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نواب نصحوا بحّل سريع وشامل  وإقرار الحقوق اإلنسانية لغير محددي الجنسية والصرعاوي يحّذر من التجنيس العشوائي ومساعي تدويل القضية
مشاهد من تجمع البدون

البراك يدعو للتهدئة: حضر النائب مسلم البراك إلى الصليبية حيث 
طالب املتظاهرين بالتهدئة والعودة إلى منازلهم واعدا إياهم بأن 

ينقل أصواتهم ومطالبهم إلى املسؤولني. 
ــر النائب األول  ــاعة الـ ٨:٣٠ حض متابعـة الوزيـر والوكيل: في متام الس
ــيخ أحمد احلمود ووكيل  لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الش
ــى مديرية أمن اجلهراء واطلعا  ــة الفريق غازي العمر ال وزارة الداخلي

على اإلجراءات األمنية التي متت خالل العملية.
أمن الدولة : حضر إلى مكان التظاهرة وكيل جهاز أمن الدولة الشيخ 
عذبي الفهد على رأس مجموعة من رجال أمن الدولة للمساعدة في 

تأمني املنطقة إلى جانب رجال القوات اخلاصة واألمن العام.
شعارات: رفع املجتمعون شعارات «حريتنا لن تضيع في ظل قائدنا» 
ــية» و«مللنا الوعود» و«يسقط الفضالة والرومي  و«نطلب نطلب جنس

واملليفي».
حجـارة على رجال األمـن: قام املتجمهرون بإلقاء احلجارة على رجال 
القوات اخلاصة، وخالل ذلك حطم بعض من املتجمهرين «ونشا» 
تابعا لوزارة الداخلية مع اســـتمرار قـــذف رجال القوات اخلاصة 

ودوريات األمن باحلجارة على أيدي املتجمهرين.
ــق اإلعالمي للطوارئ الطبية عبدالعزيز  اشـتباك: وفق ما نقله املنس
ــيرا إلى أنه مت  ــد أن عدد املصابني في تيماء بلغ ١١ مصابا، مش بوحيم

إرسال ١٦ سيارة إسعاف إلى موقع التظاهر كإجراء احترازي.

يومــيـــة سـياســيــــة شامــلــــة ـ السبت 16 من ربيع األول  1432 ـ 19 من فبراير 2011 الـعـدد:

تظاهرة «غير سلمية» لـ «البدون»
مئات من غير محددي الجنسية خرقوا «منع التجمع» بمسيرة في شوارع تيماء انتقلت إلى الصليبية في محاولة لالستفادة من األجواء بالمنطقة

عبداهللا قنيص - هاني الظفيري 
في حترك نادر خرج املئات من أبناء فئة غير 
محددي اجلنســـية في شـــوارع تيماء بداية ثم 
الصليبية أمس مطالبني مبعاجلة قضية «البدون» 
ومرددين هتافـــات معادية للجهاز اخلاص الذي 
أنشئ للنظر في قضيتهم برئاسة النائب السابق 
صالح الفضالة الذي دعوا إلى إســـقاطه. ورغم 
اإلجراءات اجلادة وغير املســـبوقة التي شهدتها 
األشهر األخيرة على صعيد هذه القضية وتعهد 
احلكومة بتوفير معاجلة جذرية لها خالل السنوات 
الـ ٥ املقبلة على أســـاس جتنيس من يســـتحق 
من «البدون» ومعاجلة أوضاع الباقني، يبدو ان 
املتظاهرين سعوا أمس الى االستفادة من أجواء 
التظاهر الدائرة فـــي أكثر من بلد باملنطقة، رغم 
انهم ابتعدوا عن الشعارات السياسية بشكل عام 
ورفعوا أعالم الكويت وصور صاحب السمو األمير 

الشيخ صباح األحمد.
واتساقا مع ما وعدت به في تصريحات انفردت 
بنشرها «األنباء» أمس األول، حرصت أجهزة وزارة 
الداخلية ـ رغم تأكيدها على ان التظاهر وتنظيم 
املســـيرات ممنوع اذا لم مير بالقنوات الالزمة ـ 
على محاولة فض التجمهر سلميا والتعامل معه 
بشـــكل راق وجنحت في ذلك الى ما قبل نهايته 

بقليل، حيث حصلت احتكاكات أدت الى إصابة ٢٠ 
شخصا بينهم ٧ من رجال األمن والقي القبض على 
نحو ١٠٠ من املتظاهرين. وفي ظل تباين وجهات 
النظر حول هذه القضية القدمية ـ اجلديدة على 
املســـتوى السياسي، تباينت تصريحات النواب 
بشأنها رغم بروز أكبر لألحداث التي طالبت بعدم 
قمع التجمع والسماح بإيصال رسالته مع الدعوة 
لإلسراع مبعاجلة املوضوع بشكل شامل واقرار 

