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 البـدر: «الخليـج» يحقـق صافي ربح 
  بـ ١٩ مليون دينار لـ ٢٠١٠ واألرباح 
التشغيلية تجاوزت الـ ١٣٥ مليونًا  ص٣٩

 حرب شوارع في مصر
 مئات الجرحى وأنباء عن سقوط قتلى.. والحكومة تتهم «اإلخوان» بإلقاء كرات النار على المتظاهرين في ميدان التحرير.. والخارجية المصرية ترفض الدعوات الغربية لمرحلة انتقالية اآلن وتعتبرها تدخًال

طـالبـًا   ٧١٩  أسماء 
وطالبـة تـم قبولهـم 
للفصل  الجامعـة  فـي 
٢٠١١/٢٠١٠ الثاني 

 ص٢١ 

 اعتصام أردني أمام مقر الحكومة: 
«جينا نطالب بالتغيير» !

 ..وعلي صالح: ال للترشيح 
  وال للتوريث في اليمن

 عّمانـ  أ.ف.پ: اعتصم أكثر من 
١٥٠ شخصا أمام رئاسة الوزراء 
في عمــــان أمس مطالبني برحيل 
احلكومة األردنية وحل البرملان، 
وهتف املشاركون في االعتصام 
وأغلبهم شبان وشابات ينتمون 
حلزب جبهة العمل اإلســــالمي، 
الــــذراع السياســــية لإلخــــوان 
املسلمني في األردن، وحزب البعث 
العربي االشتراكي وحزب الوحدة 
الشعبية باإلضافة إلى شابات من 
رابطة املــــرأة األردنية «التغيير 
التغيير، جينا نطالب بالتغيير» 
و«ال البخيت وال ســــمير شعب 
يطالب بالتغيير» و«الشعب يريد 
إســــقاط احلكومة الشعب يريد 
النواب» و«جينا نطالب  إسقاط 
السياسي  بالتغيير» و«التغيير 

هو مطلبنا األساسي». 

 صنعــــاء ـ وكاالت: اســــتبق 
الرئيــــس اليمني علــــي عبداهللا 
صالح خروج مظاهرات الغضب 
الداعية لرحيله، بإعالنه عن جتميد 
الدستورية  التعديالت  إجراءات 
املنظورة حاليا مبجلس النواب، 
مؤكــــدا انه لن يرشــــح نفســــه 
النتخابات الرئاسة املقبلة، وانه 
ضد مبدأ توريث منصب الرئاسة، 
لكن املعارضة التي وصفت اخلطوة 
باإليجابية أكدت انها عازمة على 
اخلروج اليوم للتظاهر كما هو 

مخطط. 

 سليمان: ال حوار مع المعارضة قبل وقف المظاهرات
ـ وكاالت: حتــــول ميدان   القاهــــرة 
التحرير أمس من ساحة للتظاهر والتعبير 
عن الرأي، إلى ســــاحة للمواجهات بني 
املتظاهرين الذين خرجوا تأييدا للرئيس 
املصري حسني مبارك وآخرين معارضني 
له لم يقتنعوا باخلطاب الذي ألقاه أمس 
األول، وأدت تلك املواجهات إلى سقوط 
أكثــــر من ٥٠٠ جريح وترددت أنباء عن 
وقوع عدد من القتلى، فيما أشار شهود 
عيــــان إلى اعتقــــال عدد من النشــــطاء 
واإلعالميني.  هذا، وقالــــت وكالة أنباء 
الشرق األوسط املصرية إن عناصر من 
جماعة اإلخوان قامت بإلقاء كرات النار 
على املتظاهرين في ميدان التحرير. وفيما 
أعلن عن تخفيض ساعات حظر التجول 
ليصبح من الساعة اخلامسة مساء الى 
الثامنة صباحا، لم تفلح مناشدات اجليش 
للشــــباب املصري بالعودة الى منازلهم 
بعد ان عرف رســــالتهم ومطالبهم وقال 
في بيان «انتم بدأمت اخلروج للتعبير عن 
مطالبكم وانتم القادرون على إعادة احلياة 
الدعوات  الطبيعية ملصر». وتصاعدت 
للمؤسسة العسكرية لضبط األوضاع، 
ووقعت عدة شخصيات بينها رجل األعمال 
جنيب ساويرس وسفير مصر السابق لدى 

األمم املتحدة نبيل العربي والكاتب سالمة 
احمد ســــالمة بيانا دعت فيه «املؤسسة 
العسكرية املصرية الى ضمان أمن وسالمة 
شــــباب مصر املتجمع للتظاهر السلمي 
في ميدان التحرير وغيره من شــــوارع 
وميادين املدن املصرية».  من جانبه،  حث 
نائب الرئيس املصري عمر سليمان مساء 
امس جميع املتظاهرين املؤيدين للرئيس 
حسني مبارك واملعارضني له على العودة 
الى منازلهم والتقيد بحظر التجول مؤكدا 
ان احلوار مع القوى السياسية مرهون 
بانتهاء االحتجاجات في الشوارع.  في 
املقابل، جــــددت املعارضة أمس رفضها 
دعــــوة احلوار مع ســــليمان قبل تنحي 
الرئيس، بينما قال املعارض املصري محمد 
البرادعي انه يأمل أن يترك الرئيس احلكم 
قبــــل ما وصفه بـ «جمعة الرحيل» غدا.  
من جهتها، رفضت «اخلارجية املصرية» 
الدعوات األوروبية واألميركية لضرورة 
أن تبــــدأ عملية التحول السياســــي في 
مصر اآلن. وقالت فــــي بيان إن دعوات 
«اطراف خارجية» تتحدث عن حتول اآلن 
«مرفوضة وتناقض الدستور وتهدف الى 

تأجيج الوضع الداخلي في مصر».
 

