اللجنة الرباعية للبدالت 
واملكافآت للعس����كريني املؤرخ 
2009/11/10 واملرقم 46 املتضمن 
املقترح املقدم من وزير الداخلية 
بش����أن منح معاش استثنائي 
للعسكريني ومكافأة استحقاق 
وال����ذي ق����رر مجل����س الدفاع 
األعلى باجتماعه املنعقد بتاريخ 
2009/10/25 املوافقة على تكليف 
اللجنة الرباعية بإعداد مقترح 
للقرار وعرض����ه على مجلس 

الوزراء، وفيما يلي نصه:
أوال: منح معاش استثنائي 
للعسكريني في القطاعات األربعة 
)اجلي����ش، الش����رطة، احلرس 
الوطني، اإلطف����اء( وذلك بناء 
عل����ى املادة 14 من القانون رقم 
69 لسنة 1980 اخلاص مبعاشات 
التقاعد للعسكريني،  ومكافآت 
ووفق����ا للضوابط والش����روط 

التالية:
املع����اش  مق����دار   -1

االستثنائي:
أ �  رتبة لواء فما فوق � 750 

دينارا شهريا
ب � رتبة عقيد + عميد � 500 

دينار شهريا
2- معيار االستحقاق: يطبق 
املعاش االس����تثنائي من رتبة 

عقيد فما فوق.
3- رتبة استحقاق املعاش 
االس����تثنائي: مين����ح املعاش 
االستثنائي على أساس الرتبة 
احلالية أو الرتبة التي منحت له 

عند إحالته الى التقاعد.
4- حاالت االستحقاق:

أ � اإلحالة للتقاعد.
ب � بلوغ السن القانونية.

ج � انتهاء اخلدمة بس����بب 
العجز الصحي عن العمل.

د � الوفاة.
ثانيا: يوق����ف منح املعاش 
االستثنائي عند صدور جدول 
الروات����ب األساس����ية اجلديد 
باإلضاف����ة الى تعديل س����قف 
املعاش التقاعدي ليصبح 1750 

د.ك كحد أدنى.

ثالثا: منح مكافأة االستحقاق 
براتب س����نتني بدال من س����نة 
للعسكريني )الضباط( بعد خدمة 

28 سنة فعلية.
رابعا: تختص اللجنة الرباعية 
للجهات العسكرية الثالث واإلدارة 
العامة لإلطفاء بوضع واتخاذ 
اإلجراءات الالزمة املتعلقة بهذا 
القرار، وللجنة االتصال املباشر 
م����ع جميع اجلهات ذات الصلة 

في هذا الشأن.
خامسا: أحكام عامة:

أ � ال يسري هذا القرار على 
العسكري احملكوم عليه بجناية 
أو بجرمي����ة مخلة بالش����رف 
واألمانة ما لم يرد إليه اعتباره، 
أو محكوم عليه باإلدانة في احدى 
قضايا أمن الدولة، أو من أنهيت 

خدماته للمصلحة العامة.
ب � ال يسري هذا القرار على 
من أعيد الى اخلدمة بعد صدور 

هذا القرار.
وأصدر املجلس قراره رقم 

986 التالي:

1- ميد العمل بقرار مجلس 
الوزراء رقم 495 املتخذ باجتماعه 
رق����م 2008/19 املنعقد بتاريخ 
2008/4/28 واخل����اص مبن����ح 
معاشات اس����تثنائية ومكافأة 
اس����تحقاق للعسكريني تنتهي 

بتاريخ 2012/12/31م.
2- يس����ري هذا القرار فقط 
على احلاالت املستفيدة من قراري 
مجلس الوزراء رقمي 2008/495 
و2009/483 دون غيرها، وذلك 
وفقا للضوابط والشروط الواردة 

في القرار رقم 495/.
الق����رار بدء  ه����ذا وتضمن 
 2010/1/1 تطبيقه اعتبارا م����ن 
على ان يس����تمر العمل بالقرار 
رق����م 2008/495 حت����ى تاريخ 
2009/12/31 وتضم����ن الق����رار 
التمدي����د منها عدم  حيثي����ات 
تكليف ميزاني����ة الدولة مبالغ 
كبيرة في فترة زمنية قصيرة 
ومتكني األجهزة العسكرية من 
شغر أماكن التقاعدات بسالسة 

دون أن تتأثر هذه القطاعات.

