
موسى أبوطفرة ـ ماضي الهاجري ـ سامح عبدالحفيظ
اتفق عدد من النواب على أن مبدأ تعديل الدستور 
أمر مقبول ملزيد من احلريات واملكتسبات، مؤكدين 
على أن التعديالت التي اقترحها  النائب علي الراشد 
من ش���أنها توس���عة نطاق اختصاصات السلطة 
التشريعية وتنظيم عمل السلطة التنفيذية الفتني 
خالل تصريحاتهم ل� »األنباء« الى أن زيادة عدد النواب 

باتت أمرا حتميا ومطلوبا من الناحية الفنية.
وفي هذا اإلط���ار قال النائب مبارك اخلرينج إن 
الدستور ليس قرآنا، وميكن تعديله ملزيد من احلريات، 

مشيرا الى انه من حق أي نائب أن يقترح ما يشاء. واتفق اخلرينج 
مع الراش���د في التعديل اخلاص بزيادة عدد النواب موضحا انه 
تعديل ايجابي تنتج عنه بالتبعية زيادة عدد أعضاء احلكومة.

من جانبه أيد النائب عدنان املطوع التعديالت التي قدمها النائب 
الراش���د على الدس���تور، الفتا الى أن زيادة عدد السكان تتطلب 
إجراء تعديالت تتعلق بزيادة عدد النواب والوزراء الذين أصبحوا 
يواجهون مش���كلة حتمل أعباء أكثر من حقيبة وزارية. واشار 
املطوع إلى أن التعديالت املطروحة من شأنها املساعدة في زيادة 

متثي���ل األقليات في البرملان وم���ن ثم تنظيم عمل 
املجلس من حيث عضوية اللجان البرملانية وعدم 

االزدواجية في هذه القضية.
من جهته بني النائب د.يوس���ف الزلزلة انه كان 
يدعو منذ فترة الى تعديل الدس���تور مش���ددا على 
أن هناك مجموعة من امل���واد يجب تعديلها ومواد 
اخرى حتتاج إلى بحث موضوعي بعيدا عن الرفض 

ملجرد الرفض.
النائبة د.معصومة املبارك قالت من جانبها إن 
الدس���تور ال يحظر وال مينع تعديله وعليه »ليس 

لدي أي حتفظات على تقدمي اقتراحات لتعديل الدستور«.
وأضافت أنها تؤيد زيادة عدد النواب والوزراء مطالبة بدراسة 

ومتحيص التعديالت املقدمة.
احملامي نواف الياسني أكد من جانبه أن الفقهاء الدستوريني 
بحثوا قضي���ة زيادة عدد اعضاء املجلس ووجدوا أنها أصبحت 

حاجة فنية وبرملانية للقيام باملهام التشريعية والرقابية.
وأشار الياسني إلى أن االقتراح بتعديل الدستور من جهة ربط 

االقتراحات بامليزانية اقتراح ذكي وعملي ومهم.

يومــيـــة سـياســيــــة شامـــلــــة ـ االحد 18 من جمادى األولى 1431 ـ 2 مايو 2010 الـــعـدد:
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مصافحة بني الشيخ د.محمد الصباح وهيالري كلينتون 

علي الراشد

ناش��طة يسارية لبنانية حتمل الفتة كتب عليها »مبروك غالء البنزين« 
خ��الل مظاه��رات االحتفال بعي��د العمال أمام الس��راي ف��ي بيروت 
أم��س الذي كان عنوان��ه االحتجاج عل��ى الغالء املتزاي��د    )رويترز(

ية
صاد

القت
ء  ا

نبا
األ

الشمالي لـ »األنباء«: نقبل بزيادة ميزانية »المعسرين« إلى مليار
وزير المالية أكد تحفظ الحكومة على تخفيض نسبة الـ 50% واالستعداد للبحث في تسهيالت جديدة: ما يهمنا إعادة فتح باب التسجيل

نواب: تعديالت الراشد المقترحة على الدستور توّسع
اختصاصات السلطة التشريعية وتنظم عمل »التنفيذية«

الخرينـج: الدسـتور ليـس قرآنًا
الزلزلة: بعض المواد يجب تعديلها

المطوع: تزيد مـن تمثيل األقليات
معصومة: ليس لدّي تحفظات على التعديل

الياسين: الفقهاء الدستوريون بحثوا زيادة عدد النواب ووجدوا أنها حاجة فنية وبرلمانية

