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عمان ـ كونا: تابع العاهل األردني امللك عبداهلل الثاني 
مترينا امنيــــا تعبويا نفذته امس قــــوات الدرك األردنية 

مبشاركة مجموعة من القوات اخلاصة الكويتية.
واطلع امللك عبداهلل الثاني علــــى تطبيقات في مجال 
املهارات القتالية نفذها املشاركون الكويتيون مع نظرائهم 
األردنيني خــــال مترين عقد في مركز تدريب قوات الدرك 

التخصصي وحضره مسؤولون كويتيون وأردنيون.
 وقال ســــفيرنا لدى االردن الشيخ فيصل احلمود في 
تصريح لـ »كونا« عقب احلفل ان االحتفال الذي أقيم برعاية 
كرمية من العاهل األردني امللك عبداهلل الثاني بالتزامن مع 
احتفاالت اململكة بيوم االستقال وأنهى خاله مجموعة من 
قوات األمن اخلاصة الكويتية برنامجا تدريبيا اســــتمر 6 
أسابيع يعد مناسبة عزيزة وفخرا ألبناء الكويت ألهميته 
فــــي تعزيز مهاراتهم من اجل احلفــــاظ على وطنهم وأمن 
شعبهم. واعرب الشيخ فيصل احلمود عن التقدير لرعاية 
العاهل األردني امللك عبداهلل الثاني هذا احلدث، مشــــيدا 
بدور قوات الدرك واملؤسسة العسكرية األردنية واملكتب 
العسكري الكويتي لدى االردن لدورهم في متيز املشاركني 

الكويتيني في مجال الفنون الشرطية.

واضاف ان 61 فردا من القوات اخلاصة الكويتية شاركوا 
في البرنامج التدريبي الذي اســــتمر اســــابيع وتركز في 
مجال حفظ النظام وفنون القتال مستفيدين من التجربة 
االردنية في هذا املجال. وأعرب الشيخ فيصل عن اعتزازه 
بتخريج »هذه الثلة من رجال الكويت الذين ســــيعودون 
خلدمة بلدهم وحفظ أمنه واستقراره« مؤكدا ان املشاركني 
»سيشكلون اضافة نوعية للمؤسسة العسكرية الكويتية 

التي سطرت حروفا من نور عبر تاريخها«.
وأكد الشــــيخ فيصل احلمود حــــرص واهتمام القيادة 
السياسية في الكويت وعلى رأسها صاحب السمو األمير 
الشيخ صباح االحمد بتعزيز قدرات املؤسسة العسكرية 

الكويتية »لتبقى درعا يحمي الوطن ويذود عن حماه«.
من جانبه قال مدير عام التزويد املركزي اللواء حميد 
الســــماك لـ »كونا« ان تزامن إنهاء رجال القوات اخلاصة 
الكويتيــــة برنامجهم التدريبي فــــي االردن مع احتفاالت 
اململكة بعيد االســــتقال والرعايــــة امللكية للحدث أضفى 
على املناسبة بعدا وأهمية تؤكد متيز العاقات التي تربط 

الكويت واململكة األردنية الهاشمية.
وأكد اللواء السماك ان االهتمام االردني باحلدث يعزز 

مجاالت التعاون بني البلدين ويحفز على املزيد من التعاون 
مبا يخدم مصالح الشعبني الشقيقني.

وأثنى اللواء السماك على احلدث الذي متيز خاله افراد 
القــــوات اخلاصة الكويتية بعرض مهاراتهم وقدراتهم مبا 
يعكس مدى حتملهم املسؤولية، معربا عن امله ان تتعزز 
مجاالت التعاون وعلى مدى أوســــع خال الفترة القليلة 
املقبلة. بدوره رحب مدير عام قوات الدرك االردنية توفيق 
الطوالبة مبشــــاركة القوات اخلاصة الكويتية في برامج 

تدريبية تعدها قوات الدرك االردنية.
وأكد الطوالبــــة أهمية هذه البرامج فــــي تعزيز األمن 
والنظام في الكويت مبديا اســــتعداد باده تقدمي خبراتها 

في هذا املجال.
من جهته قال مســــاعد امللحق العسكري الكويتي لدى 
االردن املقدم الركن مبارك رشيد ان املشاركني في االحتفالية 
التــــي عقدت اليوم برعاية كرمية من العاهل االردني امللك 
عبداهلل الثاني اشــــتملت على حفل تخريج مجموعة من 
افراد القوات اخلاصة الكويتية لينضموا الى اخوانهم في 
دولة الكويت لدعــــم جهودهم في احلفاظ على امن بلدهم 

واستقراره.

