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«األنباء» تنشر قيمة البدالت واملكافآت في «الداخلية»
محمد اجلالهمة ـ مبارك التنيب

أصدر وزير الداخلية الشيخ 
ثامر العلي امس قرارا وزاريا رقم 
٥٠٠ لسنة ٢٠٢١ بشأن البدالت 
واملكافآت والكــوادر اإلضافية 
للعسكريني بأثر رجعي من شهر 

أبريل ٢٠٢١.
وأوضحــت اإلدارة أنــه مت 
اعتمــاد املشــروع مــن اللجنة 
الرباعية للقطاعات العسكرية، 
ومت رفعــه إلى مجلــس الدفاع 
األعلــى الذي أحاله إلى مجلس 
الــوزراء العتمــاده ورصــده 
بامليزانيــات التي متت املوافقة 
عليها من قبل مجلس األمة، وقد 

صدر املرسوم بذلك.
وأكد بيان صادر عن وزارة 
الداخليــة أن القــرار الــوزاري 
ينطلــق مــن حــرص القيــادة 
السياســية ممثلــة في صاحب 
السمو األمير الشيخ نواف األحمد 
وسمو ولي العهد الشيخ مشعل 
األحمــد وســمو رئيس مجلس 
الوزراء الشــيخ صباح اخلالد، 
حفظهم اهللا ورعاهم، على دعم 

حظوا بأكبر بدالت نقدية بلغت 
ملن أمضى فــي اخلدمة ١٤ عاما 
٦٩٠ دينارا، ثم العسكريني في 
املنشآت النفطية بقيمة بدل ٥٦٠ 
دينارا، فالعسكريني في املباحث 
اجلنائية بنفس مدة اخلدمة ٤٨٠ 
دينارا، والعســكريني في قطاع 
املنافذ ٤٦٠ دينارا، ثم العسكريني 
في قطاع املرور والعمليات ٤٤٠ 
دينارا، وتذيل قطاع األمن العام 
القائمة بـ ٣٥٠ دينارا ملن أمضى 
١٤ عام في اخلدمة، كما مت رفع 
الدراجات  البدل لقائــدي  قيمة 
النارية إلــى ٥٧٠ دينارا، ورفع 
بدل الضفادع البشرية إلى ٥١٠ 

دنانير.
ومن بني البدالت التي متت 
زيادتها بدل طريق، حيث تفاوت 
بني ٥٠ و٩٠ دينارا، وجاءت املادة 
٢٤ من القرار الــوزاري لتمنح 
العسكريني ممن أمضوا ٢٥ عاما 
أو أكثر في اخلدمة األحقية في 
ســنتني راتب، ومن أمضوا في 
اخلدمــة ٢٠ عاما وأقــل من ٢٥ 
عاما يستحقون بدال نقديا قدره 

٦ أشهر. 

تُصرف بأثر رجعي من أبريل املاضي ووزير الداخلية أصدر قراراً بشأنها.. وزيادة بدل الضباط من رتبة «مالزم» حتى «فريق أول» بني ٧٥ و٦٠٠ دينار

الشيخ ثامر العلي

أبنائهم من منتسبي القطاعات 
العســكرية. وبحســب مصدر 
أمني، فإن البدالت للضباط متت 
زيادتها على النحو التالي: رتبة 
فريق أول ٦٠٠ دينار، والفريق 
٥٠٠ دينار، واللواء ٤٠٠ دينار، 
والعميد ٣٥٠ دينــارا، والعقيد 
٣٠٠ دينار، واملقدم ٢٥٠ دينارا، 
والرائــد ٢٠٠ دينــار، والنقيب 
١٥٠ دينــارا، واملــالزم اول ١٠٠ 
دينــار واملالزم ٧٥ دينــارا، أما 
فــإن  للعســكريني  بالنســبة 
العاملــني فــي وحــدة االقتحام 

اللجنة الرباعية متنح من أمضى ٢٥ عامًا في اخلدمة األحقية في سنتني راتب نهاية خدمةقوة االقتحام تتصدر هرم الزيادة في البدالت والعسكريون في «األمن العام» يتذّيلون القائمة

وزيرة األشغال العامة وزيرة الدولة 
لشؤون االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات 
د.رنا الفارس، ووكيلة وزارة املواصالت 
خلود الشــهاب مناذج مشــرقة للمرأة 
الكويتية، ومنــذ أن توليا مهام عملهما 
وهما شــعلة من النشاط تبذالن جهودا 
جبارة وحققتا الكثير من االجنازات كتأهيل 
العديد من الطرق رغم اإلغالق في جائحة 
كورونا وحتديث بيئة تطوير البرمجيات 
باستخدام تكنولوجيا احلوسبة، ورفع 
كفاءة العاملني من منتسبي الوزارة واملضي 
في خطة التحول الرقمي مبا يتماشــى 
وإحداث نقلة نوعية في البريد والتوسع 
املتهالكة  في اخلصخصة وإزالة السفن 

