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»اخلليجي« من التعاون إلى االحتاد
خادم احلرمني الشريفني دشّن قمة الرياض.. »علمتنا التجارب أال نقف ونقول اكتفينا ومن يفعل ذلك فسيجد نفسه في آخر القافلة وسيواجه الضياع«

ملوك وأمراء وقادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون اخلليجي في لقطة تذكارية بعد اجللسة االفتتاحية للقمة التي بدأت أعمالها في الرياض أمس 

دشن خادم احلرمني الشريفني 
امللك عبداهلل بن عبدالعزيز قمة 
دول مجلس التعاون اخلليجي في 
الرياض أمس بدعوته قادة التعاون 

الى االحتاد في كيان واحد.
وقال خادم احلرمني في كلمة 
افتتاحي���ة قصيرة مخاطبا قادة 
التعاون »اطل���ب منكم اليوم ان 
نتجاوز مرحلة التعاون الى مرحلة 
االحتاد في كيان واحد يحقق اخلير 

ويدفع الشر« عن دول املجلس.
وأضاف: لق���د علمنا التاريخ 
وعلمتنا التجارب أال نقف ونقول 
اكتفينا ومن يفعل ذلك فسيجد 
نفسه في آخر القافلة وسيواجه 
الضياع وهذا امر ال نقبله جميعا 

ألوطاننا واستقرارنا.
وتابع خ���ادم احلرمني بقوله 
»جنتم���ع اليوم في ظل حتديات 
تستدعي اليقظة وفي زمن يفرض 
علينا وحدة الص���ف والكلمة«، 
مشيرا الى »اننا مستهدفون في 
أمنن���ا واس���تقرارنا لذلك علينا 
ان نك���ون على قدر املس���ؤولية 

ألوطانن���ا«، واعتب���ر »أننا في 
دول اخلليج العربي من الواجب 
علينا مساعدة اش���قائنا وحقن 
دمائه���م وجتنيبه���م األح���داث 

والصراعات«.
وكان صاحب الس���مو األمير 
الش���يخ صباح األحمد قد وصل 
الرياض عصر امس مترئسا وفد 
الكويت في القمة، حيث كان على 
رأس مستقبلي سموه مبطار قاعدة 
الرياض اجلوية خادم احلرمني 

الشريفني.
وعقب اجللس���ة االفتتاحية 
عقد خادم احلرمني الش���ريفني 
وإخوانه أصحاب اجلاللة والسمو 
قادة ورؤساء وفود دول مجلس 
التعاون لدول اخلليج العربية 
جلسة عملهم املغلقة مساء أمس 
بقصر الدرعية في الرياض، وذلك 
في إط���ار أعمال الدورة الثانية 
والثالث���ني للمجل���س األعلى 
التعاون لدول اخلليج  ملجلس 

العربية.

إدارة االنتخابات تبدأ غداً استقبال طلبات الترشح وال جديد على مبلغ التأمني أو الشروط

ترشيد ميزانية االنتخابات

 احلكومة السورية توّقع »البروتوكول«
بعد تعديله وبدء وصول املراقبني العرب 

إلى سورية في غضون 3 أيام 
عواصم � وكاالت: أعلن وزير اخلارجية الس���ورية 
وليد املعلم أن بالده وّقع���ت على بروتوكول اجلامعة 
العربية املتعلق بإرس���ال املراقبني إلى سورية، مشددا 
عل���ى أن توقيع البروتوكول ل���م يتم إال بعد أن أخذت 
اجلامعة بالتعديالت السورية املقترحة السيما املتعلق 
منها مبوضوع السيادة والتنسيق مع احلكومة. وانتقد 
في الوقت نفس���ه مساعي أطراف عربية لتدويل األزمة 
السورية. في املقابل، أكد األمني العام للجامعة العربية 
نبيل العربي عقب توقيع البروتوكول في القاهرة أمس 
إنه ال توجد خطة فورية لرفع العقوبات ألن ذلك يحتاج 
لعقد اجتماع لوزراء اخلارجية العرب. وقال إن املراقبني 
سيحددون ما إذا كانت احلكومة السورية ملتزمة باملبادرة 
العربية، مشددا على أن أول هؤالء املراقبني سيصلون 
إلى س���ورية خالل يومني أو ثالثة. وفيما دعا املجلس 
الوطن���ي املعارض من تونس أم���س إلى »تدخل قوات 
ردع عربية.. ولو بش���كل مح���دود في مناطق محددة« 
حلماية املدنيني قالت جلان التنسيق للثورة السورية 
 ان ع���دد القتلى املدنيني برص���اص األمن جتاوز أمس 

ال� 25 شخصا وعددا من اجلرحى.