استقبل سمو نائب االمير وولي العهد الشيخ نواف االحمد بقصر 
بيان صباح امس النائب االول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع 

الشيخ جابر املبارك.
كما استقبل سموه صباح امس بقصر بيان نائب رئيس مجلس 

الوزراء ووزير اخلارجية الشيخ د.محمد الصباح.
واستقبل س���موه صباح امس بقصر بيان القمص بيجول االنبا 
بيشوي راعي الكنيسة املصرية بالكويت حيث اكد سموه ان الكويت 
دأبت منذ نش���أتها على التس���امح الديني وحرية االديان والعقيدة 
وان الطائفة املسيحية منذ تواجدها على ارض الكويت وهي تتمتع 
بحسن االخالق واملبادئ االنسانية ملتزمة باعراف وتقاليد وقوانني 

هذه االرض.
وقد حضر املقابلة رئيس ديوان س���مو ولي العهد الشيخ مبارك 
الفيصل كما استقبل سموه امس بقصر بيان بادي حسيان الدوسري 

واستقبل سموه صباح امس بقصر بيان عددا من املواطنني.
كما اس���تقبل سمو نائب االمير وولي العهد الشيخ نواف االحمد 
بقص���ر بيان صباح ام���س نائب رئيس مجلس الوزراء للش���ؤون 
االقتصادية ووزير الدولة لش���ؤون التنمية ووزير الدولة لشؤون 

االسكان الشيخ أحمد الفهد.

صاحب السمو هنأ رئيس الوس بالعيد الوطني

أكدت أنها تفتح الطريق النطالقة جديدة في عالقات البلدين

األمير هنأ خليفة بن زايد: اإلمارات حققت 
إنجازات حضارية في مختلف الميادين

جمعية الصداقة اإليطالية � الكويتية 
أشادت بنتائج زيارة رئيس الوزراء إلى روما

وزير الخارجية اإليطالي: 4 قضايا رئيسية
ترسم مالمح سياستنا الخارجية تجاه دول التعاون

فلورنسا � كونا: رحبت جمعية 
الصداقة االيطالية � الكويتية امس 
بالنتائج الهامة لزيارة سمو رئيس 
مجل����س الوزراء الش����يخ ناصر 
احملمد االسبوع املاضي للعاصمة 
االيطالية روما والتي ذكرت انها 
تفتح الطري����ق النطالقة جديدة 
واعدة في عالقات الصداقة العميقة 
بني البلدين. وقال رئيس اجلمعية 
بيير اندريا فاني في تصريح خاص 
ل� »كون����ا«: ان اتفاقيات التعاون 
ف����ي روما بحضور  التي وقعت 
الوزراء  س����مو رئيس مجل����س 

ورئيس الوزراء االيطالي سيلفيو 
بيرلس����كوني ذات اهمية كبيرة 
النها ستس����مح مبواجهة مرحلة 
جديدة واعدة من العالقات الثنائية 
بروح بناءة مبا يعزز ويوس����ع 
من افاق الصداقة القوية فعال بني 
البلدين. واضاف رئيس اجلمعية 
التي انشئت في مدينة فلورنسا 
عاصمة عصر النهضة األوروبية 
مع بداية الغزو العراقي للكويت 
تضامنا مع حقوقها املشروعة ان 
انشاء جلنة مشتركة للتعاون بني 
احلكومتني تعد خطوة جوهرية 

جدي����دة »على طريق ترس����يخ 
وتعزيز التعاون الثقافي والعلمي 
والتجاري واالقتصادي بني ايطاليا 

والكويت«.
وفي السياق ذاته، شدد فاني 
على االهمي����ة اخلاصة التفاقية 
التع����اون بني اجلانبني في مجال 
الصحة والعلوم الطبية، موضحا 
أن »تب����ادل املعلوم����ات اخلبراء 
واخلبرات املكتسبة في هذا املجال 
سيمكن من تطوير الكفاءة وجودة 
االداء الصحي مبا يعود مبنفعة 

هامة على مواطني البلدين«.

روما � كونا: اعتبر وزير اخلارجية االيطالي فرانكو 
فراتيني امس عودة الديبلوماسية االيطالية للتركيز على 
العالقات مع دول اخلليج العربي أحد محاور السياسة 
اخلارجية االيطالية الرئيسية خالل عام 2009. وقال 
فراتيني، خالل مؤمتر صحافي مبقر جمعية الصحافة 
األجنبية مبناسبة دخول معاهدة لشبونة األوروبية حيز 
التطبيق امس، »لقد عادت ايطاليا للحضور في مجلس 
التعاون اخلليجي بعد فترة من الغياب حيث تضاعفت 
الزيارات املتبادلة رفيعة املستوى بني اجلانبني«. وأشار 
وزير اخلارجية االيطالي في هذا الصدد الى لقاء رئيس 
الوزراء س����لڤيو بيرلسكوني األخير مع سمو رئيس 
مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد في روما األسبوع 
املاضي وزيارته املرتقبة ال����ى الكويت واالمارات في 
يناي����ر املقبل بعد جولته األخيرة الى اململكة العربية 
الس����عودية وقطر. وفي هذا الس����ياق، اشار فراتيني 
الى جتاوب هذه الدول الصديقة مع مس����اعي التقارب 
االيطالي����ة مدلال على ذلك باختي����ار مجلس التعاون 
لروما هذا العام القامة انش����طة »األسبوع اخلليجي« 
في شهر أكتوبر املاضي والذي أتاح تكثيف االتصاالت 
مع املس����ؤولني والشركات االيطالية. وردا على سؤال 
)كونا( حول مالمح سياسة ايطاليا اخلارجية جتاه دول 
مجل����س التعاون، قال فراتيني »اننا بحثنا مع جميع 