واملشوهة للشواطئ.
تنفيذ مشروع مترو الكويت ال نعرف 
على وجه التحديد ماذا حدث بشأنه، وهل 
مازال مشروعا قائما ومت البدء في مراحل 
التنفيــذ أم التزال املعوقات على حالها؟ 
بغض النظر عن هــذا وذاك واذ ما كان 
أنيط بهيئة او جهة أخرى فإنني أمتنى ان 
ينقل امللف الى وكيلة وزارة املواصالت، 
وان متنح الوزيرة الصالحيات الى األخت 
خلود الشــهاب وسيتحول من حلم الى 
حقيقة قياسا بشخصيتها القيادية وعشقها 
خلدمة وطنها وتســجيل إجناز كويتي 

نسائي جديد. 
الدارسات تشير الى أن املترو يؤمن 
وسيلة نقل ذات تكلفة مقبولة وبدرجة 
عالية من الراحة والسرعة، ويساعد في 
التوسع العمراني، ويستخدم معدل طاقة 

أقل من النقل بالباصات أو الســيارات 
البيئية يســاعد  الناحية  اخلاصة. ومن 
في تخفيض ملوثــات الهواء ويحد من 
استخدام األراضي احلضرية ويوفرها 
الستخدامات أخرى، مع تقليل استخدام 
الطاقة غير النظيفة، وتوفير خدمات جديدة 
غير متوافرة، ومواجهة القصور احلالي 
في خدمات النقل العام، وحتقيق توازن 
خدمي بني املناطق املختلفة في املستقبل.

مظهر االزدحام الذي رصدناه مع عودة 
الدوامات يدعونا الى اإلسراع بأن يكون 
املترو واقعــا خاصة ان الدول املجاورة 
شــرعت في تنفيذه وأحدث نقلة نوعية 
بها، ونحن محلك سر، وما نشاهده فيما 
يتعلق مبشكلة اختناقات الطرقات مجرد 
حلول ترقيعية وليس حال جذريا، طموحي 
ومتنياتي ان يتحقق هذا املشروع الكبير 
على األقل ملعاجلة مشــكلة االختناقات 
واحلد من التلوث البيئي جراء التوسع في 
استخدامات املركبات لشرائح كبيرة ميكن 
ان نوفر لها وسيلة انتقال افضل، مؤكد 
ان هناك من يسعى لعدم رؤية املشروع 
الطموح ألسباب جتارية في الغالب حتى 

وان كان على حساب الكويت.
امللف  املواصالت بهذا  تكليف وكيلة 
حتى وان نقل الى جهة مستقلة سيعطي له 
دفعة قوية، وسنرى املعوقات تتالشى في 
ظل اإلصرار على تقدمي مشروع تنموي 
يخدم الكويت في املقام االول ويسجل 
كمشروع قامت على تنفيذه سيدة فاضلة 

تعد منوذجا مشرفا للمرأة الكويتية.

وجهة نظر

مترو الكويت
ووكيلة املواصالت

aljalahmahq٨@hotmail.بقلم محمد اجلالهمة

النهام: منتسبو «الداخلية» يحظون برعاية القيادة األمنية
قام وكيل وزارة الداخلية الفريق عصام 
النهام يرافقه وكيل وزارة الداخلية املساعد 
لشؤون املؤسسات اإلصالحية وتنفيذ األحكام 
اللواء طالل معرفي ومدير عام مديرية امن 
اجلهراء اللواء ســالم األحيمــر بزيارة أحد 
رجــال األمن اثر اصابته أثنــاء تأدية مهام 
عملــه، واطمــأن الفريق النهام مــن الطاقم 
الطبي املعالج على احلالة الصحية والطبية 
للضابط املصاب، مؤكدا أن منتسبي وزارة 
الداخلية يحظون بــكل رعاية واهتمام من 

قبل املؤسسة األمنية.
يشار الى أن رجل األمن الذي جرى االطالع 
على حالته الصحية يعمل نقيبا في السجن 
وتعرض لالعتداء من قبل أحد النزالء خالل 

الفريق عصام النهام وقيادات أمنية خالل زيارة النقيب املصاب أثناء أداء عملهأداء مهام عمله يوم اجلمعة املاضي.

