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ماذا يعني البرملان

»الرياضة مصنع عقالء« ومن 
مبدأ »على صخرة الرياضة 

تتحطم جميع الشهوات« انطلق 
الكثير من ممن صنعوا التاريخ 

برياضاتهم الى سدة أعلى 
املناصب القيادية سواء سياسيا 

أو اقتصاديا ومنهم مخترع 
الديزل »رودولف ديزل« هو 
املخترع األملاني الذي هوى 
رياضة السباحة ومات غرقا 

منها وفيها عام 1913.
ومن روسيا حيث عشق 

الرياضة ومن بابها دخل عالم 
السياسة وهو الرئيس السابق 

لروسيا جوزيف ستالني وغيره 
الكثير ممن فتحوا أبواب 

الرياضة ليدخلوا من شبابيك 
املناصب السياسية في بلدانهم.

وفي عشية االنتخابات الرئاسية 
األميركية األخيرة واحتدام 

املنافسة وبعد االدالء بصوته 
توجه الرئيس األميركي باراك 

أوباما الى امللعب ملزاولة هوايته 
املفضلة وهي كرة السلة في 

»شيكاغو« وقامت أغلب القنوات 
الفضائية بتصوير املباراة 

حصريا.
ومن هنا وما يجوب احلياة 
من ارتباطات تواجه عقارب 

الساعة برمت سريع يقف الكثير 
من نواب مجلس األمة ما بني 

االرتباطات العمليــة ومزاولــة 
هواياتهــم الرياضية اخلاصــة، 

منهم مــن يفضــل السباحة 
وهناك من يرى ان مزاولـــة 
الهواية الرياضية أصبحــت 
صعبة، فاالرتباطات الرسمية 

والعائليــة ال يكاد يكفيها 
اليوم نظرا للمواعيد وزيارات 

الدواوين واألهل واألقارب.

العائق الوحيد أمام النــواب 
الذين شملهم حتقيق »األنباء« 
هو الوقت الذي أكد غير نائب 

أنه عائق »نظرا النشغالنا 
بالكثير من املواعيد الرسمية 

وغيرها«.
النائب شعيب املويــزري أكد 

لـ»األنباء« ان كرة القدم هـــي 
محبوبته منذ الصغر حني كــان 

العبا في نادي الكويت عام 
1973 وانتقل بعد ذلك الى نادي 

الصليبخات حتى عام 1980.
املويزري أشار الى ان كرة 
القدم هي معشوقة املاليني 
وارتباطي بها منذ الصغر 

جعلني أهتويها وأمارسها، 
أما في الوقت احلالي ونظرا 
الرتباطاتي الكثيرة بعد نيل 

شرف عضويــة مجلس األمة 
فأبعدتني عن مزاولة هوايتي.
وبني املوزيري ان كرة القدم 

ليست مجرد هواية فهي خطط 
وتفكير وفي الوقت ذاته رياضة 

تشمل الرياضات كافة، ولذلك 
أصبحت من الهوايات املفضلة 

لدي.
وبدوره فضل النائب عسكــر 

العنزي رياضة املشي وقال 
هـــي مـن الهوايات املفضلة 
لدي منذ مدة ليست بالبسيطة.

وحدد عسكر الوقت الذي 
يستغرقه في مزاولة مهنته 
املفضلة وهي نصف ساعة 
يوميا وهناك بعض األيام 

التي ال استطيع فيها مزاولة 
رياضتي نظرا الرتباطاتي في 
مجلس األمة وزيارة األصدقاء 

واألقارب.
وشرح عسكر السبب في 

مزاولته لرياضة املشي قائال: 

رياضة املشي من الرياضات 
املهمة والسهلة والتي ال حتتاج 

لبذل جهد مضاعف وفيها 
يتم حرق السعرات احلرارية 

والدهون ولذلك أنا فضلت تلك 
الرياضة لألسباب التي ذكرت.

ولفت الى انه يحاول أحيانا 
استخدام الساللم الكهربائية 
أو املصاعد فأقوم باستخدام 

الساللم العادية صعودا وهبوطا 
لتنشيط اجلسم وحرق 

السعرات احلرارية.
وعن الطرق التي يستخدمهـــا 

غيـر ذلك أجاب: أحيانا ال 
أضع سيارتـــي في أقرب 

مكان أقصده بل أضعها فـــي 
مكان بعيد بعض الشيء حتى 

استفيد من املشي مسافة أطول 
عند ذهابي لزيارة املناسبات 

االجتماعية وهكذا.
ومن مبدأ دعـــم احملافظــة 

على اجلسد وكونها وسيلة من 
وسائـــل الوقاية في الكثير من 

األمراض كأمراض الروماتيزم 
واملفاصل وتصلــب الشرايني 
حبذ النائب صالح املال رياضة 

املشي كونها وسيلة حلرق 
الدهون ولها فوائد عديدة ال تعد 

وال حتصى.
وبرر املال ذلك على انها رياضة 

تقي الكثير من األمراض ومفيدة 
للرئة والتنفس وإن كانت لها 
شروط معينة وليست مجرد 
رياضة متارسها في كل وقت.
ومن منطلق الفوائد املتعددة 

للرياضة مبختلف أنواعها هناك 
رياضة »السباحة« والتي كما 

أحملت النائبة د.سلوى اجلسار 
الى انها تفضلها وذلــك كما 

أشارت األبحاث الطبية الى 

انهـــا تخفض ضغط الدم 
وتقوي القلـــب وتقلل من 
معدالت الكوليسترول فــي 

الدم كما تزيد من كفاءة الدورة 
الدموية.

وكما أشارت تلك األبحاث 
فان ممارسة رياضة السباحة 
حترق بني 250 و500 سعرة 

حرارية لذلك تعتبر من أفضل 
الرياضات لتخفيض الوزن 
وأيضا الصغوط النفسية.
النائب ناجي العبدالهادي 
اختصر جميع الرياضات 

في رياضة كرة القدم والتي 
يعتبرها مختزلة في رياضات 
عدة، فكرة القدم تعتبر قدرة 

كبيرة بني القوة والقدرة ولذلك 
فضلها.

»كرة القدم« دخل بها الكثير 
من العظماء وبهذا رأى النائب 

»العبدالهادي« انها رياضة 
تستحق املتابعة و»الهــوى«.

الفوائد الرياضية كثيرة ومنها 
رياضــــة »املشي« التي 

ذكرناها والتي أكـــدت بدورها 
أغلب األبحاث الطبيــــة انها 

تقضي على مشاكل القلب 
وأمراض السكر وارتفاع 

مستوى الكوليسترول.
مراقب مجلس األمة النائب 

د.علي العمير فضل تلك 
الرياضة معلال ذلك بانها رياضة 

بسيطة وتساعد في تقليل 
الكثير من الدهون والسعرات 

احلرارية وكلما حصل االنسان 
على لياقة أثناء مزاولة املشي 
حتسن القلب في دفع كمية 
أكبر من الدم بأقل عدد من 

ضربات القلب.
عادل العتيبي - رشيد الفعم ـ ناصر الوقيت  ٭

النواب يحبون »املشي« و»كرة القدم« 

العبدالهادي: كرة 
القدم تختزل القوة 

والقدرة

املويزري: كنت العبًا 
سابقًا في نادي 

الكويت

عسكر: »املشي« 
من الرياضات املهمة 

والسهلة في آن 
واحد

من برملانات العالم

الدستور

شهدت احدى جلسات البرملان االوكراني 
حلظة دميوقراطية نادرة عندما انقض رئيس 

البرملان بالوكالة على نائبه وامسك به من 
»زمارة رقبته« وطرحه ارضا وسط ذهول 

النواب الذين ما ان افاقوا من وهول الصدمة 
حتى هرعوا لالمساك ليس باملعتدي بل 

باملعتدى عليه.
وكان نائب الرئيس قد طلب احلق بالكالم 

ولكن الرئيس بالوكالة رفض مما دعا النائب 

الى وصفه باملنافق فما كان من رئيس اجللسة 
اال ان انقض عليه.