بلدان املجل����س مجموعة كبيرة من امللفات تتصدرها 
أربعة رئيس����ية يتعلق أولها بالعمل معا جتاه امللف 
االيراني الذي أكد انه يهم بش����كل كبير دول املنطقة«، 
مشيرا في هذا الصدد الى اقتراح ايطاليا التشاور مع 
دول اخلليج في كيفية معاجلة امللف النووي االيراني. 
وقال الوزير االيطالي ان املوضوع الرئيس����ي الثاني 
يخص اس����هام بلدان اخلليج في العالقات مع االحتاد 
األوروبي، مش����يرا في هذا الصدد الى دعوته لالسراع 
باختتام مفاوضات اتفاقية التبادل التجاري احلر بني 
االحتاد األوروبي ومجلس التعاون التي استمرت وقتا 
طويال »رمبا بسبب تقاعس أوروبي«. وأوضح فراتيني 
أن املوضوع الرئيس����ي الثالث هو »كيفية العمل معا 
بخصوص قضايا األمن واحلوار بني الثقافات واألديان«، 
معرب����ا عن تقديره اخلاص لروح االنفتاح في توجيه 
اخلطاب الديني املعتدل التي ملسها في زياراته لبلدان 
املنطقة باعتبارها األسلوب األفضل في اذكاء روح احلوار 
»وليس حظر بناء املآذن« الذي أقره استفتاء شعبي في 
سويسرا. وقال وزير اخلارجية االيطالي ان »املوضوع 
الرئيسي الرابع يخص العالقات االقتصادية بني بلدان 
مجلس التعاون وايطاليا التي بلغت مستويات فائقة«، 
مش����يرا الى وجود اهتمام خليجي واضح باالستثمار 

في ايطاليا.

صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد

بعث صاحب السمو األمير 
الش���يخ صباح االحمد ببرقية 
تهنئة الى اخيه صاحب السمو 
الشيخ خليفة بن زايد بن سلطان 
آل نهيان رئيس دولة االمارات 
العربية املتحدة الشقيقة عبر فيها 
عن خالص تهانيه مبناسبة العيد 
الوطني لدولة االمارات العربية 
املتحدة الشقيقة مشيدا سموه 
مبا حققته دولة االمارات العربية 
املتحدة الش���قيقة من اجنازات 
حضارية شملت مختلف امليادين، 
ومتمنيا لسموه موفور الصحة 
والعافية ولدولة االمارات العربية 
املتحدة الشقيقة وشعبها الكرمي 
كل العزة والتقدم االزدهار في ظل 

القيادة احلكيمة لسموه.
وبعث سمو نائب االمير وولي 
العهد الشيخ نواف االحمد ببرقية 
تهنئة الى صاحب السمو الشيخ 
خليفة بن زايد بن س���لطان آل 
نهي���ان رئيس دول���ة االمارات 
العربية املتحدة الشقيقة عبر 
فيها عن خالص تهانيه مبناسبة 
العيد الوطن���ي لدولة االمارات 

العربية املتحدة الشقيقة.
كما بعث سمو الشيخ ناصر 
احملمد رئي���س مجلس الوزراء 

ببرقية تهنئة مماثلة.
وبعث صاحب السمو االمير 
الش���يخ صباح االحمد ببرقية 
تهنئة الى الرئيس تش���ومالي 

سغناس���ون رئيس جمهورية 
الدميوقراطية الشعبية  الوس 
الصديقة عبر فيها س���موه عن 
العيد  خالص تهانيه مبناسبة 
الوطني لبالده متمنيا له موفور 

الصحة ودوام العافية.
وبعث سمو نائب االمير وولي 
العهد الشيخ نواف االحمد ببرقية 

تهنئة الى الرئيس تش���ومالي 
سغناس���ون رئيس جمهورية 
الدميوقراطية الشعبية  الوس 
الصديقة مبناسبة العيد الوطني 

لبالده.
كما بعث سمو الشيخ ناصر 
احملمد رئي���س مجلس الوزراء 

ببرقية تهنئة مماثلة.