إنقاذ صياد انحشرت يده في ونش سفينة صيد وزورقني سحبتهما التيارات املائية
متكن رجال مركز الساملية لإلطفاء 
واإلنقاذ البحري امس من عملية انقاذ 
صياد تعرضت يده الى انحشار في 
ونش مخصص لسحب الشباك في 

احدى سفن الصيد الكويتية بالقرب من 
جزيرة «عوهة»، وقد مت نقله بواسطة 
زورق اإلطفاء الى املركز وتســليمه 
التي نقلته بدورها  الطبية  للطوارئ 

الى املستشفى لتلقي العالج الالزم.
وفي وقت سابق من فجر امس، 
هرعت فرقة اإلنقاذ البحري الى بالغ 
اجنراف زورقــي جتديف كان على 

متنهما شخصان بسبب شدة التيارات 
املائية البحرية التي سحبتهما بعيدا 
عن الشاطئ، وقد متت عملية إعادتهما 

وهما في حالة جيدة.

مادة (٥٠) بدل الدوريات
يست حق هذا البدل العسكريون العاملون بالدوريات وفقا ملا يلي:

اخلدمةالقيمة د.كالدرجةالبيان
الفئة األولى:

العسكريون العاملون في دوريات 
النجدة واملرور

٤٤٠١٤األولى
٣٦٠١٠الثانية
٢٨٠٦الثالثة
٢٠٠٢الرابعة

البداية١٦٠اخلامسة
ـ حتدد اللجنة ضوابط ومستحقي هذا البدل.

مادة (٤٨): بدل حماية منشآت
يستحق هذا البدل العسكريون العاملون بحماية املنشآت وفقا ملا يلي:

اخلدمةالقيمة د.كالدرجةالبيان
الفئة األولى:

العسكريون العاملون في املنشآت 
النفطية

٥٦٠١٤األولى
٤٦٠١٠الثانية
٣٦٠٦الثالثة
٢٦٠٢الرابعة

البداية٢١٠اخلامسة
اخلدمةالقيمة د.كالدرجةالبيان

الفئة الثانية:
العسكريون العاملون في منشآت 

الطاقة واحليوية واملعسكرات

٤٦٠١٤األولى
٣٨٠١٠الثانية
٣٠٠٦الثالثة
٢٢٠٢الرابعة

البداية١٨٠اخلامسة
ـ حتدد اللجنة ضوابط ومستحقي هذا البدل.

مادة (٥٨): بدل األمن العام
يستحق هذا البدل العسكريون العاملون بقطاع األمن العام وفقا ملا يلي:

اخلدمةالقيمة د.كالدرجةالبيان

العسكريون العاملون في قطاع 
األمن العام.

٣٥٠١٤األولى

٢٩٠١٠الثانية

٢٣٠٦الثالثة

١٧٠٢الرابعة

البداية١٤٠اخلامسة

ـ حتدد اللجنة ضوابط ومستحقي هذا البدل.

مادة (٤٩): بدل األمن اجلنائي
يستحق هذا البدل العسكريون العاملون في مجال البحث اجلنائي وفقا ملا يلي:

اخلدمةالقيمة د.كالدرجةالبيان

الفئة األولى:
العسكريون العاملون في مجال 

األمن اجلنائي.

٤٨٠١٤األولى

٤٠٠١٠الثانية

٣٢٠٦الثالثة

٢٤٠٢الرابعة

البداية٢٠٠اخلامسة

ـ حتدد اللجنة ضوابط ومستحقي هذا البدل.

العلي: «الباب املفتوح» لتذليل املعوقات أمام املعامالت
أكــد وزيــر الداخلية الشــيخ ثامر العلي 
استمرار سياسة الباب املفتوح التي تنتهجها 
وزارة الداخليــة في جميع قطاعاتها لتذليل 
جمســيع الصعوبات التــي تواجه معامالت 
املواطنني وتقدمي خدمات مميزة ألهل الكويت 

الكرام.
جاء ذلك خالل استقبال العلي للمواطنني 
امس وجريا على عادته كل يوم اثنني لبحث 
الشكاوى املقدمة اليه، واالشراف بنفسه على 
حلها، وتذليل املعوقات امام جميع املعامالت 
اخلدمية ذات الصلة بقطاعات وزارة الداخلية 

املختلفة.
ونظــر وزير الداخلية في املعامالت التي 
عرضت عليه ووجه بسرعة حلها بعد عرضها 
على اجلهات املعنية وأصحاب االختصاص 

الشيخ ثامر العلي يدقق  في معاملة مواطنةوفق األطر القانونية واإلجراءات املتبعة.

قضية تهريب ممثل ملخدرات ١٣ سبتمبر
قضت محكمة اجلنايات أمس تأجيل 
قضية املمثل املتهم بتهريب مواد مخدرة 
عبر املطار إلى ١٣ سبتمبر املقبل، وانكـــر 
املمثــل االتهامــات، فيما أكــــــد محاميه 

سعـود الشحومي عدم صحة ما مت تداوله 
على وسائل التواصل من أن موكله أدمن 
خـــــالل تصويره عمـــال تلفزيونيا في 

دولة عربية.

اجلداول الكاملة للمكافآت والبدالت على موقع «األنباء» 
www.alanba.com.kw  