اخلالف احلضاري في الرأي انتهى نهاية 
سعيدة عندما عاد النائب الى القاعة وسمح له 

بالكالم.
مواطن اوكراني علق على شريط ڤيديو 

املعركة الذي عرض على »يوتيوب« بالقول: 
»ليس ذنبي انني ولدت في بلد هذه 

حكومته!«.

أبنائي األعزاء نحمد اهلل العلي القدير الذي اتاح 
لنا في هذه املرحلة التاريخية من حياة شعبنا 

العزيز حتقيق امنيتنا في وضع دستور للبالد، 
يقوم على أسس دميوقراطية سليمة، ويتفق 

وتقاليدنا ويتجاوب وآمال أمتنا.

ونحن اذ نبارك اليوم هذه اخلطوة ونصدر 
الدستور، نشكر لكم جميعا ما بذلتم من جهود 
مخلصة، وما اظهرمت من روح األخوة الصادقة 

اثناء عملكم، واهلل نسأل ان يسدد خطانا 
ويوفقنا ملا فيه اخلير والصالح.

انه لشرف كبير لزمالئي اعضاء جلنة 
الدستور ولشخصي ان نتقدم الــى 

سموكم في هذا اليوم التاريخي نيابـــة 
عن املجلس التأسيسي مبشروع الدستور 

الذي رأيتم وضعه للبالد على اساس املبادئ 

الدميوقراطية املستوحاة مـــن واقع 
الكويت.

وكل رجائنا أن يأتي هذا الدستور محققا 
آلمالكم الكبيرة خلير شعبكم الوفي األمني.

والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.

٭ عبداللطيف محمد ثنيان الغامن رئيس املجلس 
التأسيسي

٭ سمو الشيخ سعد العبداهلل السالم

٭ سعود العبدالرزاق
٭ حمود الزيد اخلالد
٭ يعقوب احلميضي

كلمة األمير الراحل الشيخ عبداهلل السالم رحمه اهلل 
عند تسلمه مشروع الدستور

كلمة رئيس املجلس التأسيسي 
عبداللطيف محمد ثنيان الغامن عند تقدمي مشروع الدستور

أسماء أعضاء جلنة الدستور

بسم اهلل الرحمن الرحيم
نحن عبداهلل السالم أمير دولة الكويت،

رغبة في استكمال اسباب احلكم الدميوقراطية 
لوطننا العزيز، واميانا بدور هذا الوطن في 

ركب القومية العربية وخدمة السالمة العاملي 
واحلضارة االنسانية.

وسعيا نحو مستقبل افضل ينعم فيه الوطن 
مبزيد من الرفاهية واملكانة الدولية، ويفيء 

على املواطنني مزيدا كذلك من احلرية السياسية 
واملساواة والعدالة االجتماعية ويرسي دعائم ما 

جبلت عليه النفس العربية من اعتزاز بكرامة 
الفرد، وحرص على صالح املجموع وشورى في 
احلكم مع احلفاظ على وحدة الوطن واستقراره. 

وبعد االطالع على القانون رقم 1 لسنة 1962 
اخلاص بالنظام األساسي للحكم في فترة 

االنتقال. وبناء على ما قرره املجلس التأسيسي.
صدقنا على هذا الدستور وأصدرناه:

الباب األول

الدولة ونظام احلكم

مادة 1

الكويت دولة عربية مستقلة ذات سيادة تامة، 
وال يجوز النزول عن سيادتها او التخلي عن اي 

جزء من اراضيها.
وشعب الكويت جزء من األمة العربية.

مادة 2

دين الدولة االسالم، والشريعة االسالمية مصدر 
رئيسي للتشريع.

مادة 3

لغة الدولة الرسمية هي اللغة العربية.

مادة 4

الكويت امارة وراثية في ذرية املغفور له مبارك 
الصباح.

ويعني ولي العهد خالل سنة على األكثــر من 
تولية األمير، ويكون تعيينه بأمر أميــري بناء 
على تزكية االمير ومبايعة من مجلــس األمة 

تتم في جلسة خاصة، مبوافقة اغلبية االعضاء 
الذين يتألف منهم املجلس.

وفي حالة عدم التعيني على النحو السابق يزكي 
األمير لوالية العهد ثالثة على األقل من الذرية 

املذكورة فيبايع املجلس احدهم وليا للعهد.
ويشترط في ولي العهد ان يكون رشيدا عاقال 

وابنا شرعيا البوين مسلمني.

مادة 5

يبني القانون علَم الدولة وشعارها وشاراتها 
وأوسمتها ونشيدها الوطني.

مادة 6

نظام احلكم في الكويت دميوقراطي، السيادة 
فيه لألمة مصدر السلطات جميعا وتكون 

ممارسة السيادة على الوجه املبني بهذا الدستور.

قانون رقم 12 لسنة 1963 في شأن الالئحة 
الداخلية لمجلس األمة

نحن عبداهلل السالم الصباح أمير دولـة الكويت 
بعد االطالع على الدستور

وافق مجلس األمة على القانون اآلتي نصه، وقد 
صدقنا عليه وأصدرناه.

الباب األول تنظيم المجلس

الفصل األول ـ تأليف املجلس وأحكام العضوية.

مادة 1

يتألف مجلس االمة من خمسني عضوا 
ينتخبون بطريق االنتخاب العام السري املباشر 

وفقا لقانون االنتخاب.
ويعتبر الوزراء غير املنتخبني مبجلس االمة 

اعضاء في هذا املجلس بحكم وظائفهم وال يزيد 
عدد الوزراء جميعا على ثلث عدد اعضاء مجلس 

االمة.

مادة 2

يشترط في عضو مجلس األمة:
أ- أن يكون كويتي اجلنسية بصفة أصلية وفقا 

للقانون.
ب- ان تتوافر فيه شروط الناخب وفقا لقانون 

االنتخاب.
جـ - أال تقل سنه يوم االنتخاب عن ثالثني سنة 

ميالدية.
د- ان يجيد قراءة اللغة العربية وكتابتها.

مادة 3

مدة مجلس االمة اربع سنوات ميالدية من تاريخ 
اول اجتماع له ويجري التجديد خالل الستني 
يوما السابقة على نهاية تلك املدة مع مراعاة 

حكم املادة 107 من الدستور.
وتثبت صفة النيابة للعضو من وقت اعالن 

انتخابه حتى نهاية مدة املجلس ما لم تزل عنه 
تلك الصفة قبل ذلك الي سبب قانوني.

