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رشيد الفعم
بعد أن شرعت 
اللجنة املالية في 
مناقشة اخلطة 
السنوية الثانية 
قدم النائب خالد 
الســـلطان عدة 
على  توصيات 
اخلطة لتساعد 
علـــى حل كثير 
مـــن املعضالت 

واملشكالت في أداء أجهزة احلكومة 
ومؤسساتها. وأوضح السلطان في 
تصريح لـ «األنباء» ان من هذه 
التوصيات تأهيل جميع اخلدمات 
احلكوميـــة وفق نظام «اآليزو»، 
مؤكدا ان ذلك ستكون له انعكاسات 
كبيرة في تطوير خدمات الدولة 
وإزالة املعوقات ومحاسبة املوظفني 
عـــن أدائهم وتعاملهم مع طالبي 
اخلدمات احلكومية من الشعب 
واملؤسسات. وأضاف السلطان ان 
من ضمن التوصيات ايضا تقدمي 
اخلدمات في مؤسســـات الدولة 
باللغة اإلجنليزية ووضع نظام 
معني لها، مشـــددا على ضرورة 
االستعانة باملستشارين في هذين 
انه سيعطي  املوضوعني، مؤكدا 
اســـتراتيجية حاكمـــة إلحداث 
انقـــالب وثورة فـــي نظام عمل 

وأداء احلكومة. 
إلى ذلـــك، وفي 
خطوة تدل على 
احلرص النيابي 
على وضع حل 
لقضية  جذري 
«البدون» علمت 
أن  «األنبـــاء» 
اللجنة املشتركة 
بني جلنتي غير 
محددي اجلنسية 
وحقوق اإلنسان 
سترفع تقريرها 
الى  املقبل  النهائـــي اخلميـــس 
مجلس األمـــة للبت فيه وإجراء 
أي تعديالت عليـــه قبل إقراره. 
وأشارت املصادر الى ان التقرير 
وضع تصـــورا واضحا للحقوق 
املدنيـــة واالجتماعية لفئة غير 
محددي اجلنســـية من شـــأنه 
إنهاء اجلدل بني النواب حول هذه 
القانون على  احلقوق وحصول 

العدد املطلوب إلقراره.
اللجنة  ان  وأضافت املصادر 
املشتركة ستجتمع اخلميس بعد 
جتاهل احلكومة لطلبات اللجنة 
البيانات  في احلضور وتقـــدمي 
واملعلومات املطلوبة، مبينة ان 
التقرير سيضع مجلس األمة أمام 
مســـؤولياته حلل القضية التي 
عجزت احلكومة عن حلها طوال 

السنوات املاضية.

السـابق  المصري  األركان  رئيـس 
الفريق صـالح الحلبي: مصر وضعت 
الصحيح  الطريـق  علـى  أقدامهـا 
إلرساء العدالة بين المواطنين  ص٧

قنصليتنا في لوس أنجيليس احتفلت باألعياد الوطنية  ص٢
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تأهيل جميع الخدمات الحكومية وفق نظام «اآليزو»
اللجنة البرلمانية المشـتركة ترفع تقريرها النهائي حول قضية «البدون» الخميس متضمنًا «حلوًال جذرية»

السلطان لـ «األنباء»: الموضوع ضمن توصيات اللجنة المالية البرلمانية وستكون له انعكاسات تطويرية كبيرة

العماد علي حبيب

الفريق صالح احللبي

القنصل عبداللطيف اليحيا يشارك احلضور تقطيع كيكة احلفل

(سعود سالم)أحد املشاركني يهبط باملظلة خالل الكرنڤال

محتجون ليبيون أقاموا احلواجز بعد سيطرتهم على مدينة الزاوية بالكامل                (رويترز)

رئيس احلكومة التونسية اجلديد الباجي السبسي

علي  العمـاد  السـوري  الدفـاع  وزير 
حبيب لـ «األنباء»: ما فعلته سورية  في 
تحرير الكويـت هو حـق العربي على 
أخيه العربي.. وليس فيـه مّنة  ص١١

خالد السلطان

 البيدان: ١٤ عضوًا في اتحاد الكرة 
 تنفيذًا لتوجيهات صاحب السمو 

 أعلن عضو جلنة االستئناف في احتاد كرة القدم يوسف البيدان عن 
املوافقة على تشــــكيل مجلس إدارة االحتاد من ١٤ عضوا على ان ميثل 
كل ناد عضو منتخب من ناديه تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو األمير 
الشــــيخ صباح األحمد.  وقال البيدان لـ «كونا» على هامش مشــــاركته 
في مؤمتر احتاد طلبة الكويتـ  فرع اململكة املتحدة وايرلندا: ان رئيس 
االحتاد الشــــيخ طالل الفهد ســــيعقد مؤمترا صحافيا اليوم يعلن فيه 
الدعوة إلى عقد جمعية عمومية غير عادية إلقرار الـ ١٤ عضوا كممثلني 

جلميع األندية الرياضية في مجلس إدارة االحتاد.