ثمنـــت اجلمعيـــة الكويتية 
حلقوق االنســـان قرار مجلس 
الوزراء بتســـهيل اســـتصدار 
شهادات املياد البناء الكويتيني 
املتزوجني من ســـيدات من فئة 
»البـــدون«، وقالـــت اجلمعية 
في بيان لها: لقـــد واجه هؤالء 
املواطنـــون املتاعب قبل صدور 
هذا القرار وتلقت جمعيتنا العديد 
من الشكاوى حيث لم يكن هناك 
مبرر لذلـــك التعنت في حتديد 

جنسية األم مبا عطل استصدار 
شهادات املياد.

واعلنـــت اجلمعية عن املها 
ان ينظر مجلس الوزراء بشأن 
ابناء الكويتيات املتزوجات من 
رجال من فئة »البدون« ومتكينهن 
من احلصول على شهادات مياد 
ألبنائهـــن عما باملـــادة 29 من 
الدستور التي حترم التفريق بني 

املواطنني بسبب اجلنس.
واكدت انه آن األوان خصوصا 

بعد االستعراض الدوري للتقرير 
الوطني الوضاع حقوق االنسان 
في الثاني عشر من مايو اجلاري 
من قبل مجلس حقوق االنسان 
التابع لألمم املتحدة في جنيڤ، 
التخاذ قرارات مهمة وحاســـمة 
بشأن ملف »البدون« او عدميي 
اجلنسية، في الكويت مبا يتوافق 
مع املواثيق الدولية وقيم ومعايير 
حقوق االنسان والعمل على توفير 

احلقوق املدنية االساسية لهم.

اســـتقبل نائب رئيس مجلس وزراء مملكة 
البحرين الشيخ علي بن خليفة آل خليفة سفيرنا 

لدى اململكة الشيخ عزام الصباح.
وصرح الشيخ علي آل خليفة خال اللقاء بأن 
صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد هو 
حكيم العرب وان للكويت مكانة كبيرة في قلب 
البحرين وأهلها. وأكد الشـــيخ علي وفق بيان 
لسفارة الكويت في البحرين على دور صاحب 
السمو األمير في السعي لتنقية األجواء العربية 

في ظل الظروف التي متر بها املنطقة.
من جانبه أكد الســـفير الشيخ عزام الصباح 
على دور الكويت خليجيا وعربيا خصوصا ان 
الكويت تترأس قمة مجلس التعاون والقمة العربية 
االقصادية، مشيرا الى ان اجلولة العربية التي قام 
بها صاحب السمو االمير والتي كانت ناجحة بكل 
املقاييس أتت في ظل الظروف احلساسة والدقيقة 
التي تستوجب التاحم والتضامن العربي ملواجهة 

التحديات ملا فيه اخلير لشعوبنا.

استنكرت رئيسة جلنة حقوق املرأة والطفل 
هيام اجلاسم اصرار جلنة شؤون املرأة البرملانية 
على رفض منح املرأة العاملة في املؤسسة املنزلية 
مكافأة شهرية، وترك االمر ملجلس االمة للتصويت 
عليـــه، مؤكدة اننا في جمعيـــة مقومات حقوق 
االنسان نولي ملف حقوق املرأة الكويتية اهتماما 
خاصا ونتابع قضاياها عن كثب، ويؤسفنا استمرار 
تعنت جلنـــة املرأة جتاه منح مكافأة متواضعة 
لربات البيوت نظير عملهن باملنزل، وأشارت الى 
ان هـــذا الرفض بقدر ما صرحت اللجنة من انه 
نابع من احلرص على ميزانية الدولة، اال انه في 
املقابل جاء تكريســـا ملبدأ حترير املرأة وتطبيقا 
ألجندات تغريبية يعرفها القاصي والداني، موضحة 
ان التغافل عن حســـم هذه القضية وترك القرار 

فيها مبنأى عن الدور النيابي املناط به النائبات 
في جلنة املرأة، أمر من شـــأنه ان يسبب فجوة 
كبيرة بني شرائح قاعدة كبيرة من النساء وبني 

ممثاتهن في البرملان.
واســــتنكرت اجلاسم حقيقة ما عبرت عنه جلنة 
املرأة من »ان املتعارف عليه ان االجر مقابل العمل« 
وهذا التصدر مبثل تلك العبارة في تصريح اللجنة 
امنا ينم عن جتاهل تام للدور التربوي الكبير الذي 
تقوم به األم في أهم مؤسســــة فــــي املجتمع، اذ هي 
املصــــدرة لاجيال العاملة في الوظائف املتعددة في 
بقية مؤسسات، فمن حق األم املوظفة في املؤسسة 
املنزلية ان حتظى مبثل أختها العاملة في مؤسسات 
الدولــــة من دفع مقابل مادي تنعــــم به كمواطنة في 

مجتمعها.