محمد الصباح: توافق أميركي ـ كويتي
لحل قضية معتقلينا في غوانتانامو

كلينتون: الكويت شريك محل ثقة

اميركا وعلى لس����ان  جددت 
وزيرة خارجيتها هيالري كلينتون 
التأكيد على الشراكة مع الكويت 
»الت����ي هي محل ثقة وذات قيمة 
بالنسبة للواليات املتحدة«، وقالت 
كلينتون »واشنطن ملتزمة بشكل 
كبير بتحقيق مستقبل مزدهر وآمن 

ودميوقراطي لشعب الكويت«. من 
جهته اعلن نائب رئيس الوزراء 
ووزير اخلارجية الشيخ د.محمد 
الصباح عن توافق اميركي � كويتي 
على س����بل حل قضية املعتقلني 
ف����ي غوانتانامو في  الكويتيني 

املستقبل القريب.

مريم بندق
إشارات واضحة للحكومة تدل 
على مرونة كبيرة في قضية صندوق 
املعس���رين، فقد أعلن وزير املالية 
الشمالي ان احلكومة لن  مصطفى 
متانع في زيادة رأس���مال صندوق 
املعس���رين بحس���ب رؤية اللجنة 
اللجنة  البرملاني���ة، وكانت  املالية 
ق���د طلبت مليار دين���ار كميزانية 
للصن���دوق بدال م���ن 750 مليون 
دينار. وقال الش���مالي ل� »األنباء«: 
ان احلكومة ل���ن تقف حجر عثرة 
في قبول مقترحات أعضاء اللجنة 
»فما يهمنا إعادة فتح باب تسجيل 
املتعثرين اجلدد الذين يرغبون في 
االستفادة من خدمات الصندوق«. 
واس���تدرك بقوله: لكننا سنتحفظ 
على طلب اللجنة تخفيض نسبة ال� 

50% لالستفادة من الصندوق. وعما 
إذا كانت احلكومة تقبل املقترحات 
األخرى املقدمة م���ن اللجنة أجاب 
الوزير: س���نتقبل كل ما يطرح من 
مناقشات أثناء االجتماع املرتقب مع 
اللجنة، موضحا: »مستعدون للدفع 
بإقرار أي تسهيالت جديدة حتقق 
أهداف الصندوق«، وعن نوعية هذه 
التسهيالت التي ستقبلها احلكومة، 
السماح بإعادة  الدفع،  قال: طريقة 
االقتراض ملن يزيد دخله أثناء فترة 
السداد على نسبة ال� 50%، إجراءات 
التسجيل، طريقة التعامل مع أصحاب 
احلاالت التي عليها أحكام قضائية 
وغيرها من التسهيالت التي نهدف من 
ورائها الى توفير مزيد من »املرونة« 
لتحقيق أقصى استفادة من خدمات 

الصندوق للمتعثرين احلقيقيني.

حنان عبدالمعبود
فيما أعلن وزير الصحة د.هالل الس����اير عن بدء العمليات البحثية ملرضى 
التصلب العصبي بعد غد الثالثاء، كش����ف وكيل وزارة الصحة للشؤون املالية 
عبدالفتاح العس����ماوي عن ان هناك آلية جديدة خاصة مبكافآت جلان الصحة، 
وأوضح ان وكيل الوزارة د.إبراهيم العبدالهادي وضع مس����طرة مالية ملكافآت 

اللجان.

هاني الظفيري
أس����فر تطبيق نظامي »القارئ اآللي« و»البصمة« في مطار الكويت الدولي 
اعتبارا من عصر أمس عن حالة من الربكة وتعطيل بعض الرحالت وتكدس عدد 
من املسافرين واملغادرين في صالتي املغادرة والقدوم، فيما انتقل وكيل الداخلية 

في السابعة من مساء أمس إلى املطار لالشراف على اصالح اخللل.