السلطان قابوس يزور صحار
 ويأمر بتوظيف ٥٠ ألف ُعماني

أمر  باإلفراج عن جميع معتقلي المواجهات فيها

مصر: البورصة تفتح غدًا
 واالستفتاء على تعديل الدستور خالل شهر 

مسقطـ  وكاالت: أعلنت مصادر رسمية عمانية أن السلطات أفرجت عن 
جميع املعتقلني وعددهم ٤١ شابا على خلفية االعتصامات التي شهدتها والية 
صحار العمانية أمس بناء على أمر من السلطان قابوس بن سعيد سلطان 
عمان الذي قالت مصادر انه توجه شخصيا إلى والية صحار، لالطالع على 
األوضاع، كما أمر بتوظيف ٥٠ ألف مواطن عماني بشكل عاجل. من جهتها 
وفي تعليقها على أحداث صحار قالت وكالة األنباء العمانية الرســــمية ان 
مجموعة مخربة بدأت التخريب منذ فجر أمس األول وحتى أمس في الوالية 
ما أدى إلى تعطيل حركة السير، فيما أكد مصدر طبي أن هناك حالتي وفاة 

نتيجة األحداث إضافة إلى عدد من اإلصابات.

القاهرةـ  وكاالت: فيما يشكل مؤشرا على بزوغ فجر تعديل دستوري 
مصري قريب، أكد احملامي صبحي صالح عضو اللجنة القانونية املكلفة 
بإعداد مشروع تعديالت الدستور ان املجلس العسكري سيدعو «خالل 
اسبوع من االن» الى استفتاء شعبي على هذه التعديالت قبل نهاية الشهر 
املقبل. واضاف «حسب مشروع القوات املسلحة يفترض ان يتم االستفتاء 
قبل نهاية مارس املقبل». وتوقع ان جترى االنتخابات التشريعية قبل 
نهاية مايو املقبل اذا ما متت املوافقة على التعديالت الدستورية. الى ذلك، 
تستأنف البورصة املصرية تداوالتها غدا الثالثاء بعد تعهد املسؤولني 
بأنه سيتم اتخاذ بعض التدابير لدعم السوق وتقليص التغيرات احلادة 
في سعر األسهم. وحول موعد بدء محاكمة وزير الداخلية املصري السابق 
حبيب العادلي، قالت مصـــادر قضائية إن موعدها اخلامس من مارس 

أمام محكمة جنايات القاهرة بتهم غسيل األموال.

مجلس األمن يحيل القذافي ونظامه إلى «الجنائية الدولية»

تونس: الغنوشي يستقيل من رئاسة الحكومة والسبسي يخلفه 
تونس ـ وكاالت: بعد جتدد املظاهرات املطالبة 
برحيل احلكومة املؤقتة وما تخللها من اشتباكات 
دامية أمس األول، أعلن رئيس الوزراء التونســــي 
املؤقت محمد الغنوشــــي اســــتقالته من منصبه 
مباشرة على هواء التلفزيون التونسي الرسمي، 
واتهم رئيس احلكومة املستقيل ما وصفها بقوى 
خفية «بالسعي إلى إفـــشال الثورة» التي حققتها 
تونس منذ ١٤ يناير املاضي. وقال الغنوشــــي انه 
اتخذ قرار االستقالة من منصبه بعد تفكير عميق 

وبالتشــــاور مع أفراد عائلته لذلك فانه أعلن هذه 
االستقالة وهو مرتاح الضمير ألنه «ليس مستعدا 
ليكون شخصا يتخذ قرارات أو إجراءات تتسبب 
في ســــقوط ضحايا»، مؤكدا ان االستقالة ليست 

هروبا من املسؤولية. 
ولم متض ساعات قليلة على استقالة الغنوشي 
حتى أعلن الرئيس االنتقالــــي فؤاد املبزع تعيني 
الوزير السابق الباجي قائد السبسي رئيسا جديدا 

للحكومة االنتقالية.

عواصم ـ وكاالت: تضاءلت فــــرص الزعيم الليبي معمر 
القــــذافــــي في اخلروج مــــن املأزق الــــذي وضع نفســـــــه 
فيــــه، حيث لم يعــــد أمامــــه ســــــــوى االنتحــــار أو القتل 
أو االختــفاء من املشهد الليبي، خاصة أن مجلس األمن الدولي 
أصدر باإلجماع قرارا بإحالة النظام إلى احملكمة اجلنائية الدولية 
التهامه بارتكاب جرائم ضد االنسانية ومنع القذافي وأسرته من 
السفر وعشرة من أقرب مساعديه وجتميد أرصدتهم.   وفيما 
يســــتمر الفارون من جحيم االوضاع بليبيا في احلديث عن 
العنف والدمار والفوضى التي عمت معظم ارجاء البالد، شكل 
املتظاهرون املطالبون بإسقاط العقيد «مجلسا وطنيا» ليبيا 
في املناطق التي ســــقطت بأيديهم مؤكدين انه ليس حكومة 

مؤقتة ولكن وصفوه بأنه واجهة للثورة.

المتظاهرون يشكلون مجلسًا انتقاليًا لمرحلة ما بعد الزعيم
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ارتفاع التضخم في الكويت لـ ٥٫٢٪ على أسـاس األن
سنوي وانخفاضه على أساس شهري بنسبة ٠٫٣٪  

ص٣٠

كرنڤال  
المحبة

مأل شارع 
الخليج 

بالبهجة 
والفرح ص١٠

  التفاصيل ص ٤٠
األمير  شهد أوبريت 
«الوطن.. إال الوطن» 

وأشاد   بالمشاركين 
في حملة 

 «المليون  وردة»
صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد محتضنا عددا من الزهرات املشاركات في األوبريت في حني امتألت ساحة دار سلوى بالورود والزهور ضمن حملة املليون وردة

وزيرة الخارجية الفرنسية استقالت رغم تصريحها بعكس ذلك من الكويت وساركوزي يعين آالن جوبيه خلفًا لها
التفاصيل ص٣٥

التفاصيل ص٣٤

ص ٤ و٥ و١٦

التفاصيل ص٣٦ و٣٧

التفاصيل ص٣٤

ص٣٤