جانب من التمرين املشترك بني القوات اخلاصة الكويتية وقوات الدرك األردنية العاهل االردني وسفيرنا في عمان الشيخ فيصل احلمود واللواء حميد السماك يتابعون وقائع التمرين

السفير البلغاري يتوسط مشاركني في »يوم الثقافة«

الشيخ علي بن خليفة مستقبال الشيخ عزام الصباح

علي بن خليفة: األمير حكيم العرب 
وللكويت مكانة كبيرة في قلب البحرين وأهلها

الجمعية الكويتية لحقوق اإلنسان تطالب 
بإنصاف أبناء الكويتيات المتزوجات من »بدون«

الجاسم: المرأة تقف ضد المرأة
في تحدٍّ صارخ لحقوقها األساسية

عزام الصباح: جولة صاحب السمو العربية ناجحة بكل المقاييس

دعت لتمكينهن من الحصول على شهادات ميالد ألبنائهن
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شفاشيف: نتطلع لزيارة المحمد إلى بلغاريا قريباً
 بشرى الزين

اكد سفير بلغاريا ألكو شفاشيف على قوة العاقات التي تربط 
باده والكويت في جميع املجاالت.

واعرب شفاشيف، في تصريحه للصحافيني لدى احتفاله مساء 
اول مــــن امس بـ »يوم الثقافة« البلغاري، عن تطلع باده لزيارة 
سمو رئيس مجلس الوزراء الشــــيخ ناصر احملمد قريبا، مؤكدا 
اهتمام بلغاريا بتعزيز التعاون مع الكويت وتطويره اقتصاديا 

وتقنيا وجتاريا.
واضاف ان الباب مفتــــوح البرام اتفاقيات تعاون في مجاالت 
استثمارية كبرى تشمل القطاعات السياحية واالقتصادية االخرى، 
آما ان حتظى الزيارة املرتقبة لسمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر 
احملمد الى باده بتفعيل اتفاقيات تســــاهم فــــي تنمية العاقات 
االقتصادية وتشــــجيع اقامــــة املشــــروعات االقتصادية واملالية 
واملصرفية والصناعية واخرى تشــــمل مجاالت الزراعة والنقل 
والرعايــــة الصحية والعلوم والبيئة واالتصاالت والطاقة. وذّكر 
السفير البلغاري بدور العاقات الثقافية في التقريب بني الشعبني 

الصديقني، متمنيا تطويرها وزيادة تنميتها.
تخلل االحتفال باليوم الثقافي البلغاري عرض موسيقي قدمه 
الفنانان بريساف بتروف وفيوليتا شونيفا اضافة الى رواق من 

فن الغرافيك.
حضر االحتفال افراد اجلالية البلغارية املقيمة في الكويت.

السفير البلغاري احتفل بـ »يوم الثقافة« وأعرب عن أمله في تفعيل اتفاقيات التعاون الثنائية

)كرم دياب(

العاهل األردني يحضر تمرينًا أمنيًا نفذته
قوات خاصة كويتية وقوات الدرك األردنية

بالتزامن مع احتفاالت األردن بيوم االستقالل

الدالل: األجواء السياسية غير مناسبة لتعديل الدستور
مشترطا ان يكون التنقيح متفقا مع الشريعة االسامية 
والتقاليـــد العربية الكويتية، الفتـــا الى ان املقترح مت 
رفضـــه من قبل 27 عضوا قامت احلكومة على إثر ذلك 

بسحب املقترح.
وتطرق الدالل الى االقتراح االخير الذي قدمه النائب 
علي الراشد واالفكار التي حملها مقترحه لتعديل الدستور 
والذي تضمن زيادة اعضاء مجلس االمة الى 72 عضوا 
بدال عن العدد احلالي، مبينا ان زيادة عدد االعضاء من 
حيث املبدأ مقبولة السيما في ظل زيادة عدد املواطنني 

على ان يتم كذلك زيادة عدد الوزراء.
واعتبر ان املقترح الرامي الى تعديل املادة 100 واملادة 
101 املتعلق باالستجوابات املقدمة سواء الى الوزراء او 
رئيس الوزراء تقليصا من صاحيات املجلس الرقابية 
وتشدد غير مستساغ، قائا ان وجود بعض املمارسات 
اخلاطئـــة لدى النواب ال يعني ان يكون ذلك مســـوغا 

ومدخا للتشدد.
ولفت الى ان املقترح اخلاص بإلزام احلكومة تقدمي 
برنامجها للتصويت عليه ونيل ثقة البرملان قبل عمل 
الوزارة تعترضه صعوبات كبيرة الســـيما ان منهجية 
التشـــكيل احلكومي احلالي ليست مبنية على برنامج 
متكامل، مضيفا: لذلك واقعيا ال ميكن تطبيق هذه املادة 
التـــي تنص على ضرورة تقدمي برنامج فور تشـــكيل 
احلكومة والتي غالبا ما تكـــون عبارة عن »جاكليت« 