دستور دولـة الكويت

الالئحة الداخلية

من زمارة رقبتك!
واملساواة وحكم الشعب، أصبح 
للبرملان سلطة وضع القوانني، 
وصار يسمى الهيئة التشريعية 

أو السلطة التشريعية.
أكثر من هذا، فإن دور البرملان 
قد أصب����ح محور نظام احلكم 
ككل ف����ي بعض ال����دول، حتى 
أنه����ا أصبحت تس����مى الدول 
ذات النظام البرملاني، وأشهرها 
بريطانيا، حيث تتركز معظم 
السلطة السياسية في البرملان، 
ألن زعي����م األغلبية البرملانية 
هو الذي يتولى تشكيل الوزارة 

أيضا.

مجلس لألعيان أو كبار املالك، 
أصبح هيئة شعبية وتشريعية، 

متثل مجموع املواطنني.
البرملان كانت  فعند نش���أة 
وظيفته إتاحة الفرصة ملناقشة 
األمور العامة، ولعله من الطريف 
معرفة أن املعنى احلرفي لكلمة 
برملان في تلك املرحلة هو مكان 
التح���دث، أو املكلمة. ثم تطور 
البرمل���ان وأصبح هيئة نيابية، 
تنوب عن املواطنني وتشارك في 
احلكم، وسمي املجلس أو اجلمعية 

التي تضم ممثلي الشعب.
ومع انتش���ار أفكار احلرية 

أن بعض املجتمعات قد تلجأ الى 
أساليب أخرى لذلك، فقد ال يوجد 
به���ا برملان منتخب وإمنا تقوم 
بتشكيل مجالس استشارية تضم 
مجموعة من القيادات االجتماعية 
العامة  والرموز والشخصيات 
بغرض التشاور معهم في شؤون 

احلكم.
البرملانات  انتش���رت  وق���د 
املنتخبة ف���ي العالم املعاصر، 
وتط���ورت الى درج���ة كبيرة، 
وأصبح البرملان مؤسسة سياسية 
كبيرة في الكثير من الدول، وازداد 
حجمه ليضم مجلسني، وأصبح 
يقوم بوظائف متعددة، أبرزها 
وضع القوانني والتش���ريعات، 
والرقابة على أعمال احلكومة، 
والتأثير في الشؤون السياسية 

اإلقليمية والدولية.
بعبارة أخ���رى، فقد عرفت 
النواة  مختلف املجتمعات تلك 
األولى للبرملان، وهي مناقشة 
الشؤون العامة وقضايا احلكم 

بطريقة جماعية.
وقد تطور اسم البرملان مع 
تطور وظائفه وتزايد دوره في 
احلياة السياسية واالقتصادية 
واالجتماعية والثقافية. فبعد أن 
كان مجلسا شكليا، عبارة عن 

أورد د.عل���ي الص���اوي في 
كتاب���ه »البرمل���ان« عرضا عن 
نش���أة البرملان وتطوره، نبدأ 
بنشر أهم ما ورد في هذا الكتاب 
على شكل سلسلة من احللقات 

األسبوعية.

ماذا يعني البرملان؟
هناك طريقتان لإلجابة عن 
هذا الس���ؤال، األولى هي النظر 
البرملان كأسلوب ملشاركة  الى 
املواطنني في احلياة السياسية، 
البرملان  والثانية هي اعتب���ار 
مؤسس���ة مهمة من مؤسسات 
املجتمع الدميوقراطي الذي يقوم 
على حرية املشاركة السياسية 

والتعددية احلزبية.
وف���ي احلقيق���ة، ف���إن كال 
املعني���ني يكمل اآلخر، ولكنهما 
غير متالزمني. فمشاركة املواطنني 
السياسية قد تأخذ  في احلياة 
صورا متعددة، حسب الظروف 
الثقافية والتقاليد االجتماعية 

وطبيعة الدولة.
ورغم أن أهم وأحدث صور 
تلك املشاركة هو اختيار املواطنني 
الذين  الن���واب  مجموعة م���ن 
ميثلونهم ويعبرون عن آرائهم، 
أي تكوين البرملانات املنتخبة، إال 

دور البرملان 
أصبح محور نظام 

احلكم ككل 
في بعض الدول

ناجي العبدالهاديد.علي العمير شعيب املويزري

عسكر العنزي

د.سلوى اجلسارصالح املال

للنواب فيما يعشقون ....
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بعد ان درس االبتدائية في مدرسة النجاح وأكمل دراسته في ثانوية فلسطني وحصل على الشهادة اجلامعية من بيروت في تخصص االقتصاد والعلوم السياسية وبعد ان عمل في وزارة املواصالت ثم التحق بالعسكرية

 استطاع الوصول الى مجلس االمة في احملاولة الثانية وهو املنصب الذي يرى انه اقصى طموحه في العمل السياسي بعد ان رفض الوزارة التي عرضت عليه في السابق. اال ان طموحه لم يجد له حدودا في جوانب اخرى 

من ابرزها العمل اخليري الذي تنقل بني عدد من الدول من اجله وترأس جلنة خيرية للعمل بصورة افضل. مرافقته لوالده وانطالق الكثير من املرشحني ووصولهم الى مجلس االمة من خالل مقر والده ادخله الى العمل السياسي 

وخوض االنتخابات دون ان يقرر ذلك، لعب للنادي العربي حتت سن 20 سنة وعائلته رياضية بامتياز وعرباوية دون تعصب كما يقول: والزال أمارس الرياضة في اوقات الفراغ. يتمنى البنه الوحيد االبتعاد عن العمل السياسي، 

اما بناته فقد ابعدتهن حساسيتهن من النقد وعدم تقبلهن لبعض ما يقال جتاه والدهن، وعملهن الى جانبه في االنتخابات من باب »مرغم اخوك ال بطل«. يجيد الطبخ ويهوى السفر مع زمالئه النواب وفي مقدمتهم

 النائب خلف دميثير الذي قال ان له نكهة خاصة في السفر وحول شخصية النائب صالح عاشور كان لنا هذا اللقاء.

كتب:  هادي العجمي

عرباوي وأشجع ليڤربول وسعادتي في مكة واملدينة والنجف وكربالء

عاشور يعشق »عّروشه« األفريقية 

مع عسكر العنزي في إحدى الفعاليات الدولية

استكانه چاي .. الستعادة النشاط

»أبومهدي« حدثنا عن أيام 
الدراسة وما تبقى في 
ذاكرتك عن تلك األيام.

