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غير مخصص للبيع

امتيازات للقيادات العسكرية حال التقاعد
٧٥٠ ديناراً معاشاً استثنائياً للواء فما فوق و٥٠٠ للعمداء والعقداء باإلضافة إلى مكافأة نهاية اخلدمة املقررة سابقاً في قطاعات اجليش والشرطة واحلرس واإلطفاء

عبدالهادي العجمي

علمت «األنباء» أن هناك توجها جديا 
إلعطــاء كل من يرغب فــي التقاعد من 
الضباط ويحمل رتبة لواء فما فوق في 
اجليش والشــرطة واحلرس الوطني، 
إضافة إلى قوة اإلطفاء، معاشا استثنائيا 
يضاف الى راتبه التقاعدي قيمته ٧٥٠ 
دينــارا، وكل مــن يحمــل رتبــة عميد

او عقيد في هذه األجهزة معاشا استثنائيا 
يضاف الى راتبه التقاعدي قيمته ٥٠٠ 
دينار ملن بلغت خدمته ٢٥ عاما وأكثر، 
باإلضافة الى مكافأة نهاية اخلدمة التي 

مت إقرارها في وقت سابق. 
وأوضحــت مصــادر مطلعــة فــي 
تصريحات خاصة لـ «األنباء»، ان هذه 
االمتيازات املالية للراغبني في التقاعد من 
رتبة عقيد فما فوق باجليش والشرطة 
واحلرس الوطني إذا مت إقرارها ستكون 
سارية املفعول لفترة معينة، أو أن تكون 
ملدة عام واحد فقط بحد أقصى. وأشارت 
املصادر إلى أن هناك آراء بأن تبقى هذه 
االمتيازات وعدم حتديدها بفترة زمنية 
الســيما ان املعاش االستثنائي يتوقف 
في حال الوفاة وال يحســب ملستحقي 
األنصبة في الراتب التقاعدي األساسي. 
اجلدير بالذكر، أن هذه االمتيازات كان 

معموال بها حتى نهاية عام ٢٠١٤.

املعتصمون للتنسيق مع التيارات و«اإلعالم» 

روسيا تصّعد استباقًا للقمة األوروبية 
زيلينسكي: مستعدون ألسبوع تاريخي

عواصم - وكاالت: صّعدت روسيا 
هجومها على شــرق أوكرانيا استباقا 
لقمة زعماء االحتاد األوروبي، والتي من 
املتوقع ان متنح كييڤ صفة املرشــح 
لعضويتــه. واعترفــت أوكرانيــا بأن 

موسكو حققت جناحا في توشكيفكا، 
وقالت إن الروس يحاولون احلصول 
على موطئ قدم هناك ليحرزوا تقدما 
في اجليب األوسع الذي تسيطر عليه 
أوكرانيــا في منطقة دونباس شــرق 

البــالد.  وقــال الرئيــس األوكرانــي 
فولودميير زيلينسكي: «نبدأ أسبوعا 
تاريخيا حقا، حيث سنسمع رأي االحتاد 
األوروبي بشأن منح أوكرانيا صفة دولة 

مرشحة».

سلطان العبدان

مع دخول االعتصام النيابي في مبنى مجلس 
األمة يومه الســابع أمس، علمت «األنباء» من 
مصادر برملانية بتشــكيل فــرق عمل وجلان 
مختصة بــني النواب املعتصمــني في مجلس 
األمة للتنسيق مع التيارات السياسية ووسائل 
اإلعالم وجمعيات النفع العام. وأضافت املصادر 
أن هناك اجتماعا يعقد بشكل يومي بعد صالة 
املغرب في مكتب النائب شعيب املويزري للنظر 
فيمــا توصلت اليه اللجــان والفرق املختصة 
واتخاذ القرار املناسب بشأنها.  إلى ذلك، جرى 
«اعتصام الدواوين» الثاني أمس األول في ديوان 