احلقوق االنسانية ألبناء هذه الفئة. 
ومن هـــذه األصوات النواب: صالح عاشـــور 
وحسني القالف ود.يوسف الزلزلة وسعد اخلنفور 
ومبارك اخلرينج وعسكر العنزي ومحمد هايف 
ود.ضيف اهللا أبورمية ومبارك الوعالن ود.جمعان 
احلربش ود.حســـن جوهر وفيصل الدويســـان 
وشعيب املويزري. وباملقابل صدر املوقف األشد 
عن النائب عادل الصرعاوي الذي دعا املتجمهرين 
الى ان «يتقوا اهللا فـــي الكويت»، مؤكدا ان هذه 
الدعوات تسيء لهم ألن الكويت لم تبخل عليهم 
بالتعليم والرعاية الصحية وغيرهما ال في السابق 
وال في املستقبل، محذرا من مساعي تدويل القضية 
بعدما جنحت الكويت في إظهار ســـالمة موقفها 
أمام املنظمات الدولية. وجدد الصرعاوي تأكيده 

على رفض التجنيس العشوائي.

علم مصري ضخم حمله املتظاهرون في ميدان التحرير أمس وفي اإلطار الشيخ يوسف القرضاوي يحيي املصلني قبل إلقاء خطبة اجلمعة             (أ.ف.پ ـ أ.پ)

(هاني الشمري - متين غوزال)

ص٤

ص٢٤

حملة تفتيشية مفاجئة قادها المدير العام للهيئة
(سعود سالم)

«البيئـة» تصـادر 
و«الخيوط»  «الفوم» 
يلّوح والمضحـي 
 بــ «أوامـر منـع 
بـحـق  سفــر» 
المخالفيـن  ص٧

بحرينيون يحملون الفتات تؤيد امللك حمد بن عيسى في املنامة أمس                   (أ.ف.پ)

في األنباء اليوم 

ملك البحرين يكلف ولي العهد بالحوار مع جميع األطراف
عواصمـ  وكاالت: أعلن ملك البحرين 
حمد بن عيسى آل خليفة  أمس تكليف ولي 
العهد بإجراء حوارا مع جميع األطراف، 
داعيا اجلميع إلى التعاون معه لتتجاوز 
اململكة ما شــــهدته في الفتــــرة األخيرة 
من أحداث. مــــن جهته، دعا وزير العدل 
والشؤون اإلسالمية البحريني خالد بن 
علي أعضاء كتلة الوفاق إلى العودة الى 
البرملان و«االســــتمرار في املشاركة مع 
إخوانهم اعضاء الســــلطة التشريعية»، 
مبينا أن امللك حمد بن عيسى يؤكد على 
أهمية مساهمة كتلة الوفاق بجانب الكتل 
األخرى في املجلس النيابي في دفع مسيرة 
الدميوقراطية ودعم حكم القانون وبناء 

دولة املؤسسات.
جاء ذلك فيما شهدت املنامة تظاهرة 
حاشــــدة أمس تأييــــدا لألســــرة املالكة 
ومواجهات متفرقة بني رجال األمن وبعض 
املشاركني في تشييع القتلى الذين سقطوا 

في أحداث أمس األول. 

وزير العدل يدعو نواب كتلة الوفاق إلى العودة للبرلمان

االحتجاجات تتواصل في اليمن واألردن 
والخناق يضيق على القذافي في ليبيا

مواجهات «البلطجة» تتكرر  في أكثر من بلد عربي

ـ وكاالت: تكرر  عواصـــم 
مشهد املواجهات والبلطجة التي 
ميارسها أنصار بعض األنظمة 
ضد معارضيها في أكثر من دولة 
عربية أمس، حيث لقي شخصان 
حتفيهما وجـــرح اكثر من ٢٠ 
جراء قنبلة ألقيت على مطالبني 
الرئيس علي عبداهللا  برحيل 
صالـــح في تعـــز، كما أصيب 
العشرات في اشـــتباكات بني 
مؤيدي صالح ومعارضيه في 
صنعاء. أما في ليبيا فقد كلفت 
املواجهات بني املعارضني لنظام 
الزعيم معمر القذافي واملوالني له 
منذ الثالثاء املاضي اكثر من ٢٤ 
قتيال، لكن ذلك لم مينع اللجان 
الثورية من التهديد برد «عنيف 
وصاعق» على املتظاهرين الذين 
وصفتهم بـ «املغامرين». وقد 
حلت قوات اجليش محل الشرطة 
في بنغازي حيث وقعت أعنف 
املواجهات وأحرق املتظاهرون 
مقر اإلذاعـــة فيها، كما أعلنت 
جماعتـــان ليبيتان في املنفى 
امس ان احملتجني سيطروا على 
مدينة البيضا وان املدينة باتت 
بأيدي «الشعب» بعد ان انضم 
لهم بعض أفراد الشرطة احمللية، 
في املقابل نقل التلفزيون الليبي 

صورا للقذافي خالل مشـــاركته في مســـيرة مؤيدة للحكومة في طرابلس أمس. 
املشهد ذاته تكرر في عمان، حيث أصيب ٨ أردنيني بجروح اثر هجوم شنه موالون 
للنظام على مئات املتظاهرين الشبان الذين طالبوا باإلصالح في حادث هو األول 

التفاصيل ص٣٥من نوعه منذ بدء االحتجاجات في األردن.