٭ في البداية أنا من مواليد شرق 
مرحلة االبتدائية كانت الدراسة 
على فترتني خالل اليوم، االولى 
من الصبح ال���ى الظهر ونعود 
الى البيت ونع���ود العصر الى 
املدرس���ة ومنها الى البيت مرة 
أخرى قبل صالة املغرب، وكانت 
مدرستي االبتدائية تسمى مدرسة 
النجاح، وكان موقعها مكان جلنة 
املناقصات املركزية اآلن بجانب 
دوار الساعة، وكانت مدة الدراسة 
أربع سنوات بعدها انتقلت الى 
املرحلة املتوس���طة وكانت في 
مدرسة املبارك بحكم قربها من 
البيت ودرست فيها االول والثاني 
التثمني  املتوسط بعد ذلك جاء 
وانتقلنا من ش���رق وبالتحديد 
شارع ميدان ش���رق، وهو اآلن 
أبوعبيدة اجلراح بجوار  شارع 
حس���ينية معرف���ي وبالضبط 
� كان موقع بيتن���ا مكان البنك 
املرك���زي الذي يت���م بناؤه اآلن 
� وكان انتقالن���ا الى بنيد القار 
والتحقت مبتوسطة فلسطني ومن 
ثم ثانوية فلس���طني، وبعد ذلك 
التكنولوجيا  الى معهد  اجتهت 
ودرست مساعد مهندس اتصاالت 
وبعد ذلك درست في اجلامعة قسم 
االقتصاد والعلوم السياسية في 
بيروت واالردن وكانت شهادتي 
اجلامعية من بيروت. بعد التحاقي 
باجليش سنة 1976 ومت إرسالي 
الى أميركا درست هناك هندسة 
اتصاالت وحصلت على الشهادة 
بعده���ا عملت في القوة اجلوية 
وبعد خروجي من اجليش حصلت 
على الدبلوم العالي من اجلامعة 

العربية املفتوحة.

كيف كانت بداية حياتك 
العملية؟

٭ بعد معهد االتصاالت اشتغلت 
ف���ي وزارة املواصالت ملدة اربع 
سنوات ايام الوكيل خالد الغنيم 
الذي اصب���ح عضو مجلس امة 
ووزيرا للمواص���الت، وبعدها 
توجه���ت الى اجلي���ش وقدمت 
اس���تقالتي م���ن اجليش بهدف 
خوض االنتخابات ولم يحالفني 
احلظ وكان ترتيبي الرابع، بعدها 
لم اعد ال���ى اجليش، وبعد حل 
املجلس وف���ي املرة الثانية بعد 
حل املجلس وفقت في الوصول 

الى املجلس. 

متى فكرت في العمل 
البرملاني؟

البرملاني  العمل  ٭ كنت أعيش 
بطريقة غير مباشرة كون ديوانية 
الوالد ومقره في احلسينية كان 
املقر ألكثر من مرشح ومنهم سيد 
أحمد سيد عابد انطلق من ديوان 
الوالد وكان من الداعمني له، وبعده 
الى  املرشح خالد خلف ووصل 
مجلس األمة، تاله عبداللطيف 
الكاظمي  الكاظمي وعبداملطلب 
وعبداللطيف كان عضو املجلس 
البلدي ومن ثم عضو مجلس األمة 
وعبداملطلب وصل إلى عضوية 
مجلس األمة وكان وزيرا للنفط 
وكان مقر الوالد في خدمتهم وبعد 
ه���ؤالء كان والدي يدعم النائب 
السابق يعقوب حياتي، ولذلك 
كنت أعيش اجلو االنتخابي ومن 
هنا أحببت هذه التجربة إضافة 
الى دور املجاميع الشبابية التي 
كنت أعمل معها والذين دفعوني 

الى العمل السياسي.

ماذا عن احلياة االجتماعية 
وهل كان الزواج بالطريقة 
التقليدية أم أن »أبومهدي« 
هو من اختار »أم مهدي«؟

٭ أنا رج���ل قدمي وزواجي كان 
تقليديا وكان ذلك سنة 76 وكان 
عمري 21 س���نة وكان االختيار 
عن طريق الوالدة اهلل يحفظها 
ويطول لنا بعمرها، وأنا مؤمن 
بالزواج التقليدي، فهو أفضل من 
أسلوب اجليل احلالي في الزواج 
أو ما يس���مى زواج احلب، فهو 
يتم من خالل ضوابط اجتماعية 
وعالقات أسرية ويكون االختيار 
وفق ه���ذه الضوابط والعالقات 
ومن عوائل معروفة أفضل من 
اندفاع الش���باب واعتمادهم في 
االختيار على املظهر اخلارجي.

هل تؤيد دخول أبنائك الى 

العمل السياسي؟
٭ في الواقع أنا لدّي ولد واحد 
وأمتن���ى أن يبتعد ع���ن العمل 
السياسي، فهو أفضل له وبناتي 
من األساس ليس لديهن الهوس 
في العمل السياسي حتى عملهن 
في حملتي االنتخابية يندرج حتت 
»مرغم أخوك ال بطل« وكثيرا ما 
يتأثرن بالنق���د املوجه إلي من 
اآلخرين ودموعهن قريبة ولديهن 
حساسية لدرجة كبيرة من النقد 
والقيل والقال لذلك ابتعدن من 

أنفسهن عن السياسة.

ما املكاسب التي حققتها 
من خالل عملك السياسي 

وماذا خسرت؟
افتقدت  السياسي  العمل  ٭ في 
العائلة أو  الوقت اخلاص م���ع 
األصدقاء، وبصورة أوضح افتقدت 
احلرية الش���خصية وكس���بت 
عالقات اجتماعية وسياسية وحب 
اآلخرين ومساعدة احملتاجني، كما 
التفاني والتعاون مع  اكتسبت 
اآلخرين خلدمة البلد، اضافة الى 
خدمة املواطنني ومتابعة قضايا 

الناس.

ما عالقة صالح عاشور 
بالسفر؟

٭ أحب السفر، وهناك دول مفضلة 
بالنس����بة لي ومنه����ا أذربيجان 
وزجنبار ومدينة اسمها عروشه 
في قلب افريقيا في تنزانيا ذهبت 
اليها أربع مرات وهي قريبة من 
جبال كلمنجارو طبيعتها ساحرة 
وجزء من ذهابي الى هذه املناطق 
يعود الى ترأس����ي ملبرة خيرية 

ولدينا مشاريع هناك.

أين تقضي أفضل أوقاتك؟
٭ هناك أماكن كثيرة، ولكن أفضل 
البحر  الطبيعة وحتديدا  أماكن 
واألنهار، وأحب املناطق اجلبلية 
وأفضل وجود األس����رة، ولكن 
أحيانا أفضل أن أكون »وحدانيا« 
فيها اختالء بالنفس ومن خالل 
الوحدة أعمل على برمجة ما أريد 
إجنازه في املس����تقبل وحتديد 
املش����اريع والقضايا التي يجب 
أن أتبناها وأقوم بعمل برنامج 
وخطة تقوم على وضع القضايا 
بالترتيب من واحد الى عشرين، 
وبعد فترة يكون التقييم ملا مت 
اجنازه ودائما يكون الرضاء في 
حالة إجناز أكثر من النصف وفي 
حالة عدم الوصول الى النصف 
أحتاج الى تغيير أسلوب العمل 

واملراجعة من جديد.