)كناية عن عدم االنسجام(.
وحصر الدالل بعض املاحظات على املقترح املقدم 
من قبل النائب الراشـــد والذي جتاوز خاله املادة 175 
اخلاصة بأهمية ان يكون أي تعديل ملزيد من احلريات 
واملساواة وجتاوزه كذلك للمذكرة التفسيرية للدستور 
التـــي اكدت على ضرورة زيادة صاحيات الشـــعب ال 
تقليصها، الفتا الى ان الســـيادة في الدستور ان تكون 
لألمة في تعزيز دورها ال تقليص هذه السيادة باالضافة 
الى ان املقترح ال يوجد به تعديات جوهرية على دور 
الســـلطة التنفيذية بإصاح ادوارها وخاصة في حالة 

جتاوزها للدستور او تقاعسها.

الدســـتور والتي مازالت حتى هذه اللحظة محل نقاش 
ودراسة متثلت في النظام العام للدولة الرئاسي والبرملاني 
الذي تطلب اجراء تسوية بني الطرفني حتى ال يكون هناك 
تضارب بني صاحية كل منهما، وكذلك مناقشـــة املادة 
التي تشير الى ان الشريعة تكون مصدرا للتشريع او 
املصدر الرئيسي له باالضافة الى قانون توارث االمارة 
وقانون الهيئات الذي حرصت معه احلكومة على تبديل 
مسمى كلمة الهيئات ووضع كلمة اجلمعيات عوضا عنها 

حتى ال تكون مدخا لتأسيس االحزاب.
واشار الدالل الى ان ابرز رغبة طرحت لتعديل الدستور 
جاءت بأمر اميري في العام 1976 عندما مت تشكيل جلنة 
مختصـــة من ذوي اخلبرة والـــرأي للعمل على تنقيح 
الدستور لتافي العيوب التي اظهرها التطبيق العملي 

أسامة أبو السعود
اعتبر الناشـــط السياســـي محمد الدالل ان االجواء 
السياســـية الراهنة غير مناسبة للقيام بأية تعديات 
على الدســـتور السيما ان مثل هذه اخلطوة حتتاج الى 
حتديد وقت مناســـب مع عدم التسرع في املضي نحو 
هذا االجتاه لضمان حتقيق النتائج االيجابية التي تدعم 
مســـيرته واالهداف التي وضع من اجلها، داعيا النائب 
علي الراشد الى عدم تقدمي مقترحاته اخلاصة بهذا الشأن 
والعمل على مراجعتها ومناقشتها مع املختصني متوقعا 
حصول النائب الراشد على العدد املطلوب من االعضاء 

لتقدمي املقترحات.
وطالب الدالل خال الندوة التي عقدها مساء اول من 
امس في ديوانية الرخيص بعنوان »تعديل الدستور بني 
املطلوب واحملظور« بضرورة حماية الدستور الكويتي 
من بعض االطراف التي حتاول االنقضاض عليه لتقويض 
املكاسب التي حققتها الدميوقراطية الكويتية على مدى 
السنوات املاضية داعيا في الوقت ذاته الى ضرورة العمل 
على ايجاد حوار وطني جاد بعيدا عن االثارة االعامية 
لبلورة االفكار التي تضمن تعزيز سيادة االمة وتوسيع 
مساحة احلرية وترسيخ مفاهيم االستقرار، رافضا طرح 
فكرة عدم إمكانية او صاحية تعديل الدســـتور وكأنه 
»قرآنا« منزال ال ميكن تعديله السيما اذا ما كان التعديل 
يصب في املصلحة العامة وفق الضوابط واآلليات التي 
قام بوضعها من عملوا على صياغة الدســـتور لتحديد 

مسيرته.
واكـــد ان الدســـتور لم يـــأت من فـــراغ وامنا كان 
محصلة تاريخية لتكوين اجتماعي وسياسي وتطور 
تاريخي ومطالبات حثيثة بالشورى واحلكم املشترك 
والدميوقراطية، الفتا الى ان مشـــاركة الشعب باحلكم 
امر مهم واساســـي وال ميكن ان يعتبر في أي حال من 
االحـــوال منحة من قبل احد او حماســـة او اجتهاد من 
شيخ خال مرحلة من مراحل الدولة كما يحاول البعض 

ان يصور ذلك. 
ولفت الى ان ابرز املشاكل التي واجهت وضع وصياغة 

خالل ندوة »تعديل الدستور بين المطلوب والمحظور« بديوان الرخيص

)محمد ماهر(محمد الدالل حامال الدستور خالل الندوة