النائب محمد املطير، دعا احلاضرون فيه إلى 
العــودة إلى األمة مصدر الســلطات وانتخاب 
مجلس جديد وتشكيل حكومة جديدة حتقق 
املطالب الشعبية. وأكد النائب السابق عبداهللا 
النفيسي أن املعتصمني يقومون بسابقة تاريخية 
سياسية مهمة في تاريخ الكويت، متمنيا من 
النواب الذين لم ينضموا إلى االعتصام االنضمام 
«ألن هذه الســابقة التاريخية تبشــر بتطور 
إيجابي». من جهته، قال النائب السابق فيصل 
اليحيى إن املعارضة لم تعطل التنمية، مضيفا 
أن املواطن يريد بلدا آمنا مستقرا ولن يتحقق 
ذلك إال بوجود حكومة رشــيدة لديها برنامج 

قادر على التنمية.

النفيسي واليحيى من ديوان املطير: العودة إلى األمة وانتخاب مجلس جديد
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صاحب السمو امللكي األمير محمد بن سلمان

روهيت راماشاندران الرئيس مرزوق الغامن

بورشه تايكان توربو..
وقودها الكهرباء

«طيران اجلزيرة» 
تتوقع ٣٫٨ ماليني 
مسافر في ٢٠٢٢

الغامن بحث في تركيا 
تأثيرات ملف الالجئني 

والهجرة على دول املنطقة
10 0913

محمد بن سلمان بدأ جولة إقليمية
عواصــم - وكاالت: بدأ صاحب 
السمو امللكي األمير محمد بن سلمان 
ولي العهد نائب رئيس الوزراء وزير 
الدفاع السعودي جولة خارجية أمس 
استهلها بزيارة مصر مرورا باململكة 
األردنيــة، على ان تختتم في تركيا 
غدا. وقالت وسائل إعالم سعودية ان 
ولي العهد سيبحث خالل اجلولة مع 
قادة الدول الثالث عددا من القضايا 
اإلقليمية والدولية وســبل تعزيز 

العالقات في شتى املجاالت.
واعتبرت صحيفة الرياض أنها 
تأتــي مــن منطلق حــرص اململكة 
ومصــر ليــس إليصــال عالقاتهما 
إلى مصاف الشراكة االستراتيجية 

فحسب، بل تطويرها كذلك كي تكون 
احلصن األمني العربي ملنع اختراق 
اجلســد العربي وترتيب البيت من 
الداخل، فضال عن مواجهة التهديدات 
والتدخالت اإلقليمية وجلم اإلرهاب 
وإيجاد حلــول عادلة لقضايا األمة 
العربية وفق املرجعيات املعترف بها 
والشــرعية الدولية. وكان الرئيس 
التركي رجب طيب أردوغان قال انه 
سيستقبل األمير محمد بن سلمان 
في املجمع الرئاســي بأنقرة. وقال 
إنه ســيبحث معــه ســبل االرتقاء 
بالعالقات التركية- السعودية إلى 
مستويات أعلى بكثير خالل الفترة 

املقبلة.

يبحث مع قادة مصر واألردن وتركيا القضايا اإلقليمية والدولية وسبل تعزيز العالقات الثنائية 

احملري لعرض املخطط الهيكلي للدولة 
والئحة  البناء علي املجلس البلدي

بداح العنزي 

دعا رئيس املجلس البلدي عبداهللا احملري مدير عام البلدية 
الكويت م.أحمد املنفوحي، الى ارســال املخطط الهيكلي للدولة 

إلى املجلس ملناقشته وإبداء اآلراء.
وقال احملري عقب لقائه م.املنفوحي بعد جلسة املجلس البلدي 
انــه مت التأكيد على اإلســراع بإحالة الئحة البناء إلى املجلس.  
وأضاف احملري ان املجلس ســيعقد جلسة بعد أسبوعني قبل 
بــدء األعضاء اجازتهم الصيفية، واحملددة بـ ٦٠ يوما، علما أن 
هناك إمكانية لعقد جلســات إضافية فــي حال عدم الرغبة في 

عبداهللا احملريإجازة الصيف. التفاصيل ص٧