ما عالقة »أبومهدي« 
بالكتاب وهل تأخذ القراءة 

حيزا من وقتك؟
٭ أستمتع بالقراءة ولدى الوالد 
مكتبة كبي����رة، كما أنني عضو 
مجل����س ادارة مكتبة الرس����ول 
األعظ����م وحتت����وي عل����ى أكثر 
من 40 ألف كت����اب، كما أن لدي 
أقرأ  مكتبتي اخلاص����ة، ودائما 
وأتابع االص����دارات، وفي األيام 
الكتب  االخي����رة هناك بع����ض 
والتقارير تكون قراءتها من خالل 
االنترنت، وكان أفضل كتاب قرأته 
عن أفضل 100 ش����خصية أثرت 
ارتياحي لهذا  في احلياة، وكان 
الكتاب بسبب اختياره للرسول 
ژ الشخصية االولى، وهو كاتب 
أميركي غير مس����لم، وكان آخر 
كتاب »احلداثة والتغيير القادم 
في اجلزيرة العربية« وهو لكاتب 
كويتي اسمه أحمد شهاب، وهو 
املقبلة  كتاب يتنبأ بالتغييرات 

في منطقة اخلليج.

متى تكون في قمة 
السعادة؟ ومن يغضب 

صالح عاشور؟
٭ قمة السعادة عندما أكون في 
األماكن الدينية مثل مكة املكرمة 
واملدينة املنورة ومشهد املشرفة 
والنجف وكربالء وس����بب هذه 
الس����عادة يعود الى إحساس����ي 
بأنني قريب الى اهلل س����بحانه 
وتعالى. أما الغضب فدائما أغضب 
للمظلوم، وعندما أشعر بأن هناك 
ظلما ال أس����تطيع القيام جتاهه 

بأي شيء.

ما املوقف الذي عجزت 
ذاكرة أبومهدي عن نسيانه 

مع مرور الزمن؟
٭ هذا املوقف هو وفاة شقيقي 

األصغر حبيب، رحمه اهلل، في 
القاهرة، ومازلت أس����تذكره بني 
فترة وأخرى، وقد تأثرت كثيرا 
بوفاته، حيث كنت قريبا منه وكان 
دائما يحب أن يخدمني ويتمنى أن 
يراني نائبا، وفي انتخابات 1996 
أهمل كثيرا من أموره اخلاصة من 
أجل وصول����ي وكان يتمنى هذا 
األمر، وكن����ت متوقعا له مكانة 
كبيرة في املستقبل،  وكان لوفاته 
في حادث سيارة في القاهرة في 

شهر رمضان كبير األثر.

 ما املوقف الذي ندمت 
على اتخاذه ولو عادت بك 

االيام لتراجعت عن هذا 
املوقف أو هذا القرار؟

٭ هناك الكثير من املواقف التي 
اتخذتها وندمت عليها، ولكن ليس 
في بالي منها اآلن ش����يء إضافة 
ال����ى أن هناك أمورا من الصعب 
احلدي����ث عنها لس����بب أنها قد 

تغضب اآلخرين.

ما طموحاتك في املستقبل؟ 
وما الهدف الذي تسعى الى 

حتقيقه؟
٭ طموحي بال حدود وال يقتصر 
على العمل السياسي يهمني اجلانب 
االجتماعي والعمل اخليري، وال 
أحب أن أقيد نفسي في الكويت، 
لذلك عالقاتي ممتدة وواس����عة 
خارج الكوي����ت ومن طموحاتي 
أن أعمل في العمل اخليري بطريقة 
تش����مل أكثر من بلد وأكثر من 
توجه، وفي هذا اجلانب حصلت 
على ترخي����ص جمعية الثقلني 
اخليرية، ومن خاللها نفذنا عدة 
مشاريع في دول إسالمية، وفي 
القريب العاجل نحن بصدد عمل 
مركز للدراس����ات والبحوث في 
القضايا االجتماعية واالنسانية، 
أما بالنسبة لألهداف التي أسعى 
الى حتقيقها ففي اجلانب السياسي 
أقصى ما أهدف اليه أن أكون عضو 
مجلس أمة وليس لدي طموح أن 
أكون وزي����را، فقد عرضت علي 
الوزارة في السابق ولم يكن هذا 
املنصب طموحا وأحيانا الس����ن 

تفرض عليك أمورا معينة.

ما عالقتك بالرياضة؟
٭ أنا من بي���ت رياضي جميع 
اخواني لعب���وا للنادي العربي 
وأربعة منهم مثلوا الكويت في 
املنتخب األول ما عدا حبيب رحمه 
اهلل كان متوجها الى كرة اليد، 
وكان أمني سر االحتاد الكويتي 
للس���باحة ورئيس جلنة حكام 
كرة اليد في آسيا والكويت، لعبت 
لنادي العربي حتت سن 20 سنة 
والعائلة جميعه���م »عرباوية« 
النظيف  واآلن أستمتع باللعب 
وآخرها مباراة برشلونة وريال 
مدريد، وأش���جع ليڤربول وفي 
بعض األي���ام أحاول ان أقتنص 
أوقات الفراغ ملمارسة الرياضة 
وحتدي���دا الس���باحة من خالل 

اشتراكي في نادي.

متى كانت اخر مرة لعبت 
فيها كرة القدم؟

٭ كانت في الس���فرة البرملانية 
االخيرة وحتديدا ف���ي بلجيكا 
وكانت بتنظيم االخ مرزوق الغامن 
حيث كانت هناك مباراة بني الوفد 
البرملاني واعضاء الس���فارة في 
بلجيكا واستطعنا الفوز عليهم 
وكانت املباراة ش���بيهة مبباراة 
كرة اليد حي���ث كانت النتيجة 
15/17 وكانت مباراة ممتعة على 
ارضية العشب الصناعي وحتدثنا 
عن سبب عدم ايجاد هذا العشب 
في الكوي���ت واوضح الغامن ان 

نادي الكويت.

ماذا يعني لك املال؟
٭ املال بالنسبة لي هو وسيلة 
لسعادة االخرين وليس طموحي 
وال يجل���ب الس���عادة ولي���س 
بالضرورة ان يكون وسيلة اليجاد 
املش���اريع ومن خالل عملي في 
اجلانب اخليري اقول ان كثيرا من 
رجال االعمال لديهم مال ولكن غير 
موفقني لعمل مشاريع، وكثيرا ما 
احتسر عندما ارى البعض هدفه 

املال في الدنيا.

6من اقرب النواب الى 
قلبك وترتاح للعمل معهم 

بعيدا عن السياسة؟
٭ ارتاح للسفر مع عسكر العنزي 

وغامن امليع وشعيب املويزري 
ومبارك اخلرينج وهناك اخرون 
لهم نكهة خاصة في السفر مثل 

النائب خلف دميثير.

ماذا عن املواقف الطريفة 
مع النواب اثناء السفر؟

٭ املواقف الطريفة كثيرة وخاصة 
»الدق���ات« في الزم���الء النواب 
ومنها في احدى الس���فرات الى 
غانا كنت انا والنائب الس���ابق 
التقينا مجموعة  العم���ر  جمال 
من الغانيني لديهم قضايا وجزء 
منهم محتاجون ماديا، وطلبوا 
مقابلتنا ضروريا وقمنا باعطائهم 
ارقام غرف النائب السابق حمود 
اجلب���ري رحم���ه اهلل والنائب 
الس���ابق خميس عقاب واثناء 
لعبهم »جنجفة« دخل الغانيون 
الغرفة وكنا نراقب بعد  عليهم 
ان قلنا لهم بأن الفلوس لديهم، 
واملضحك في االمر اكثر لم تكن 
هناك لغة مش���تركة بني النواب 
والغانيني وكان املوقف محرجا 

لهم ومضحكا للجميع.

