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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
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عسكر العنزي

د.سلوى اجلسارصالح املال

للنواب فيما يعشقون ....


