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 زيادات العسكريين عادلة ومجزية.. ونصيب األسد لضباط الصف واألفراد
 كلفتها تبلغ نحو ٣٠٠ مليون دينار سنويًا وستصرف فور اعتماد تعديل المادتين ٨ من قانون الشرطة و١٠ من قانون الجيش

 مريم بندق - حسين الرمضان  - موسى أبوطفرة 
ماضي الهاجري -  سامح عبدالحفيظ  

  فليح العازمي -  هادي  العجمي ـ رشيد الفعم
  أفادت مصادر وزاريـــة «األنباء» بأن 
مجلـــس الوزراء لـــم يتطـــرق أمس الى 
اســـتقالة وزيـــر الداخلية الشـــيخ جابر 
اخلالـــد، متوقعة ان اســـتقالته لن تقبل. 
وقالت املصادر ان املجلس لم يبحث كذلك 
الزيادات املاليـــة للقانونيني العاملني في 
إدارة الفتوى والتشـــريع واإلدارة العامة 
ان  الكويت، موضحة  للتحقيقات وبلدية 
املوضوع مازال على جدول أعمال اللجنة 
االقتصادية الوزارية. هذا، وعلمت «األنباء» 
انه مت استبعاد د.علي الطراح من الترشيح 
ملنصب مدير جامعة الكويت والتداول اآلن 

يدور حول د.ميمونة العذبي.
  إلى ذلك أفادت مصادر برملانية رفيعة 
«األنباء» بأن تقرير جلنة التحقيق يثبت 
«وقوع جرمية قتل بحق املواطن امليموني» 
وان هناك أسماء محددة تتحمل املسؤولية 
اجلنائية من قيادات وزارة الداخلية «ولكن 
الوزير الشـــيخ جابر اخلالد ليس له أي 
ارتبـــاط من بعيد أو قريب». وســـتكون 
هنـــاك تغييرات جذرية في قيادات وزارة 
الداخلية، موضحة «ستتم إحالة ما بني ١٦ 
و١٨ من القيادات الكبيرة إلى التقاعد والعمل 
اإلداري. وعلى صعيد مجلس األمة، أنهت 

 عبدالهادي العجمي
  أكد مصدر عسكري مسؤول في احلرس الوطني لـ «األنباء» أن مكافأة 
األعمال املمتازة مستحقة جلميع العسكريني من ضباط وضباط صف 
وأفراد ممن لم تســــجل بحقهم أي عقوبــــات انضباطية. ولفت املصدر 
الى أن املكافأة تتراوح ما بني ٣٠٠ و٢٠٠٠ دينار ســــتودع في حسابات 
مستحقيها أواخر فبراير. من جهة أخرى علمت «األنباء» أنه سيتم إيداع 
مبالغ البدل النقدي للدفعة الثانية في حسابات مستحقيها في األسبوع 
األول من الشهر املقبل، حيث مت صرف مبالغ الدفعة األولى في نوفمبر 

املاضي، وقد أشارت «األنباء» إلى ذلك في حينه. 

  عبدالهادي العجمي
  علمت «األنباء» ان امليزانية املقررة لزيادة الرواتب األساسية للعسكريني 
تتراوح ما بني ٢٨٠ و٣٠٠ مليون دينار سنويا. وذكرت مصادر عسكرية 
مطلعة ان الزيادة ستكون مجزية ومرضية وعادلة للجميع وانها جاهزة 
للصرف مبجرد تعديل املادة ٨ من قانون الشرطة واملادة ١٠ من قانون 
اجليش من قبل مجلس األمة حتى تصدر مبرسوم. وحول نسبة الزيادة 
على الراتب األساسي، لفتت املصادر الى ان هذه الزيادة اقرت بعد دراسة 
متأنية من قبل اللجنة الرباعية (اجليش ـ احلرس الوطني ـ الشــــرطة 
ـ اإلطفــــاء) قارنت فيما بني الراتب االساســــي للضباط وضباط الصف 
واألفراد في اجلهات األربع حتى يكون الراتب األساسي متساويا مع كل 
رتبة وكذلك قارنت رواتبهم األساسية بنظرائهم من موظفي الدولة في 
مختلف الدرجات الوظيفية. وشددت املصادر على ان هذه الزيادة ستكون 
جاذبة جدا للشباب الكويتي لالنخراط في السلك العسكري، الفتة الى 
ان نسبة الزيادة تختلف من رتبة الى أخرى بالنسبة للضباط، وشددت 

على ان نصيب األسد سيكون لضباط الصف واألفراد.
  وختمت املصادر بالقول انه من ضمن املرسوم الذي سيصدر بزيادة 
الرواتب ايضا زيادة العالوات الدورية للعسكريني والتي ستصل نسبتها 

الى ٢٠٠٪ لألفراد و١٠٠٪ للضباط. 