مريم بندق - فرج ناصر

تبدأ إدارة االنتخابات اعتبارا من السابعة والنصف من صباح 
غد في استقبال طلبات الترشح لالنتخابات البرملانية اجلديدة 
وذل����ك حتى الواحدة والنصف من بعد الظهر وملدة 10 أيام مبا 
فيها أيام اجلمع والسبت. وعلمت »األنباء« أن املرسوم األميري 
بالدعوة إلى االنتخابات املقررة في 2 فبراير املقبل سينشر اليوم 
في عدد خاص من جريدة »الكويت اليوم«. وقالت مصادر مطلعة 
إن مبل����غ التأمني املطلوب 50 دينارا ل����م يطرأ عليه أي زيادة، 
مشيرة إلى أن إدارة االنتخابات عازمة على تطبيق القانون فيما 
يتعلق بعدم تسجيل املمنوعني من السفر الصادرة عليهم أحكام 
قضائي����ة نهائية دون إلقاء القبض عليهم وإحالتهم إلى تنفيذ 
 األحكام. على صعيد امليزاني����ة املطلوبة قالت مصادر وزارية 
ل� »األنباء«: إن امليزانية ستكون تقريبا املعتمدة في االنتخابات 
السابقة وقد طلبنا من ممثلي الوزارات ترشيد اإلنفاق وطلب 

صورة زنكوغرافية ملرسوم االنتخاباتميزانية مخفضة نسبيا.

األمن استخدم مسيالت الدموع واملاء احلار والطلقات الصوتية.. ونواب سابقون ونشطاء: التعامل معهم بعنف ليس حاًل

احتجاجات »البدون« جتددت .. واجلهاز املركزي يستغرب
و»الداخلية«: لن نسمح بأي جتمع غير قانوني أو العبث باألمن 

أمير زكي ـ محمد الخالدي 
هاني الظفيري

حتول م����ا أطلق عليه »اثنني 
الكرام����ة« في تيم����اء أمس الى 
س����احة كر وفر بني قوات األمن 
ومئات م����ن البدون مدعوين من 
عشرات النش�������طاء السياسيني 
والنواب السابقني، ق���وات األمن 
استخدمت الغاز املسيل للدموع 
والقناب����ل الدخانية واملاء احلار 
لتفريق املتظاهرين ألكثر من مرة 
من الساحة الى شوارع املنطقة، 
فيما نفت اس����تخدام الرصاص 
املطاطي، ومت اعتقال اكثر من 15 
متظاهرا بينهم أحد الصحافيني.

ورصدت »األنباء« عدة إصابات 
في صفوف املتظاهرين وش���وهدت 
طائرة هيليكوبتر تابعة للداخلية 
جتوب ش����وارع تيماء بحثا عن 

املتظاهري����ن الب����دون.  هذا وقد 
استغرب اجلهاز املركزي ملعاجلة 
أوضاع املقي���مني بص���ورة غي��ر 
قانوني����ة هذه االحتجاجات رغم 
جهود اجلهاز في تقدمي التسه�يالت 
الالزمة لهذه الفئة. في املقابل أكد 
نواب سابقون ونشطاء ان التعامل 
األمن����ي مع القضي����ة ليس حال، 
مشددين على ضرورة اإلسراع في 
احلل السياسي. من جهتها، اكدت 
وزارة الداخلية أنها ستتعامل بكل 
حزم وشدة مع أي جتمع أو مسيرة 
غير قانونية يتم تنظيمها مستقبال 
ولن تسمح ألي كان بالعبث بأمن 
البالد واالعتداء على أجهزة ورجال 

األمن والتعدي على القانون.
وقال بي����ان للوزارة امس ان 
مجموعات متتالية من املتجمهرين 
من املقيمني بصورة غير قانونية 
ومعهم ناشطون مبنطقة تيماء 

اعتدوا مس����اء امس على فترات 
متقطع����ة على رج����ال األمن مما 
القائد امليداني  أدى الى اصاب����ة 
امليداني����ة وإحداث  للعملي����ات 
أض����رار مختلفة. وذك����ر البيان 
ان ذلك اضطر رج����ال األمن الى 
التعامل مع املتظاهرين بالطلقات 
الصوتية والدخانية ورش املياه 
إلبعاده����م وتفريقهم مضيفا انه 
على الرغم من محاوالت التفاهم 
معهم بضرورة رفع مطالبهم عبر 
القنوات الرسمية فإنهم لم ميتثلوا 
لألوامر ومحاوالت التهدئة مما أدى 
الى ضبط ع����دد منهم واحالتهم 

