
الكويت تّلم الشمل العربي وتفتح باب المصالحات في القمة االقتصادية
انفجـار غازي في حسـينية آل البيت يوقـع 10 ضحاياالحكومة الـ 26 تبصر النور والنواب يصفونها بحكومة »جهز خيامك«

استقبلت الكويت العام اجلديد بحدث كبير 
وتاريخي كان القمة االقتصادية والتي اقترحها 
صاحب السمو االمير الشيخ صباح االحمد 
الذي وبديبلوماسيته املعهودة اعطى للقمة 
صفة التاريخية هو والعاهل السعودي عبر 
تأمينه املصاحلة بني القادة العرب، خاصة اللقاء التاريخي الذي 
جمع العاهل الس����عودي امللك عبداهلل بن عبدالعزيز بالرئيس 
السوري بشار االسد. والتزال اصداء جناحات القمة تتردد حتى 

الساعة معبرة عن االجناز العمالق للديبلوماسية الكويتية.
كما شهد شهر يناير تش����كيل احلكومة ال� 26 في تاريخ البالد 
برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد في 12 
يناير، وفي اليوم التالي انسحب 12 نائبا اثناء تأدية احلكومة 
اليمني الدستورية في مؤش����ر على توتر العالقة بني احلكومة 
ومجل����س االمة الذي اقر قانون العمل في القطاع االهلي في 29 
يناي����ر، كما مت اقرار جلنة حتقي����ق برملانية في الداو واملصفاة 

الرابعة.
حدث آخر ولكن امني متثل في انفجار غازي دمر جزءا من حسينية 
آل البيت في االحمدي اوقع عش����ر ضحايا في 11 يناير، وسجل 
رجال املكافحة اجنازا جديدا بضبط مليون حبة مخدرة جلبها 
وافد س����وري في 2400 حقيبة مدرسية. وانشغلت الكويت في 
هذا الشهر بأحداث غزة، حيث جرت تظاهرة منددة باالعتداءات 
االسرائيلية وسجلت حادثة اثناء انعقاد احد املؤمترات الداعمة 
للفلسطينيني عندما صرخت املواطنة لطيفة الرزيحان صرخة 

غضب ضد االحتفال املؤيد حلركة حماس.
اما اقتصاديا وبعد طول انتظار، فقد نش����ر مش����روع القانون 
ال����ذي قدمه فريق محافظ البنك املركزي في احلكومة واخلاص 
مبعاجلة تداعيات االزمة املالي����ة على القطاع املالي فيما عرف 
بقانون االس����تقرار املالي، ما اثار ردود فعل متباينة بني مؤيد 

ومعارض.
واس����تقبلت الكويت في 21 يناير اولى طائرات اسطول شركة 
اخلطوط الوطنية في خطوة مهمة في تاريخ الطيران بالكويت، 

حيث حطت في مدرج الشيخ سعد العبداهلل للطيران العام. 
 رياضيا احرز العبو منتخب الكويت لكرة السلة املركز الثاني 
ضمن االلعاب املنافسة املصاحبة لبطولة كأس اخلليج ال� 19.اما 
فنيا فقد ودعت الكويت الفنان علي س����لطان بعد صراع مرير 
مع املرض في 18 يناير، كما خس����رت احلركة الفنية والثقافية 
احد روادها الكبار برحيل عاشق الفن والتراث الباحث واملؤرخ 

فاضل مقامس.

ينـاير
جموع الزعماء وامللوك والرؤساء العرب في القمة االقتصادية

أولى طائرات اخلطوط الوطنية للطيران حتط في مطار الشيخ سعد العبداهللالنواب املنسحبون أثناء تأدية القسم احلكومي في مجلس األمة

أول دقيقتني من العام 2009 شهدتا ضبط مليون حبة مخدرة

اثار الدمار التي خلفها االنفجار الغازي في حسينية آل البيت في األحمدي في 11 ينايرالتظاهرات املتضامنة مع غزة والشعب الفلسطيني

عدد من املشيعني في وداع الفنان علي سلطان

إعداد: محمد ناصر
تراوحت وتيرة احداث العام 2009 صعودا وهبوطا بني تأزمي وانفراج اذ 
احتلت العالقة بني السلطتني احليز االكبر من املشهد السياسي الداخلي خاصة 
مع استعار ظاهرة االستجوابات بثالثة استجوابات متالحقة لسمو رئيس مجلس 
الوزراء قدمت في شهر مارس اعقبها حل للمجلس واجراء انتخابات شهدت 
دخول املرأة للمرة االولى احلياة النيابية الكويتية التي شهدت حدثا تاريخيا 

بصعود س��مو رئيس مجلس الوزراء منصة االستجواب املقدم له من النائب 
د.فيصل املسلم في جلسة احتوت على اربعة استجوابات. ولعل فوز النساء 
االربع يكون احلدث االبرز محليا لهذا العام الذي ترافق مع حدث صحي آخر 
كان انفلونزا اخلنازير الذي ارهق الطاقم الصحي والسياسي عبر التجهيزات 
الطبية وتأجيل الدراسة والتداعيات التي احدثها هذا املرض. ملفات بارزة اخرى 
شغلت الكويتيني هذا العام كانت ابرزها قضية املسرحني واملعسرين وقانون 

االستقرار وتلوث ام الهيمان والعرس املأمت في اجلهراء وقضية تعطل محطة 
مشرف للصرف الصحي وغيرها العديد من القضايا التي فاقمت في غليان 
املشهد السياسي الذي بّردته من جهة اخرى النجاحات املتتالية للديبلوماسية 
الكويتية وأتى على رأس��ها جناح الكويت في قمتها االقتصادية التي عبرت 
بها الى بر املصاحلات العربية واعادت فرضها العبا ديبلوماسيا اساسيا على 
الساحة العربية وكذلك ما شهدناه مؤخرا في استضافة قمة مجلس التعاون 

اخلليجي ال� 30 وما رافقها من قرارات اقتصادية تاريخية. انه عام االجنازات 
للديبلوماسية الكويتية وعام املرأة وعام التغيير الذي بدأه سمو رئيس مجلس 
الوزراء بصعوده منصة االس��تجواب ليدشن مرحلة جديدة في العالقة بني 
السلطتني. احداث العام مجتمعة حرصنا في »األنباء« على تلخيصها وتقدميها 
بطريقة مصورة ومتسلس��لة شهريا على امل ان نستقبل عاما جديدا حافال 

باالجنازات بقيادة صاحب السمو االمير الشيخ صباح االحمد.
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