الفـتوى تتـضمن   معرفي: 
صارخـة  شـرعية  مخالفـات 

وأضرار  مفاسد   النجدي: 
تحريمها   تقتضي  المظاهرات 

االحتجاجـات   الجرمان: 
واالعتصامات دخيلة على اإلسالم 

 الحاي: المسيرات مذهب 
الخـوارج والمرجئة والمبتدعة 

جلنة التحقيق البرملانية في حادثة وفاة 
املواطن محمد غزاي امليموني املطيري عملها 
أمس على ان تقدم تقريرها للمجلس قبل 
نهاية دوام اليوم، وذلك بعد االستماع إلى 
إفادة شاهد أخير من خارج وزارة الداخلية 
لديه معلومات عن السيارة اللغز «اليوكن 
السوداء».  وقال مقرر اللجنة النائب مرزوق 
الغامن ان التقرير سيتيح للنواب معرفة 
احلقيقـــة فيما ان كان املطيـــري قد عّذب 

قبل وفاته أم ال. من جانبهم، قال النواب 
سالم النمالن ود.وليد الطبطبائي وشعيب 
الداخلية  ان اســــتجواب وزير  املويزري 
سيقّدم اليوم إذا لم تقبل استقالته. وقال 
النائب خالد العــــدوة ان جلنة التحقيق 
مجمعة على قناعتها التي توصلت اليها 
وستكشــــف اليوم جميــــع احلقائق دون 
مواربة، وما توصلت اليه من حجج كفيل 
بدحض األقاويل واألكاذيب وهي محل اتفاق 

بني جميع أعضائها. من جهته، أكد النائب 
د.ضيف اهللا أبورمية ان االستجواب سيقّدم 
اليوم وهناك عدد كبير من النواب سيؤيدون 
املســــاءلة عند تقدميها و«ستكون اإلدانة 
بالصوت والصورة». وفي هذا الســــياق، 
طفت على الســــطح أمــــس قضية جديدة 
شــــبيهة بقضية تعذيب املطيري أفاد بها 
أحد املواطنني وأودع بياناتها لدى النائب 

مسلم البراك كي يتبناها.

 تقرير لجنة التحقيق بوفاة الميموني يكشـف لغز «اليوكن السوداء» .. وظهور قضية تعذيب جديدة  

 استبعاد الطراح من الترشيح لمنصب مدير الجامعة والتداول اآلن بشأن ميمونة العذبي

 ص٢ 

 الدقباسـي لـ «األنباء»: صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد لدى ترؤسه االجتماع االستثنائي ملجلس الوزراء بحضور سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد ويبدو الشيخ د. محمد الصباح 
   وزراء سـابقون ُقبلـت 
فلمـاذا  اسـتقاالتهم 
«الخالـد»؟ والحكومـة 
الحاليـة حكومة تأزيم 
وعليهـا أن ترحل ص٩

الفـتوى تتـضمن   معرفي: 

 دعاة يردون على النشمي: 
  المظاهرات حرام

   وإن أجازها الدستور  

 الجهاز المركزي: ال يجوز ألي جهة االنفراد باتخاذ 
  أي إجـراءات تتعلـق بالتعامل مـع «البدون»  ص٥

 الخالد مستمر في عمله.. واستجوابه ُيقدم اليوم
  ١٦ - ١٨ من قيادات «الداخلية» إلى التقاعد والعمل اإلداري

 ٣٠٠ ـ ٢٠٠٠ دينار مكافآت
  «الممتازة» في «الحرس» نهاية فبراير

 إيداع البدل النقدي أول الشهر المقبل

 النائب علي الدقباسي 

 التفاصيل ص٣و٨و١١ 