الى التحقيق. 
وأضاف البيان ان تنظيم أي 
جتمع أو مسيرة البد أن تتوافر 
له االشتراطات القانونية املوجبة 
لذلك وفقا للمرسوم بقانون رقم 
65 لس����نة 79 الذي يحظر اقامة 

املواكب واملظاهرات والتجمعات 
التي تقام أو تس����ير في الطرق 
وامليادين العامة ويحظر اشتراك 
غير املواطنني بها باحلبس مدة ال 
تتجاوز سنتني أو بغرامة قدرها 
1000 دين����ار أو بإح����دى هاتني 
العقوبتني. وذكر أن املادة 34 من 
القانون رقم 31 لسنة 70 نصت 
على تعديل بعض أحكام قانون 
اجلزاء وان كل من اش����ترك في 
جتمهر في م����كان عام مؤلف من 
خمسة أشخاص على األقل الغرض 
منه ارت����كاب اجلرائم أو اإلخالل 
باألمن العام وبقي متجمهرا بعد 
صدور أمر رجال السلطة العامة 
باالنصراف يعاقب باحلبس مدة 
ال تتجاوز سنة واحدة وبغرامة 
ال تتج����اوز 100 دينار أو بإحدى 

هاتني العقوبتني.
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عربية وعالمية

32تقل عن 11% بنهاية 2011

التفاصيل ص16 و17 ٭ 

التفاصيل ص2 - 5 ٭

التفاصيل ص49 ٭

اليابان على عرش 
كأس آسيا للمرة 

الرابعة

البوعزيزي مفجر الثورات

الالعب ليونيل ميسي يحمل جائزة أفضل العب في العالم

السيول أغرقت مدينة جدة جراء األمطار الغزيرة منتخب اليابان أبطال كأس آسيا برقم قياسي جديد بأربعة ألقاب

تظاهرات الشعب التونسي التي أدت الى تنحي الرئيس التونسي زين العابدين بن علي عن السلطة

اإلرهاب يوجه ضربة غير مسبوقة في مطار موسكو والشهر األكثر دموية في العراق

البوعزيزي ينهي حكم بن علي ويوقد جذوة الثورات العربية

املؤمتر الصحافي الذي عقده وزراء املعارضة خالل اعالن استقالتهم من احلكومة اللبنانية

الشهر الذي سيخلده تاريخ العالم 
العربي، ففيه ب����دأت اولى ثورات 
الشعوب العربية وفيه بدأت مالمح 
تشكل نظم وسياسات جديدة انبثقت 
من رحم الشعوب بعدما أشعل البائع 
املتجول الشاب محمد بو عزيزي في 
5 يناير النار في جسده، احتجاجا 
على مصادرة عربته التي يبيع عليها 
اخلضاروقض����ى متأثرا بجروحه، 
دون ان يدري ان ما فعله اش����عل 
انتفاضة الشعب التونسي واسقط 
حكم الرئيس القوي زين العابدين 
بن علي الذي تنحى عن السلطة في 
14 يناير وغادر بالده حيث لم تنفع 
محاوالته بإعالن عدم ترشحه في 
2014 لوالية جديدة ثم اعالنه اقالة 
احلكومة والدع����وة الى انتخابات 
مبكرة لنزع فتيل »الثورة الشعبية« 
في تونس، فواصل آالف التونسيني 
تظاهراتهم التي ادت في النهاية الى 
تنحي الرئيس وتسلم الوزير االول 
محمد الغنوشي زمام االمور، وليوقد 
البوعزيزي جذوة الثورات املطالبة 

باحلرية عند الشعوب العربية..
ومن تونس الى مصر التي تنادت 
للخروج يوم 25 يناير وحتديدا في 
يوم عيد الشرطة املصرية حتى خرج 
عدة آالف من املصريني الى شوارع 
القاهرة وعدد م����ن املدن املصرية 
اس����تجابة لدعوات اطلقتها بعض 
اجلماعات عبر االنترنت للخروج 
تعبيرا عن الغضب، وتس����ارعت 
وتيرة االحداث املتالحقة ما استدعى 
ان يفرض الرئيس املصري حظرا 
للتجول اعقبته اقالة حكومة احمد 
نظيف وتكليف احمد شفيق بتشكيل 
احلكومة وتعيني عمر سليمان نائبا 