ما عالقة النائب صالح 
عاشور بالصحافة؟

٭ ال يوجد نائب ليست له عالقة 
بالصحافة وانا في البداية كتبت 
في ص���وت اخلليج كمجلة بعد 
ذلك كتبت في جريدة »األنباء« 
وكان االخ فواز املرزوق داعما لي 
اكتبه واالخت بيبي  ويهتم مبا 
املرزوق شجعتني اكثر من مرة 
بعد ذلك كتبت عمودا في الوطن 
بواقع مقالتني في الش���هر وبعد 
ذلك حصلت على ترخيص جريدة 
اسبوعية اسمها »احلياة« اصدرتها  
ملدة سنتني وكانت تصدر شهريا 
مؤقتا وتوقفت بعد كثرة الصحف 

اليومية واالسبوعية.

اين ترى قوة املرأة وهل 
فكرت في الزواج مرة 

اخرى؟
٭ ق���وة املرأة ف���ي عاطفتها اما 
الزواج مرة اخرى فقد جتاوزت 
50 س���نة ولذلك ل���ن افكر في 

الزواج.

ما الفترات في حياتك التي 
التنساها؟

٭ العديد من الفترات ولكن من 
ابرزها فترة الغزو حينها كنت 
خارج الكوي���ت قطعت اجازتي 
وترك���ت العائلة ف���ي االمارات 
والتحقت مع القوة االميركية في 
اخلبر وكنت مع طالئع اجليش 
االميركي الت���ي دخلت الكويت 
وحتديدا مطار الكويت الدولي.

ما ابرز هوايات النائب 
صالح عاشور؟

٭ هوايتي السابقة كانت جمع 
القدمية على  الطوابع والصور 
اشرطة »بكرات« وبسبب انشغالي 
توقفت عن هذه الهواية وبسبب 
الغزو وخوف االهل من دخول 
اجليش العراقي بيوت الضباط مت 

اتالف هذه الطوابع والصور.

ماذا تختار اذا خيرت بني 
رحلة برية واخرى بحرية؟

٭ الرحلة البرية افضلها ودائما 
اذهب الى البر وهناك مجموعة من 
الشباب اسمهم »هيئة الرضوان 
الشبابية« يعملون في اجلانب 
الشبابي وس���نويا لديهم مخيم 
كبير ال يقل رواده عن 200 الى 
300 شخص ويكون مقرهم املطالع 
ولديهم برامج لتأهيل الش���باب 
القراءة  التدريب على  من خالل 

واخلطابة وجوانب اخرى.

في الرحالت البرية من 
يجيد الطبخ يكون محل 

اهتمام اجلميع فما عالقتك 
بالطبخ؟

٭ من خالل السفر وايام الدراسة 
في اميركا اعتمدنا على انفسنا 
وتعلمت الطبخ وبالدرجة االولى 
أتقن املجبوس، كما تعلمت من 
اصدقاء من دول مختلفة آسيوية 
ومن تركيا طبخات خاصة ومنها 
العيش مع التم���ر وحلقات من 
البص���ل والبطاط���س وهي من 
الطبخات اللذيذة وطبخة اخرى 
»الكس���تنة مع البصل واللحم« 
ومرقة يتم خلطها مع الرز بطريقة 
مش���ابهة للبرياني او تكون مع 

العيش املشخول.

عاشور متحدثًا للزمني هادي العجمي             )متني غوزال(

لن أنسى وفاة شقيقي »حبيب« 
في القاهرة خالل شهر رمضان

زواجي كان تقليديًا والزواج اليوم أصبح 
يعتمد على املظهر اخلارجي

اتقن املچبوس واعرف طبخات خاصة 
مثل العيش مع التمر وحلقات البصل 

والبطاطا واتفنن في إعداد الكستنة 
مع البصل واللحم

هواياتي السابقة جمع الطوابع والصور 
القدمية على اشرطة بكرات

أذهب إلى البر دائما وأحب الربيع 
في املطالع وأستمتع بالقراءة 

ولدى مكتبة كبيرة ورثتها 
عن الوالد رحمه اهلل

ال يهمني جمع املال 
وال أفكر في الزواج من ثانيه 

بعد ان جتاوزت اخلمسني

بعد جناحه في إحدى االنتخابات

)متني غوزال( د. هالل الساير يرد على مداخالت النواب خالل مناقشة املجلس زيادة أعداد املصابني بالسرطان 

نائب األمير لدى استقباله الشيخ أحمد الفهد  نائب األمير سمو الشيخ نواف األحمد مستقبال سمو رئيس الوزراء 

بال حصانة

الوجه اآلخر

النواب يحبون »املشي« 
و»كرة القدم«

ماذا يعني البرملان؟

عاشور يعشق عروشة 
األفريقية وزير النفط الليبي ينضم إلى املنشقني عن القذافي 
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املجلس عّدل الالئحة الداخلية بتمكني من ينيبه الرئيس من حق توقيع صحف الدعاوى والطعون مع إعفاء املجلس من الرسوم القضائية وإحلاق أمانته العامة مبجلس الوزراء أثناء فترة احلل

تكتيك حكومي.. أّجل كادر املعلمني
إحصائية

ألقى وزير الصحة د.هالل 
الساير خالل اجللسة بيانا 

حكوميا أوضح فيه أن مرض 
السرطان يتسبب في وفاة نحو 
6 ماليني شخص بالعالم سنويا.

وأشار الساير الى انه من املتوقع 
ارتفاع أعداد احلاالت اجلديدة 
املكتشفة سنويا من 11 مليونا 
إلى 16 بحلول عام 2020 على 

مستوى العالم.
وقال إنه وحسب اإلحصائيات 

املسجلة فإن عدد احلاالت 
للمرضى الكويتيني من عام 2000 

حتى 2009 تصل إلى 7444 
مريضا ومتوسط عدد احلاالت 

سنويا 740 مريضا مبعدل ثابت 
ميثل 0.08% من السكان.

بداح العنزي

أعلن مساعد املدير العام لشؤون 
اخلدم����ات ورئي����س جلنة س����المة 
األغذية محمد غزاي العتيبي انه متت 
التوصية بحظر اس����تيراد اخلضار 
»اخليار والطماطم واخلس« من أملانيا 
وإسبانيا. وقال العتيبي ل� »األنباء« ان 
هذه التوصية رفعت من جلنة سالمة 
األغذية ال����ى وزارة التجارة إلصدار 
القرار بتنفيذ احلظر. وبني ان اللجنة 
اشترطت ش����هادة خلو من البكتيريا 
لبقية أنواع اخلضار الواردة من تلك 
الدول، وشدد على انه مت تكليف إدارة 
األغذية املستوردة مبنع دخول أي من 
تلك اخلضراوات حتى صدور هذا القرار 
رسميا. ودوليا، طالبت اسبانيا أول من 
امس باستئناف التجارة في خضراوات 
بالدها بعد ان أثبتت اختبارات معملية 
أملانية أن اخليار ليس مس����ؤوال عن 

تفشي بكتيريا »اي اتش اي سي«.

