
www.alanba.com.kw كويتية ٭ يومية ٭ سياسية ٭ شاملة

أسسها
خالد يوسف
املرزوق
رحمه اهلل
في العام
1976

 

مروان بودي

»اجلزيرة«: 15.4 مليون دينار 
أرباح 2015.. وتوصية بتوزيع 

15  ٪ نقداً

»أمريكانا« تسمح لـ »أدبتيو« بالدراسة 
النافية للجهالة.. والسهم يرتفع  ٪14 

37في 3 جلسات  34

غير مخصص للبيع
صفحةفلس 10048 غرة جمادى األولى 1437 املوافق 9 فبراير 2016الثالثاء
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تعيني 3 قياديني جدد.. ومجلس أمناء لـ»مكافحة الفساد«..وموافقة مبدئية على استقدام خدم من نيبال

ً معاش استثنائي لذوي 142 شهيدا

03بقية أخبار الصفحة األولى على الصفحة 

عمر قتيبة الغامن من »دافوس«:
 80 مليون فرصة عمل ينبغي توفيرها 

باملنطقة خالل العقدين املقبلني

قال الرئيس التنفيذي لشركة صناعات الغامن ورئيس مجلس 
إدارة بنك اخلليج عمر قتيبة الغامن ان أحدث إحصائيات منظمة 
العمل الدولية تش����ير الى ضرورة خل����ق 80 مليون فرصة عمل 
في الش����رق األوسط وشمال أفريقيا خالل العقدين املقبلني فقط، 
وذلك لتلبية الطلب املتزايد على التوظيف محليا. جاء ذلك خالل 
مش����اركة عمر الغامن ضمن فعاليات املنتدى االقتصادي العاملي 
الذي عقد مبدينة دافوس السويسرية الشهر املاضي، حتت عنوان 
 »الثورة الصناعية الرابعة«، وأوضح الغامن ان املبادرة التي سميت

ب� »رؤية جديدة لتوظيف الشباب العرب« تهدف الى إعداد 100 ألف 
من شباب املنطقة لالنضمام إلى القوة املنتجة بحلول 2017، وشدد 
على ضرورة املس����اواة بني اجلنسني جلعل العالم أكثر إنتاجية، 
مشيرا الى ان شركة صناعات الغامن شكلت جلنة للتنويع واالشراك 

بهدف جعل بيئة العمل أكثر جاذبية للنساء.

عمر قتيبة الغامن خالل مشاركته في منتدى دافوس االقتصادي
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التفاصيل ص 35 ٭

»الوطني« يحصل على موافقة 
»املركزي« لزيادة رأس املال املصرح 

37به إلى 600 مليون دينار 

عبد الرحمن املطيري

مريم بندق

الوزراء  اعتمد مجل���س 
تكرمي ذوي شهداء 142 شهيدا 
الذين استشهدوا في احلروب 
العربية والعمليات اإلرهابية 

التفجيرية.
وتنشر »األنباء« األسماء 
 التي تتضم���ن تكرمي ذوي 
36 شهيدا من الكويتيني وغير 
الكويتيني الذين استشهدوا 
في حربي »أكتوبر« و»قناة 
الس���ويس« وذلك مبنحهم 
معاشا اس���تثنائيا اعتبارا 
من تاري���خ االستش���هاد، 
وتكرمي ذوي 105 شهداء من 

العمليات اإلرهابية  شهداء 
والتفجيرات ومينح ذووهم 
 املع���اش االس���تثنائي من

5 سنوات سابقة على القرار 
إلى جانب إعفاء ذوي شهيد 
املبالغ املستحقة  واحد من 

لبنك االئتمان. هذا، ورغبة 
من املجلس في توسيع دائرة 
البلدان التي ميكن استقدام 

اخلدم منها بهدف أن تكون 
املعاشات في حدود املمكن من 
دون فرض شروط مسبقة 
على األسر الكويتية، وافق 
املجلس مبدئيا على مقترح 
وزارة الداخلية باس���تقدام 
خ���دم للمنازل م���ن نيبال 
على أن يتم تنفيذ ذلك من 
خالل اتفاقية واضحة تضمن 
حقوق وواجبات جهة العمل 

واخلادم.
كما اعتمد مجلس الوزراء 
بصفة نهائية مشاريع مراسيم 
إبداح  تعيني عبدالرحم���ن 
املطيري مديرا عاما للهيئة 
العامة للشباب بدرجة وكيل 

وزارة، ود.سميرة السيد عمر 
مديرا عام���ا ملعهد األبحاث 
العلمية، وإميان حسني مناحي 
املطيري أمينا عاما مساعدا 
في املجلس األعلى للتخطيط 
بدرجة وكيل مساعد. ووافق 
املجلس على مشروع مرسوم 
بتعيني أعضاء مجلس أمناء 
الهيئة العامة ملكافحة الفساد 
برئاسة املستشار عبدالرحمن 
النمش، ونائبه املستش���ار 
رياض الهاجري، وعضوية 
كل من: مشاري املطيري، داود 
اجلراح، محمد الس���بيعي، 
عبدالوهاب املزيني، ولؤي 

التفاصيل ص6 ٭الصالح.

 »األنباء« تنشر األسماء التي اعتمدها مجلس الوزراء منهم 36 شهيدًا في احلروب ويحسب املعاش 
من تاريخ االستشهاد.. و105 في التفجيرات واملعاش من 5 سنوات سابقة.. وإعفاء ذوي شهيد من أقساط »االئتمان«

إميان املطيري سميرة السيد عمر