للرئيس.
ومن مصر ال����ى اجلزائر التي 
ش����هدت احتجاجات عنيفة اسوة 
بتونس اعتراضا على غالء االسعار 
وارتفاع معدل البطالة، اال انه خالفا 
لتونس، انتهت املظاهرات بعد 5 ايام 
من بدايتها، بعد ان اتخذت احلكومة 
خطوات لوضع سقف السعار املواد 
الغذائية االساسية واثر االحتجاجات 
دعت املعارضة اجلزائرية الى فتح 
حوار سياسي مع القوى السياسية 
املدني ملعاجلة  ومكونات املجتمع 

االزمة.
لم يغب االرهاب مع بداية العام 
اجلديد حيث استقبلته مصر عندما 
هاجم انتحاري املصلني في كنيسة 
القديسني في االسكندرية بعد نصف 
ساعة فقط من دخول السنة اجلديدة، 

قتل����وا في حريق عبارة تربط بني 
جزيرتي جاوا وسومطرة، موضحة 
انه مت انقاذ معظم الركاب، كما لقي 
خمسة اشخاص مصرعهم فيما جنت 
فتاة واحدة تبلغ من العمر 10 اعوام 
عقب حتطم طائرة صغيرة كانت 

تقلهم في غرب ڤنزويال.
كما اقدم علي رضا بهلوي االبن 
االصغر لشاه ايران السابق، على 
االنتحار في منزله بالواليات املتحدة، 
حسبما اعلن شقيقه على موقعه 
االلكترون����ي ونقلت وكالة االنباء 
الفرنسية عن موقع لالنترنت لرضا 
بهلوي، االبن االكبر للشاه، قوله: 
»بحزن شديد، اعلن البناء وطننا 

وفاة االمير على رضا بهلوي«.
رياضيا انفردت اليابان بالرقم 
القياس����ي بأربعة القاب في كأس 
آسيا لكرة القدم بعد ان توجت بطلة 
للنسخة اخلامسة عشرة بفوزها 
على استراليا 1-0 بعد التمديد في 
املباراة النهائية على ستاد خليفة 

الدولي في الدوحة.
كم����ا ف����از مهاجم برش����لونة 
االسباني ومنتخب االرجنتني ليونيل 
ميسى في زيوريخ بجائزة افضل 
العب في العالم لعام 2010 متفوقا 
في احلصول عل����ى هذه اجلائزة، 
التي تغير اس����مها واصبح »الكرة 
الذهبية - فيفا« بعد دمج جائزة 
الكرة الذهبي����ة التي كانت تقدمها 
املجلة الفرنسية »فرانس فوتبول« 
وجائزة افضل العب في العالم التي 

كان يقدمها االحتاد الدولي.
وانتقل ال����ى رحمة اهلل تعالى 
في هذا الشهر القيادي الفلسطيني 
وعضو املكتب السياسي السابق في 
اجلبهة الشعبية لتحرير فلسطني 
احمد اليماني، كم����ا توفي الفنان 
املصري محمد الدفراوي بعد صراع 
طويل مع املرض ورحل عن دنيانا 
ايضا التش����كيلي املصري ابراهيم 

عبداملالك.

االمي����ر س����لطان ب����ن عبدالعزيز 
حجر االساس ملشروع مطار امللك 

عبدالعزيز الدولي اجلديد.
اقتصاديا تربعت ڤنزويال على 
عرش النفط اخل����ام حيث اعلنت 
في هذا الشهر انها باتت متلك اكبر 
احتياط����ي للنفط اخلام في العالم 
بإجمالي 297 مليار برميل مؤكد، 
متقدمة بذلك على اململكة العربية 

السعودية.
اما على صعي����د الكوارث فقد 
اعلنت وزارة النقل االندونيس����ية 
ان احد عشر ش����خصا على االقل 

قرابة 24 س����اع�����ة ع���لى نع���ي 
مب���ادرة ال� »س – س« لتس����وية 

االزمة.
واعلن النائب وليد جنبالط في 
هذا الشهر عن مغادرته الوسطية 
وانضمام����ه حمل����ور املعارض����ة 
وتصاع����دت حدة التوت����رات بني 
رئيس مجل����س النواب نبيه بري 
ورئيس احلكومة سعد احلريري 
ومت تكليف جنيب ميقاتي بتشكيل 