أعلن مصدر مس���ؤول في وزارة اخلارجية 
ان الوزارة قررت سحب بعثتها الديبلوماسية 
في صنعاء نظرا للتوتر احلاصل في االوضاع 
االمنية في اجلمهورية اليمنية.  مؤكدا ان البعثة 
الديبلوماسية في صنعاء غادرت االراضي اليمنية 
صباح امس وان السفارة الكويتية اكتفت باالبقاء 
عل���ى ادارييها من العاملني احملليني هناك فقط 
لتصريف اعمال السفارة.  وعلى صعيد التوتر 
املستمر منذ 4 اشهر في اليمن، اعلنت السلطات 
اليمنية امس اس���تعادتها ملبني وزارة االدارة 
احمللية ومقر اللجنة الدائمة حلزب املؤمتر العام 
احلاكم في منطقة احلصبة في العاصمة صنعاء 
بعد اش���تباكات عنيفة م����ع انصار املعارض 
اليمني الش������يخ صادق االح���مر زعيم قبيلة 
حاش���د خالل ليل امس االول اس���فرت عن 39 

قتيال.

حسين الرمضان ـ ماضي الهاجري 
سامح عبدالحفيظ -  عادل العتيبي ـ فليح العازمي  

هادي العجمي ـ رشيد الفعم

استخدمت احلكومة أمس تكتيكا محددا مكنها من تأجيل 
العديد من القضايا املدرجة على جدول أعمال جلسة مجلس 
األمة التكميلية التي أق����ر فيها تعديل الالئحة الداخلية 
بتمكني من ينيبه الرئيس من حق توقيع صحف الدعاوى 
والطعون مع إعفاء املجلس من الرسوم القضائية وإحلاق 

أمانته العامة مبجلس الوزراء أثناء فترة احلل.
ولعبت احلكومة على وتر النصاب إلفشال استمرار 
اجللسة التي رفعت قبل موعدها األصلي بنصف ساعة 
بس����بب عدم توافر العدد الالزم للتصويت على املداولة 
الثانية لكادر املعلمني وزيادات العسكريني باإلضافة إلى 

قانوني املساعدات العامة واجلمعيات التعاونية.
وخالل سير اجللسة وعندما ش����ارف املجلس على 
االنتهاء من مناقشة تفش����ي مرض السرطان في البالد 
وقرب االنتقال إلى البند التالي أوعزت احلكومة إلى بعض 
وزرائها للخروج من القاعة لتتمكن من حتقيق مبتغاها 

األمر الذي حدا برئيس اجللسة إلى رفعها.
مصادر نيابية أبلغ����ت »األنباء« بأن احلكومة تصر 
على أن يكون صدور كادر املعلمني بقرار وليس بقانون، 
كما أن بعض القضايا املدرجة على جدول األعمال تضيف 

أعباء مالية على ميزانية الدولة وهي بحاجة إلى تعديالت 
تعذر االستعداد لها أو دراستها ولذلك أصبح أمر تأجيلها 
به����ذه الطريقة واجبا، خصوص����ا أن املجلس لن يعير 
احلكومة آذانا صاغية فيم����ا لو طلبت إرجاء البت فيها 
حلني دراس����تها جيدا. وخالل اجللس����ة حّمل العديد من 
النواب وزير الصحة د.هالل الس����اير مسؤولية ما آلت 
إلي����ه األوضاع الصحية، في البالد من تدهور خصوصا 
فيما يتعلق مبرض الس����رطان وانتشاره بني املواطنني 

بطريقة أصبحت مقلقة للجميع. 
وأشار النواب إلى أن الواقع العملي لتعاطي »الصحة« 
م����ع هذا املرض على عكس ما تصرح به، منتقدين بذلك 

جلنة العالج باخلارج.
ودافع د.الس����اير عن موقف وزارته مؤكدا ان املرض 
في معدالته الطبيعية في البالد، موضحا ان الس����رطان 
يعتبر الس����بب الثاني للوفاة في الدول املتقدمة والرابع 
في إقليم شرق املتوسط. وفي موضوع آخر قال النائب 
د.وليد الطبطبائي ان اس����تجواب رئيس الوزراء حول 
اإلفراج عن املتهم ف����ي تفجير املقاهي يعرض اآلن على 
بعض القانونيني لدراسته، مؤكدا أنه »في حال كان رأيهم 
بجواز تقدميه فلن نتردد في ذلك«. وأضاف الطبطبائي في 
تصريح صحافي ان استجوابه وهايف والوعالن لرئيس 
احلكومة »سيناقش بعد أسبوعني ونحن مستعدون حتى 

ولو كان في جلسة سرية«.

حنان عبدالمعبود 

علمت »األنباء« من مصادر مطلعة بوزارة الصحة 
ان ميزاني���ة الوزارة التي اعتم���دت من قبل جهاز 
الشؤون املالية بالوزارة للسنة املالية 2011-2012 تبلغ 
مليارا و197 مليونا و163 ألف دينار. وقالت املصادر 
إن امليزانية التي مت رفعها العتمادها بشكل نهائي، 
مقسمة على النحو التالي: الباب األول املرتبات وتبلغ 

571 مليونا و855 ألف دينار، والباب الثاني اخلاص 
باملستلزمات السلعية واخلدمات 374 مليونا و263 
ألف دينار، والباب الثالث وس���ائل النقل واملعدات 
والتجهيزات 69 مليون���ا و329 ألف دينار، الباب 
الرابع املشاريع اإلنشائية والصيانة واالستهالكات 
العامة 41 مليونا و200 ألف دينار، والباب اخلامس 
ويشمل املصروفات املختلفة واملدفوعات التحويلية 

140 مليونا و516 ألف دينار.

العتيبي لـ »األنباء«: حظر استيراد 
اخلضار من أملانيا وإسبانيا

»اخلارجية« سحبت بعثتها 
الديبلوماسية في اليمن نظرًا 

للظروف األمنية الراهنة

ميزانية »الصحة« في 2011 - 2012 
تالمس املليار و200 مليون دينار نصفها للمرتبات

نائب األمير التقى احملمد والفهد
واألسرة تبحث أوضاع احلكومة

 حسين الرمضان ـ رشيد الفعم

ألقت تداعيات جلس����ة مجلس األمة التي 
نوقش خاللها طلب إحالة اس����تجواب نائب 
رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون 
التنمية واإلسكان الشيخ أحمد الفهد أول من 
أمس الى اللجنة التش����ريعية بظاللها على 
السياس����ية لتحتل الصدارة جلهة  األجواء 
التحلي����ل والتوقعات ملا ستس����فر عنه في 

القادم من األيام.
وأمس، استقبل سمو نائب األمير وولي 
العهد الشيخ نواف األحمد سمو رئيس مجلس 

الوزراء الشيخ ناصر احملمد والشيخ أحمد 
الفهد كل على حدة.