»الصحة«: »مسطرة« مالية لمكافآت اللجان
بدء عمليات التصلب العصبي الثالثاء

ربكة في المطار بسبب »البصمة« و»القارئ اآللي«

استخبارات الجيش حققت مع 12 شخصًا
بتهمة التجسس.. وإيران تنفي عالقتها

رئيس جمعية المهندسين في رده على أسئلة واستفسارات قراء »األنباء«:
المهندسـين  زيــادة 
يونيو  راتـب  مـع  سـتصرف 
ونحاول مع »الديوان« الستحقاقها 
أبـريل منـذ  رجعـي  بـأثـر 

اإلضراب مشروع لكنه ليس نهجنا.. ووضعنا منهجية 
قابلـة للتطبيـق على مختلـف الكـوادر  ص14 ـ 16

دعـم  علـى  عازمـون 
القطاع  مهندسـي  مطالبات 
النفطي وجمعية المهندسين 
المـعنية  هـي  الزراعــيين 
بالمهندسين الزراعيين وكادرهم  الزيـادة وفـق الـكادر 

لن تضاف إلى الراتب األساسي 
وال نملـك صالحيـات تبّنـي 
المهندسين مسـاعدي  كادر 

نصراهلل: من حقنا امتالك أي سالح

بيروت: أكمل لبنان  
استعداداته النطالق 
مع�����ركة االن�تخابات 
البلدية في أولى جوالتها 
في محافظة جبل لبنان 
وق��ع  ع�ل��ى  الي��وم، 
األميركي��ة  االتهام��ات 
لسورية  واإلس��رائيلية 
أس��لحة  تهريبها  بزعم 
والت��ي  اهلل،  حل��زب 
رد عليه��ا أمين��ه العام 
الس��يد حسن نصراهلل 
أمس برفض��ه تأكيد أو 
نف��ي ه��ذه املعلومات، 
ذاته  الوقت  مؤكدا ف��ي 
»ان منتل��ك الس��الح � 
أي س��الح يخط��ر في 
بالكم وبالهم � هو حقنا 
والقانون��ي  الش��رعي 
واإلنساني.  واألخالقي 
وت���زام��ن ذل��ك م��ع 
االحتفاالت بعيد العمال 

في املدن اللبنانية. 

)أحمد باكير(عمر احلوطي وشمالن البحر خالل إطالق البرنامج 

)فريال حماد(غامن آل سعد وعلي الزبيد خالل املؤمتر

 »Small to Big«  ڤيڤـا« تطلـق«
ألصحاب المشاريع الصغيرة  وتوّقع 
اتفاقية تمويل إسالمي مع »هواوي« 
بـ 270 مـليـون دوالر  ص42 و47

»الشال«: 38 
قرارًا للكوادر 

والبدالت 
والزيادات 

افتقرت جميعها 
إلى العقالنية

ص46

َمـّر..  العـام األصعـب  آل سـعد: 
وقائم  واعـد  »االمتياز«  ومسـتقبل 
على قواعد أكثر متانة وقوة بالمركز 
ص44 ممتـازة  ومـالءة  المـالـي 

م. طالل القحطاني

التفاصيل ص4

التفاصيل ص10

التفاصيل ص 11

التفاصيل ص49

عبدالهادي العجمي
بينما أكد مصدر عس����كري مطلع ان استخبارات اجليش حققت مع 12 
شخصا بينهم ميني وإيراني ولبناني بتهمة التجسس لصالح احلرس الثوري 
اإليران����ي وأحالتهم عصر أمس الى أمن الدولة، نفت إيران صحة ما نش����ر 
حول املوضوع على مدى األيام املاضية في وسائل اإلعالم الكويتية. واعتبر 
متحدث رسمي باسم اخلارجية اإليرانية ان ما نشر »مزاعم ال أساس لها من 
الصحة وتهدف إلى بث الفرقة بني الدول اإلسالمية«. إلى ذلك، قال املصدر 
العس����كري ل� »األنباء« ان عملية توقيف املش����تبه بهم ومعظمهم يقطنون 
محافظة اجلهراء وبينهم عسكريون في »الدفاع« جاءت بناء على معلومات 
اس����تخباراتية من »دولة صديقة« في أعقاب التحذيرات التي أثيرت أخيرا 
حول احتمال اختطاف طائرات والقيام بعمليات إرهابية واستهداف منشآت 
نفطية وأهداف عسكرية ل� »دول صديقة« في املنطقة. كما أشار الى وجود 

عمليات بحث عن أشخاص آخرين سيتم التحقيق معهم في القضية.

العراق: إحالة عناصر شرطة إلى التحقيق 
داسوا باألقدام جثة انتحاري بعد مقتله  ص48

صورة بُثت أمس حلادثة تعود إلى العام 2007 مأخوذة عن التلفزيون لرجال شرطة يدوسون ويركلون جثة انتحاري 
مفترض بعد قتله                    )أ.ف.پ(

األمطار الرعدية مستمرة اليوم
 وتوقعات برياح قوية قد تثير الغبار   ص7

لبنان: انطالق االنتخابات البلدية اليوم 


