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محمد الش�ايع ل� »األنباء«: ح�رص »المباني« وحذرها 
المخاطر  عالي�ة  اس�تثمارات  ف�ي  الدخ�ول  بع�دم 
ومشاريع عقارية متعثرة جّنبها مخاطر األزمة العالمية

الطبطبائ�ي افتتح مع�رض كويت إكس�بو بمنتجات 
عقاري�ة تتج�اوز قيمتها ملي�ارات ال�دوالرات ص44

ملي�ار دوالر تكلف�ة مش�روع »األڤني�وز« بع�د 
ص43 والرابع�ة  الثالث�ة  المرحلتي�ن  انته�اء 

البنك يجري مفاوضات للخروج من األصول 
غي�ر اإلس�امية المق�درة ب�� 10 ٪ ص42

الم�رزوق: »األوس��ط« م��ّول قط�اع الش�ركات 
األزم�ة..  خض�ّم  ف�ي  دين�ار  ملي�ون   173 ب�� 
والتح�ول النهائ�ي إل�ى »إس�امي« خال أس�بوع

 » ي ك�ز لمر ا «
ي�واف����ق
 ل�� »الوطني« 

على ش�راء 60٪ من أس�هم »بوبي�ان« ص35

تتس�ّلم  الوطنية«  »الخطوط 
وتعل�ن  الخامس�ة  طائرته�ا 
إطاق رحاتها إلى إسطنبول 
بواقع  المقبل  مايو  من  اعتبارًا 
ص41 أس�بوعيًا  رح�ات   3

األمير: شعوبنا تنتظر منا تحويل قراراتنا إلى واقع

مصافحة بني األسد ونظيف:ذكرت مصادر مواكبة لقمة سرت 
أن مصافحة جرت على هامش اجتماعات القمة بني الرئيس السوري 
بشار األسد ورئيس الوزراء املصري أحمد نظيف ممثل الرئيس املصري 

في القمة.
 قمة س�رت تتمخض عن قمتني: قرر القادة العرب في ختام أعمال 
قمتهم الثانية والعشرين عقد قمة عربية استثنائية في سبتمبر املقبل ملتابعة 

نتائج هذه القمة وعقد قمة عربية � أفريقية في شهر نوفمبر املقبل.
 القمة العربية مرة كل 6 أش�هر: وافق امللوك والرؤساء العرب 
على دراسة مقترح اجلماهيرية الليبية بعقد القمة العربية كل ستة أشهر 

مداورة في مقر األمانة العامة للجامعة العربية وفي مقر دولة الرئاسة.
 الزعماء العرب يزورون مبارك بعد النقاهة:أكد د.أحمد نظيف 
رئي�س الوزراء املصري أن ع�ددا كبيرا من الرؤس�اء العرب أبدوا 

اهتمامهم بصحة الرئيس مبارك وأبلغوا الوفد املصري املشارك 
في القمة تهنئتهم بوصول الرئيس س�املا إلى أرض الوطن بحمد 
اهلل. وقال د.نظيف »ال�كل كان يريد االطمئنان على صحته، لكننا 
طلبنا منهم االنتظار حتى تنتهي فترة النقاهة ولكن كان هناك بالفعل 
كثير من الرؤس�اء أبدوا رغبتهم في زيارة الرئيس لتهنئته بعودته 

بالسامة«.

ســـرتـ  كونا: في كلمته أمام القمة العربية 
التي اختتمت أعمالها في مدينة سرت الليبية، 
المس صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد 
طموحات وتطلعات الشعوب العربية عندما أعلن 
أن »الشـــعوب تنتظر منا حتويل قراراتنا إلى 
واقع«، وشدد سموه على »اننا مطالبون ببذل 
املزيد من اجلهـــود واحملاوالت املخلصة إلزالة 

شوائب تعكر صفو عالقاتنا العربية«.
وقال ســـموه »إننا مصممون على االرتقاء 
وتطوير مستوى اإلنســـان العربي في جميع 
أوجه احلياة ليحيا حياة كرمية محفزة لإلبداع، 
مبديا تطلعه لسرعة مساهمة بقية الدول العربية 
في مبادرة مشاريع القطاع اخلاص واملشاريع 
املتوسطة والصغيرة التي طرحتها الكويت في 

القمة االقتصادية«.
صاحب الســـمو األمير الـــذي جدد تضامن 
الكويت مع السعودية في الدفاع عن أراضيها 
مشـــددا على حرصه على وحدة اليمن، أكد أن 
اجلميع بانتظار عراق ملتزم بقرارات الشرعية 

الدولية.
واعتبر صاحب الســـمو األمير أن استمرار 
املجتمع الدولي فـــي الوقوف متفرجا وصامتا 
إزاء املمارسات اإلسرائيلية في القدس واألرض 

احملتلة جرمية كبرى وبشعة.