وعلى هامش جلس����ة املجلس التكميلية 
التي عقدت أمس، التقى الش����يخ أحمد الفهد 

عددا من النواب بالتتابع وعلى انفراد.
مصادر مطلعة أبلغت »األنباء« ان اللقاءات 
نوقشت خاللها مجريات جلسة أول من أمس 
واألح����داث التي تزامنت مع مناقش����ة طلب 
إحالة اس����تجواب الفهد الى »التش����ريعية« 
التي أفرزتها املواقف السياسية  واملعطيات 
لدى بعض النواب من جهة واحلكومة من جهة 
أخرى، باإلضافة الى طريقة تعاطي املجلس 

مع املوضوع. وفي املوضوع نفس����ه، أكدت 
مصادر مطلعة ل� »األنباء« ان إصالح األوضاع 
السياسية بات ضرورة ملحة وحتمية تستدعي 
حترك جميع األطراف ذات الصلة لرأب الصدع 
وانتش����ال البالد من احلالة املسيطرة عليها 
وإزالة التأثير الذي بدا واضحا على مجريات 

احلياة العامة وأغلب قطاعات الدولة.
ال���ى ذلك، أكدت مصادر ل���� »األنباء« ان 
األس���رة تبحث عق���د اجتماع لها ملناقش���ة 
أوضاع احلكومة، مش���يرة ال���ى ان اجتماع 
األسرة سيكون في أسرع وقت ممكن ورمبا 

في أي حلظة.

بعد توجيه تهم التحريض لهم على قتل املتظاهرين والفساد املالي

األسد يشكل هيئة لوضع أسس حلوار وطني
واملعارضة تعقد مؤمترها األول في »أنطاليا«

دمشق ـ هدى العبود 

أصدر الرئيس السوري بشار األسد قرارا 
جمهوريا يقضي بتشكيل هيئة تكون مهمتها 
وضع األسس حلوار وطني وحتديد آلية عمله 
وبرنامجه الزمني.  وتتألف الهيئة من فاروق 
الشرع، صفوان قدسي، هيثم سطايحي، ياسر 
حوري����ة، حنني منر، عب����داهلل اخلاني، وليد 
إخالصي، مني����ر احلمش، ابراهي����م دراجي.  
وذكر بيان رئاس����ي أن الرئيس األسد اجتمع 
مع أعضاء الهيئة حيث مت بحث أهمية احلوار 
الوطني خالل املرحلة القادمة لتجاوز احلالة 
الراهنة وما اتسمت به من اضطراب سياسي 
واجتماعي.  وأكد الرئيس األسد أن هذا احلوار 
أصبح ممكنا وقادرا على توفير نتائج أفضل 
بعد صدور العديد من القرارات واملراسيم التي 
تس����هم في تعزيز الوحدة الوطنية وتعزيز 
املش����اركة من مختلف املكونات السياس����ية 
واالقتصادية واالجتماعية وحتسني الوضع 

املعيشي للمواطنني. في هذه األثناء، بدأ مؤمتر 
املعارضة السورية اعماله في انطاليا التركية 
أمس بحضور نحو 300 شخص متجاهال العفو 
الرئاس����ي، في حني دعا غالبية اخلطباء الى 
العمل على اسقاط النظام. وحده رئيس وفد 
االخوان املسلمني ملهم الدروبي اشار الى العفو 
الرئاسي في كلمته اال انه دعا احلاضرين الى 
»عدم االلتفات اليه«. وف����ي تصريح لوكالة 
»فرانس برس«، قال الدروبي ان »مرسوم العفو 
الذي صدر بهذا التوقيت هدفه التشويش على 
مؤمتر انطاليا وقد يكون االسد ظن ان هذا القرار 
ميكن ان ميثل رشوة لالخوان او غيرهم«. وعن 
امكانية احلوار مع النظام، قال الدروبي »قبل 
اي حوار على الرئيس السوري ان يفرج عن 
جميع املعتقلني وان يعيد الش����بيحة واالمن 
واجليش الى ثكناتهم وان يسمح بالتظاهرات 
الس����لمية وان يعتذر من ذوي الشهداء، فاذا 
 قبل����وا اعتذاره ننظر في مس����ألة املش����اركة 

في طاولة مستديرة«.

محاكمة مبارك وجنليه وحسني سالم
3 أغسطس أمام »جنايات القاهرة«

165 نائبًا يقاضون جناد لتوليه »النفط« 
طهران � وكاالت: رفع مجلس الشورى اإليراني 
أمس دعوى أمام السلطة القضائية تطعن في قرار 
الرئيس محمود احم���دي جناد تولي وزارة النفط 
بالوكالة، بحجة انه مناقض للدستور. ووقع 165 
نائبا من أصل 290 في البرملان رسالة انتقدوا فيها 
»االنتهاكات« للدستور التي ينطوي عليها قرار جناد. 
واعتب���ر النواب أنه من »غير القانوني« ان »يتخذ 
الرئيس بصفته وزيرا بالوكالة قرارات تلزم األموال 
العامة«. من جهة أخرى، طردت بوليڤيا وزير الدفاع 

اإليراني أحمد وحيدي الذي كان في زيارة رسمية 
إليها أمس األول، وذلك جتنبا لنزاع ديبلوماس���ي 
مع األرجنتني التي تسعى إلى محاكمته على خلفية 
دوره املزعوم في هجوم تفجيري عام 1994. وكانت 
وزيرة الدفاع البوليڤية ماريا سيسيلي دعت وحيدي 
حلضور مراسم عس���كرية، غير أن احلكومة قالت 
بعد ذلك إن تل���ك الدعوة وجهت دون علم مبذكرة 
االعتقال الصادرة من جانب الشرطة الدولية  بحق 

الوزير اإليراني.

القاهرة � وكاالت: بعد أن وجهت لهم النيابة تهم 
التحريض على قتل املتظاهرين والفساد املالي حددت 
محكمة جنايات شمال القاهرة الثالث من أغسطس 
املقبل موعدا لبدء محاكمة الرئيس املصري السابق 
حسني مبارك وجنليه عالء وجمال. وسيحاكم غيابيا 
في القضية نفسها رجل االعمال الهارب حسني سالم 
الذي يعد من اقرب املقربني الى أسرة مبارك. وأوضح 
رئيس محكمة اس���تئناف القاهرة املستشار السيد 

عبدالعزيز عمر ان احملاكمة س���تكون أمام محكمة 
جنايات شمال القاهرة برئاسة املستشار أحمد رفعت 
مشيرا الى ان قراره باختيار الدائرة جاء في أعقاب 
اعتذار املستش���ار عادل عبد السالم جمعة رئيس 
الدائرة الرابعة مبحكمة جنايات جنوب القاهرة في 
خطابه املوجه الى رئاسة محكمة استئناف القاهرة 
عن نظر الدعوى بسبب انشغال الدائرة بنظر قضايا 

أخرى.

ميزانية وزارة الصحة 2011 - 2012
امليزانيةالتصنيفالباب
571.855.000 مليون ديناراملرتباتاألول

374.263.000 مليون ديناراملستلزمات السلعية واخلدماتالثاني
69.329.000 مليون ديناروسائل النقل واملعدات والتجهيزاتالثالث
41.200.000 مليون ديناراملشاريع والصيانة واالستهالكاتالرابع

140.516.000 مليون ديناراملصروفات املختلفة واملدفوعات التحويليةاخلامس
اإلجمالي 1.197.163.000 مليار دينار
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