 الغانم والصرعاوي: تنسيق نيابي
   لعقد جلسة لـ «الحريات»

 موسى أبوطفرة ـ ماضي الهاجري ـ سامح عبدالحفيظ ـ فليح العازمي ـ هادي العجمي ـ رشيد الفعم
  لليوم الثاني على التوالــــي يتفاعل أعضاء مجلس األمة دفاعا 
عن احلريات التي كفلها الدســــتور للمواطنني. وكشــــف النائبان 
مرزوق الغامن وعادل الصرعاوي عن ان هناك تنسيقا نيابيا لعقد 
جلسة ملناقشة تقييد احلريات. من جهة أخرى، تقدم النائب فيصل 
الدويســــان باقتراح بقانون إلنشاء مؤسسة كويتية لإلعالم تتبع 
مجلس الــــوزراء تهدف إلى حتقيق الرســــالة اإلعالمية لـ «املرئي 
واملسموع» بكفاءة عالية، وتخلص قطاعي اإلذاعة والتلفزيون من 

الروتني اإلداري. 

 علي رشيد البدر 

(ا.پ)   جانب من املواجهات بني املؤيدين واملعارضني للرئيس حسني مبارك في القاهرة أمس           

 محكمة التمييز تصدر حكمًا بأحقية «بيتك» 
والبنوك اإلسالمية في الرهن العقاري

 الروضان لـ «األنباء»: تعيين المعلمين اعتبارًا من الفصل الثاني
 مريم بندق

  أعلنت وكيلة وزارة التربية للقطاع اإلداري 
عائشـــة الروضان فـــي تصريحات خاصة 
لـ «األنباء» ان تعيـــني املعلمني اخلليجيني 
التخصصات ســـيتم  والوافدين في جميع 
اعتبارا من بداية الفصل الثاني للعام الدراسي 

احلالي ٢٠١١/٢٠١٠. وقالت الوكيلة الروضان 
ان التعيني سيشمل الناجحني في املقابالت 
احمللية التي متت بالـــوزارة حتى ٣١ يناير 
املاضي. وحول تعيني الكويتيني من خريجي 
كليتي التربية والتربية األساســـية، أكدت 
الروضان ان تعيينهم مســـتمر ولم يتوقف 

ويتم في املناطق التعليمية مباشرة.
  وكشـــفت وكيلة القطاع اإلداري عن بدء 
قبول طلبات املعلمني اخلليجيني والوافدين 
في تخصصي اللغة اإلجنليزية والرياضيات 
دون خبـــرة، إضافـــة الى اللغـــة العربية 

للخليجيني. 

 األمير 
   افتتح مبنى 

مكتبة 
الكويت 
الوطنية

 ص٤و٥ 

 التفاصيل ص٦ 

 التفاصيل ص٩ 

 التفاصيل ص٤٦ ـ ٤٨ 

 محمود فاروق  - أحمد يوسف 
عاطف رمضان ـ شريف حمدي
  أصـــدرت محكمة 
التمييز أمس قرارها 
في أحقية بيت التمويل 
والبنوك  الكويتـــي 

اإلســـالمية في تقدمي الرهن العقاري واخلاص بتقدمي خدمات 
بيع وشراء ورهن عقارات السكن اخلاص.

  وتعليقا على احلكم أكد الرئيس التنفيذي لـ «بيتك» محمد 
العمر في تصريـــح لـ «األنباء» أن القضاء الكويتي العادل قد 
أنصف البنك في الدعوى التـــي رفعها لوقف قرار منع البنك 
مـــن تقدمي الرهن العقاري، مشـــــيرا إلـــى أن جهود البنك قد 
تكللـــت بالنجاح لصالح البنوك اإلســـالمية بحقها في تقدمي 

تلك اخلدمة.
  على صعيد متصل أشـــاد اقتصاديون لـ «األنباء» باحلكم، 
مؤكدين أن هذا القرار من شـــأنه تنشيط األوضاع في السوق 
العقاري الكويتي، الســـيما أن قانونـــي ٨ و٩ لـ ٢٠٠٨ اللذين 
يحظران على الشـــركات والبنوك التعامل في السكن اخلاص 
بالشـــراء او البيع او الوكالة او الرهن قد أضرا باملستثمرين 

واملقرضني على حد سواء ضررا بالغا.
  وبينوا أن حكم التأييد سينشط قطاع السكن اخلاص الذي 

 التفاصيل ص ٤١  ميثل نحو ٦٠٪ من تداوالت السوق العقاري.  

 التفاصيل ص ٤٤ 

 التفاصيل ص ٤٤ 


