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الغـاز    انفجـارات 
تعود إلى األحمدي  
سنقوم  و«اإلطفاء»: 
بتحديـد ما حدث 
ص٩  علمي   بشكل 

 التجنيد اإللزامي ضمن مدة الخدمة وحساب التقاعد 
 الحكومة حددته  أولوية قصوى.. وسيكون ٦ أشهر للجامعيين وسنة لحمَلة الثانوية وإعفاء المعيل الوحيد للوالدين وأصحاب التخصصات النادرة وذوي اإلعاقة 

تطـرح    «الوطنيـة» 
«Smart Roamers»  
الدفع    لمشـتركي 
مميز بسعر  الالحق 
في  تجوالهم    خالل 
ص٢٦  الخليج   دول 

 حسين الرمضان ـ سامح عبدالحفيظ 
  عبدالهادي العجمي - فليح العازمي

  تزامنا مــــع حتديد احلكومــــة الولوياتها 
بـ ٢٢ تشريعا من ضمنها قانون التجنيد االلزامي 
كأولوية قصوى ثم تعديالت املرئي واملسموع 
والتشــــريعات املتعلقة بخطة التنمية  قالت 
مصادر عسكرية لـ «األنباء» ان فترة التجنيد 
االلزامي للجامعيني ستكون ٦ أشهر، وحملة 
الشهادة الثانوية سنة كاملة. واوضحت املصادر 
ان فترة اخلدمة االلزامية ســــتكون محسوبة 
ضمن فترة عمــــل املجند فــــي عمله االصلي 
لتدخل ضمن حســــاب التقاعد. واشارت الى 
ان املعفى من اخلدمة سيكون املعيل الوحيد 
للوالدين واصحاب التخصصات النادرة جدا 
التي حتتاجها جهات عملها باالضافة الصحاب 
االعاقــــة.  من جهة أخرى،  قال رئيس اجلهاز 
املركزي ملعاجلة أوضاع البدون صالح الفضالة 
ان الدراسة التي أعدها املجلس األعلى للتخطيط 
ملعاجلة القضية سيتم العمل بها دون احلاجة 
إلصدار أي تشريع بل ستعتمد في عملها على 
القوانني املتعلقة باجلنسية ومنها قانون ٥٩ 
وقانون ٢٠٠٠ وقانون ٨٠/١٠٠ كون إجراءات 
الدراســــة كلها تنفيذية.  وكشف الفضالة انه 
مت الطلب مــــن اللجنة التنفيذية إحالة جميع 
ملفــــات البدون البالغ عددهــــم ١٠٥ آالف إلى 

اجلهاز املركزي. 
  وأوضح ان اجلهاز سيتعامل مع غير محددي 
اجلنســــية ممن ال توجد عليهــــم قيود أمنية 
وسيقتصر عمل اجلهاز أيضا على األفراد الذين 

ال يحملون أي وثيقة.

 خالص العزاء للمويزري لوفاة والدته
 انتقلت إلى رحمة اهللا تعالى والدة النائب 
شـــعيب املويزري امس. «األنباء» تبتهل إلى 
اهللا العلي القدير أن يتغمد الفقيدة بواســـع 
رحمته ويســـكنها فسيح جناته ويلهم أهلها 

وذويها الصبر والسلوان.

 األنباء  االقتصادية

 بدر األحمد 

 محمد الشايع 

 بدر األحمـد: ٢٠٫٥ مليون 
دينار صافي أرباح «التجاري» 
فـي ٩ أشـهــر   ص ٢٥

 محمـد الشـايع: ١٥٫٥٧ 
أرباح صافية  مليون دينـار 
لــ «المباني» في ٩ أشـهر  

 ص٢٦

 الروضان لـ «األنباء»: تعيين المعلمين 
الكويتيين والوافدين فبراير المقبل

 مريم بندق
  اعتمـــــــدت وزارة 
التخصصات  التربيـــة 
إليها  التــــي حتتــــاج 
الكويتيني  من املعلمني 
والوافدين من التعاقدات 
احملليـــة واخلارجيـــة 

التربوية للعام  والكليات غيـــر 
الدراســـي ٢٠١٢/٢٠١١. أبلغت ذلك 
في تصريحات خاصة لـ «األنباء» 
وكيلـــة القطاع اإلداري عائشـــة 
الروضان، كاشـــفة عن أن تعيني 
خريجي كليتي التربية والتربية 
األساسية للفصل الدراسي األول 
سيتم في فبراير املقبل. وأشارت 

أنه ســـيتم تعيني  إلى 
املعلمـــني الوافدين في 
بعـــض التخصصـــات 
التي يحتاج إليها قطاع 
التعليم العام، وأعلنت 
الروضـــان أن جلـــان 
التعاقدات اخلارجية إلى 
مصر وسورية واألردن وتونس 
ســـتبدأ عملها في الفترة ما بني 
منتصف فبراير وحتى نهاية مارس 
املقبلـــني. إلى ذلك، حددت وكيلة 
قطاع التعليم العام منى اللوغاني 
يومي ١٣ و١٤ ديسمبر املقبل موعدا 
لالختبارات التحريرية للمرشحني 

للوظائف اإلشرافية.

 اللوغاني: ١٣ و١٤ ديسمبر موعد االختبار التحريري لـ «اإلشرافية»

 عائشة الروضان 

 هجرة العيـد.. ١٦٩٨٥ غادروا أمس  ص١٥ 

انتخـاب   العـراق: 
طالبانـي رئيسـًا.. 
المالكـي  وتكليـف 
الحكومة..  بتشـكيل 
تنسحب  و«العراقية» 
ص٣٢  التصويت»  من 

 التفاصيل ص ٦ و٧

 التفاصيل ص ٥  

 شعيب املويزري 

 (محمد ماهر)  سيارات اإلسعاف تنقل مصابني إلى املستشفى 

 ركاب رحلة «الكويتية» إلى دكا : رأينا الموت بأعيننا  ص٩ 
 المنصور لـ «األنباء»: جاهزون إللغاء «الكفيل»

 السفارة األميركية تلغي حفًال  بمقرها لدواع أمنية

 هواتف «سعد العبداهللا» بعد شهرين

 عادل الشنان
  أكد الوكيل املســــاعد لقطــــاع العمل في وزارة 
الشؤون منصور املنصور لـ «األنباء» أن «الشؤون» 

جاهزة  إللغاء نظام الكفيل فعليا. 

 بيان عاكوم
  تداولت معلومات عن أن الســــفارة األميركية 
ألغت حفال لـ «املارينز» كان سيقام مساء أمس مبقر 
السفارة ألسباب أمنية، وبسؤال الناطق الرسمي 
باسم السفارة كاترينا سويت أفادت بأن السفارة 
في طور مراجعة حادث أمني في مجمع السفارة، 
ولضمان حماية الضيــــوف مت إلغاء احلفل. ولم 
تشر سويت إلى طبيعة هذا احلادث مكتفية بأنه 
له عالقة بالوضع األمني، الفتة الى ان املعلومات 
حول إعادة التذاكر وإعادة جدول احلفل سيعلن 

عنها في وقت الحق. 

 موسى أبوطفرة
  أعلن الوكيل املساعد لقطاع املشتركني في وزارة 
املواصالت قبالن العبيان انه ســــيتم ايصال اخلدمة 

الهاتفية ملنازل مدينة سعد العبداهللا بعد شهرين. 
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