«جمعة النصر» مليونية في ميدان التحرير 
للتذكير بمطالب الثورة

عواصم – وكاالت: احتفاء مبرور أسبوع على 
انتصار ثور «٢٥ يناير» وللتذكير مبا لم يتحقق 
من مطالبها، احتشد أكثر من مليوني مصري في 

ميدان التحرير وعدد من املدن املصرية أمس.
وجدد متظاهرو «جمعة النصر» مطالبهم برحيل 
باقي عناصر النظام القدمي وعلى رأســــهم أحمد 
شفيق رئيس الوزراء املصري. وردد املتظاهرون 
هتافات «الشعب يريد تطهير البالد» و«الشعب 
يريد تكرمي الشــــهداء». ووزع بيان حمل توقيع 
«اللجنة التنسيقية جلماهير الثورة» شمل تسعة 
مطالب على رأســــها تشكيل حكومة انتقالية من 

كفاءات وطنية مستقلة لتدير شؤون البالد خالل 
الفترة االنتقالية وتهيئة املناخ السياسي إلجراء 
انتخابات حرة ونزيهة. وشــــملت املطالب التي 
وردت في البيان، إلغاء حالة الطوارئ واإلفراج 
الفوري عن املعتقلني السياسيني وتشكيل جلنة 
للتحقيــــق في جرائــــم وزارة الداخلية ومالحقة 
رموز الفساد من أنصار النظام السابق، وإطالق 
حريــــة تكويــــن األحــــزاب على أســــس مدنية. 
إلى ذلك، وبعد سنوات من املنع، ألقى الشيخ يوسف 
القرضاوي خطبة صالة اجلمعة وأم املصلني في 
امليدان بعد منع استمر لسنوات، ووجه التحية 

إلى الشباب الذي صنع االنتفاضة الشعبية، داعيا 
في الوقت نفســــه احلكام العرب إلى االســــتماع 

لشعوبهم و«التحاور معها».
في املقابل، تظاهر نحو عشــــرة آالف شخص 
في شارع جامعة الدول العربية في حي املهندسني 
بالقاهرة في إطار «جمعة الوفاء» للرئيس السابق 
حسني مبارك. ورفع املتظاهرون صورا للرئيس 
السابق والفتات تطالب بتكرميه وتعتذر له عن 
طريقة خروجه من احلكم، ومنها «سامحنا يا ريس» 
و«بنحبك يا ريس» وطالبوا املجلس العسكري 

احلاكم بتكرمي مبارك.

القرضاوي يخطب ويؤم المصلين.. وآالف يخرجون في المهندسين وفاًء لمبارك

متظاهرون ليبيون يحطمون مجسما لـ «الكتاب األخضر» 
أمام أحد مقار اللجان الثورية في طبرق             (أ.ف.پ)

التفاصيل ص٣٨ و٣٩

تضـارب المعلومـات حـول موعـد القمـة العربيـة
والسـفير الليبي: ال تخوف على نظام معمر القذافي  ص٣٥

التفاصيل ص١٤و١٥

(محمد ماهر)
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الديبلوماسيون «عزايز» في «عزايز»
الشيخ علي اجلابر وحرمه خالل استقبالهما الديبلوماسيني في «عزايز» أمس

ضاري الفهد: ملتقـى الجبالن دليل على 
حول  الكويتي  للشـعب  والتآزر  التالحم 
قيادته العليـا تحت ظل أميرنـا ووالدنا

صياح أبو شيبة مكرما الشيخ ضاري الفهد بحضور بن المي وسعد اخلثية

د.صالح املضحي خالل احلملة

التفاصيل ص ٣٧

خادم الحرمين  يعود
 إلى المملكة  خالل يومين

الربـــاطـ  أ.ف.پ: بعد قضائه فتـــرة نقاهة في املغرب، يعود 
خادم احلرمني الشريفني امللك عبداهللا بن عبدالعزيز إلى اململكة 
العربية السعودية خالل يومني بحسب ما أفاد السفير السعودي 

في الرباط محمد بن عبدالرحمن البشر.
وقال البشـــر: «كنت احتدث مع خادم احلرمني، واستطيع أن 
أؤكـــد لكم أنه بصحة جيدة جدا وأنه ســـيعود إلى الوطن خالل 

يومني».

(سعود سالم)القوات اخلاصة حتيط باملتظاهرين وتدعوهم لفض مسيرتهم غير املرخصة في تيماء أمس