احلكومة.
خليجيا كان احلدث االبرز تعيني 
عبداهلل العطية الذي كان يش����غل 

منصب وزير الطاقة القطري منذ 
العام 1992 رئيسا للديوان االميري، 
وتعيني د.محمد صالح السادة خلفا 

له في وزارة الطاقة والصناعة.
قطريا ايضا اندلعت حرب اعالمية 
شرسة بني السلطة الفلسطينية على 
جميع مستوياتها وقناة اجلزيرة 
على خلفية بثها وثائق تتهم السلطة 
بتقدمي تنازالت السرائيل في ملفي 
القدس والالجئني سعيا للوصول 

الى اتفاق سالم.
ووضع نائب خ����ادم احلرمني 
الش����ريفني صاحب السمو امللكي 

مسبوقة الى روسيا بعد ان استهدف 
انتحاري مطار دموديديف الدولي 
بالعاصمة الروسية موسكو وهو 
ازدحاما باملس����افرين، في  اكثرها 
24 يناير واسفر احلادث عن مقتل 
اكثر من 31 ش����خصا وجرح قرابة 

130 اخرين.
لبنانيا عصفت الرياح بسفينة 
احلكومة اللبنانية بعد اعالن وزراء 
املعارضة استقاالتهم منها ليتبعهم 
»الوزير امللك« عدنان السيد حسني، 
وبذلك سقطت حكومة الرئيس سعد 
احلري�ري ب� »الثلث + 1« بعد مرور 

واوقع قرابة 100 قتيل وجريح من 
املسيحيني واملسلمني.

اما عراقيا فتس����ارعت وتيرة 
احلوادث االرهابية في هذا الشهر 
حيث قت����ل انتحاري واصاب اكثر 
من 200 عراقي في تكريت استهدف 
مركزا ملتطوعي الش����رطة، واوقع 
انتحاريان في 19 يناير أكثر من 80 
قتيال وجريحا في بعقوبة تلت ذلك 
4 انفجارات بعبوات ناسفة ضربت 
حشود الزوار الشيعة املتدفقني الى 

مدينة كربالء.
دوليا وجه االرهاب ضربة غير 

يناير

www.alanba.com.kw كويتية ٭ يومية ٭ سياسية ٭ شاملة

صفحة 12 الثالثاء

أسسها
خالد يوسف
املرزوق
رحمه اهلل
في العام
1976
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في تاريخ الشعوب أعوام مفصلية تخلد في ذاكرتها، والعام 2011 كان أحدها فهو عام الثورات العربية التي بدلت مالمح وسياسات وانظمة املنطقة وكسرت اجلمود والسلبية التي كانت قائمة فتفجر غضب الشعوب العربية احملبطة عبر 

ثورات أشعل جذوتها التونسي محمد البوعزيزي الذي أنهى حكم الرئيس التونسي زين العابدين بن علي، تبعتها ثورة 25 يناير املصرية التي ختمت حكم الرئيس حسني مبارك الذي امتد لثالثة عقود، ولتواصل القافلة مسيرتها وحتط 

في ليبيا التي شهدت نهاية صفحة سوداء من تاريخها بقتل معمر القذافي. وبعد طول انتظار وحرب امتدت لعقدين ُولدت دولة جديدة هذا العام الذي اصبحت فيه جنوب السودان دولة مستقلة وانطلق قطار السالم إلى دارفور من قطر، 

وُسمع الصوت الفلسطيني عامليا في االمم املتحدة عبر خطاب تاريخي للرئيس الفلسطيني وتلقى االرهاب العاملي ضربة قاصمة بنجاح الواليات املتحدة في قتل املطلوب رقم 1 في العالم اسامة بن الدن في اجناز للرئيس االميركي باراك 

اوباما الذي تخطت بالده هذا العام عنق الزجاجة باملوافقة على رفع سقف الدين وتالشي كارثة احتمال افالس الواليات التي اصابت العالم بالذعر فتهاوت البورصات العاملية وسط مخاوف ازمة الديون االوروبية التي عقدت حللها عدة قمم. 

»األنباء« التي حترص سنويا على ايجاز ابرز احداث العام تقدم لقرائها ملحق االحداث العربية والعاملية بطريقة متسلسلة شهريا على أمل أن يحمل العام القادم احداثا عامرة باالجنازات والتقدم.
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