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زيـادات   إعـادة 
«القـانــونييـن » 
إلــى ديـــوان 
المدنية  الخدمـة 
مجــــدداً ص٧ 

الـدم   حمامات 
مسـتمـرة فـي 
عن  وأنباء  ليبيـا 
سقوط ١٠ آالف 
ص٥٦و٥٧  قـتيل 

 قبلة على جبني صاحب السمو من أحد البراعم خالل جولة سموه في «مجمع ٣٦٠»   صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد وسمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد يفتتحان رسميا «مجمع ٣٦٠» بحضور رئيس مجلس إدارة شركة متدين العقارية محمد جاسم املرزوق 

 افتتاح أميري لمجمع ٣٦٠
 صاحب السمو هنأ خادم الحرمين الشريفين بعودته سالمًا معافى ويلقي كلمة اليوم بمناسبة األعياد الوطنية

 عودة خادم 
الحرمين إلى 

المملكة وملك 
البحرين تقدم 
كبار مستقبليه 

في الرياض 

 يوجه صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد كلمة الى املواطنني 
الكرام مساء اليوم مبناسبة االحتفاالت مبرور ٥٠ عاما على االستقالل 
و٢٠ عاما على التحرير وذكرى مرور ٥ أعوام على تولي سموه مقاليد 
احلكم.  إلى ذلك، حضر صاحب الســــمو األمير الشــــيخ صباح األحمد 
صباح أمس افتتاح مجمع ٣٦٠ مبنطقة الزهراء، حيث كان في استقباله 
كل من رئيس مجلس إدارة شركة متدين العقارية محمد جاسم املرزوق 
ونائب الرئيس التنفيذي عبدالوهاب مرزوق املرزوق وأعضاء مجلس 
اإلدارة. وتفضل سموه بالقيام بجولة في أرجاء املجمع، كما قام سموه 
بزيارة معرض السيارات امللكية والذي يقيمه متحف السيارات التاريخية 
والقدميــــة والتقليدية. مــــن جانب آخر، بعث صاحب الســــمو األمير 
الشيخ صباح األحمد ببرقية تهنئة الى أخيه خادم احلرمني الشريفني 
امللك عبداهللا بن عبدالعزيز آل سعود ملك اململكة العربية السعودية 
الشقيقة أعرب فيها سموه باسمه وباسم الشعب الكويتي عن خالص 
التهاني بعودته الى أرض الوطن ســــاملا معافى بعد رحلة العالج التي 
تكللت بفضل املولى تعالى بالتوفيق والنجاح، مبتهال سموه الى املولى 
جلت قدرته ان يدمي على أخيه خادم احلرمني الشريفني موفور الصحة 
ومتام العافية ملواصلة دوره املعهود في قيادة مســــيرة اخلير والنماء 
للمملكة العربية الســــعودية الشقيقة، متمنيا ســــموه للبلد الشقيق 
وشــــعبه الكرمي كل الرفعة واالزدهار في ظــــل القيادة احلكيمة ألخيه 

خادم احلرمني الشريفني.

 األنباء  االقتصادية

 الشيخ عبداهللا آل ثاني  طارق عبدالسالم 

 «مشاريع الكويت» تربح ٤٥ مليون 
دينار لـ ٢٠١٠ وتوصـي بتوزيع 
٢٠٪ نقـدًا و٥٪ منحـة ص٤٤

تحقق  لالتصاالت»   «الوطنية 
٧٨ مليـون دينـار أرباحـًا 
صافيـة لـ ٢٠١٠   ص٤٠

 التفاصيل ص٩ و١٨ ـ ٢٠ 
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