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المحامي نواف الفزيع: اللجوء 
إلـى القضاء الحـل األمثل 
ص٣١ البـدون  لمشـكلة 

العقارات االستثمارية أصبحت المالذ اآلمن ألصحابها 
في ظل تداعيات األزمـة المالية العالمية ص٣٧

رئيس اتحاد العقاريين في حوار مع «األنباء»

توفيق الجراح: العقار المحلي 
يمـّر بمرحلة التقـاط أنفاس 
السـتعادة عصـره الذهبـي

«التربية» أعدت ٦ إجراءات  للتعامل مع تأجيل الدراسة  في حال إقراره  لمرحلتي المتوسط واالبتدائي

ه إلى رئيس الحكومة  «الشعبي» و«التنمية»: أي أسئلة ال يرّد الوزراء عليها سُتوجَّ
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نوافذ 

الرمضانية
السـليم: األمة االسـالمية 
لـم تعـــرف حقـيقة 
االنحـراف والتفرقة إال بعد 
دخول علم الـكالم حياتها

القـرآن  حفـظ  المهلهـل: 
اصطـــفاء مـن اهللا تعالى 
للعبد وليس هناك أفضل من 
تالوة كتـاب اهللا وتدبر آياته

األمير عاد إلى البالد بعد مشاركته بالعيد الـ ٤٠ لثورة الفاتح  ص٣
صاحب السمو األمير  التقى عددا من قادة الدول خالل زيارته القصيرة إلى ليبيا أمس األول بينهم القذافي ورئيسا تونس واجلزائر وأمير قطر 

مريم بندق ـ موسى أبوطفرة
 ماضي الهاجري

التحذيــــرات التي ســــبق ان 
اطلقها النائ ب احمد الســــعدون 
بشأن جتاهل الوزراء الرد على 
اســــئلة النــــواب وانعكاســــات 
ذلك على مســــاءلة سمو رئيس 
الــــوزراء، جتددت اخيرا بتوجه 
لكتلتي «الشــــعبي» و«التنمية 
واالصالح» والنائبني محمد هايف 
ود.ضيف اهللا بورمية لتوجيه 
جميع االسئلة التي لم يرد عليها 
الوزراء الى سمو رئيس الوزراء 

للرد عليها.
وأكدت مصادر لـ «األنباء» أنه 
ســــتتم مخاطبة رئيس مجلس 
األمــــة إلعادة توجيه األســــئلة 
التي وجهــــت لوزراء وجتاوزت 
املدة القانونية بعدم الرد عليها، 
موضحة ان عدد تلك االســــئلة 

يتجاوز ١٥٠ سؤاال.
من جهة أخرى، وضعت وزارة 
التربية اإلجراءات التي ستتخذ 
في حال صدور  قرار «متوقع ان 

يتبلور قريبا» بتأجيل الدراسة 
للمرحلتني االبتدائية واملتوسطة. 
وبحسب تعليمات وزيرة التربية 
ووزيرة التعليم العالي د.موضي 
احلمود، عقد مجلس مديري عموم 
املناطق اجتماعا امس خلص الى 
ان اإلجراءات  التي ســــتتخذ في 
حال إقــــرار التأجيل هي: اضافة 
حصة لليوم الدراسي وتقليص 
الدراسي،  العام  اجازة منتصف 
الى جانب الغاء اجازة الســــبت 
ومتديد العام الدراسي للمرحلتني 
املذكورتني في حالــــة اضطرار 
الدراســــة  الى تأجيل  احلكومة 
اكثر من اسبوعني بهدف االبقاء 
على االيام الفعلية للدراسة وعدم 
تقليص املناهج مع اقرار امتحان 
دور ثالث للمصابني من الطلبة 
الذين ال يســــتطيعون احلضور 

المتحان الدور الثاني.
هذا، ويبدأ البرنامج التوعوي 
للمعلمني واملعلمات من ٧ اجلاري 
وحتى ١٣ منه في مسارح مدارس 

وزارة التربية.
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«األنباء»:  لـ  الحربي  ملـوح 
تكريم منقذي ضحايا حريق 
العيون بعد عيد الفطر ص٣٠
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مختار «العيـون» ملوح الحربي 
لــ «األنبـاء»: تكريـم منقذي 
ضحايا الحريق بعد العيد ص٣٠