صاحب السمو ألقى كلمة الكويت أمام قمة »دعم صمود القدس« : نجدد التضامن مع السعودية في الدفاع عن أراضيها والحرص على وحدة اليمن واستقراره

محمد عبدالعزيز الشايع متحدثا خالل اجلمعية العمومية 

صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد لدى زيارته الزعيم الليبي معمر القذافي في مقر اقامته وبصحبة سموه الشيخ د.محمد الصباح والشيخ أحمد الفهد

النائبان عسكر العنزي وصالح عاشور ضمن الوفد البرملاني املشارك في اجتماع االحتاد 
البرملاني الدولي

عبدالسالم البحر

حمد املرزوق مترئسا اجلمعية العمومية للبنك

األنباء  االقتصادية مطالبون ببذل المزي�د من الجهود والمحاوالت إلزالة ش�وائب تعكر صف�و عاقاتنا العربية
مدعوون لارتقاء باإلنس�ان العربي في جميع أوجه الحياة ليحيا حياة كريمة محفزة لإلبداع
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االتح�اد  اجتم�اع  ف�ي  ش�ارك  األم�ة  مجل�س  وف�د 
البرلمان�ي الدول�ي ال�� 122 المنعقد ف�ي تايلند   ص7

اس�تم�اك 395 قس�يم�ة ف�ي الس�المي�ة        ص 12 

»التربية«: 13 مليونًا لتعيين الوافدين
مريم بندق

طلبـــت وزارة التربية من ديوان اخلدمة املدنية 13 مليونا 
و19 ألفـــا و400 دينار خصما من االعتمـــاد التكميلي الثاني 
مليزانية 2011/2010 لتعيني املعلمني الوافدين وسّد احتياجات 

الوزارة من الوظائف املساندة والفنية.

مياه 5 شركات سليمة.. و»الروضتين« اليوم

نجاح س�احق لس�باق البن�ك الوطني للمش�ي 
بمش�اركة أكثر م�ن ثمانية آالف متس�ابق ص24

دارين العلي
أكد مدير عام الهيئة العامة للبيئة د.صالح املضحي ان الفحوص 
املخبرية التي اجرتها الهيئة على املياه املعدنية لشركات املياه مثل 
»أبراج وأكوا غلف وأروى وأكوافينا وإيه بي سي« جاءت سليمة 

ومطابقة لنتائج فحوصات مختبرات »الصحة«.
وقال: »مازالت مياه الروضتني تخضع لعمليات الفحص والنتائج 

ستظهر اليوم.

مجلس الوزراء: معالجة جذرية للبدالت والمكافآت 

حقوق البدون بقرارات وزارية
مريم بندق

أكدت مصادر وزارية لـ »األنباء« أن مجلس الوزراء يتجه إلى 
اعتماد احلقوق املدنية واالجتماعية والتعليمية والوظيفية والصحية 
لفئة البدون من خالل قرارات وزارية يصدرها الوزراء املختصون 
كل في تخصصه وبحسب احتياجات ومتطلبات الوزارات وأبناء 
هذه الفئة لضمان احلياة الكرمية لهم، مستبعدة أن تصدر بقانون 
من مجلس األمة. من جهة ثانية أكدت مصادر حكومية رفيعة في 
تصريحـــات خاصة لـ »األنباء« أن اجتماع مجلس اخلدمة املدنية 
سيكون األسبوع املقبل وعلى رأس جدول أعماله »معاجلة جذرية 
للكوادر الـ 37 املقدمة من بعض اجلهات احلكومية تتضمن زيادات 
مالية في البدالت واملكافآت دون اضافتها الى الرواتب األساســـية 
بشكل يحقق العدالة ويقضي على الفجوات احلالية بني التخصصات 

املتشابهة واملوجودة في أكثر من وزارة وجهة حكومية«.
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رشيد الطبطبائي يقص شريط افتتاح املعرض بحضور 
)أحمد باكير(سعاد الهارون


