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أين نشأ البرملان؟

»ولبدنك عليك حق« كما قال 
الرسول ژ، فحني تنشغل في 

احلياة وارتباطاتها تصبح االجازة 
بالنسبة لك شيئا ضروريا هذا 
بالنسبة للموظف الذي يقضي 

فترة عمله بساعاتها احملددة 
فما هو احلال لعضو مجلس 

األمة حيث أصبحت االرتباطات 
الرسمية وغير الرسمية هاجسا 

البد من شره.
في أغلب األحيان يكون الروتني 
اليومي حلياة النائب كما أشار 

الى ذلك غير واحد منهم هو 
االستيقاظ مبكرا والذهاب ملجلس 

األمة وما يتخلله من اجتماعات 
عدة داخل وخارج املجلس وبعد 
ذلك زيارة املناسبات والدعوات 

املوجهة له ومن ثم ترتيب 
املواعيد واستقبال رواد الديوانية 

فاليوم بالنسبة لعضو مجلس 
األمة هو عبارة عن أيام اختزلت 

في يوم واحد وعندئذ تكون 
اإلجازة شيئا ضروريا ملراجعة 
النفس وقضاء الوقت مع األهل 
وكما قال الرسول ژ »خيركم 

خيركم ألهلك«.
بعض النواب الذين أجرت 

»األنباء« حتقيقا معهم فضلوا 
قضاء اإلجازة في »الكويت« 

حتى يعوضوا ما فاتهم فيها أثناء 
العمل. 

البعض اآلخر فضلوها أوروبية 

وان كانت عبارة عن أسبوع 
ففيها الطبيعة والبعد عن األجواء 

وتغيير الروتني والتعرف على 
الدول وحضاراتها.

نواب آخرون حددوا املدة التي 
على أساسها يتم حتديد ما ان 

كان يقضي اإلجازة في الكويت 
أو في بلد آخر. 

في البداية شرح النائب عسكر 
العنزي أسباب حبه للسفر أثناء 

قضاء إجازته فقال »السفر 
وسيلة قال العرب عنها ان لها 

فوائد عدة كطلب العال وتفريج 
الهم واكتساب املعيشة والعلم 

واآلداب وصحبة األماجد والبد 
ان يحرص املرء على ان مينح 
نفسه خلوة مع النفس يبتعد 

فيها عن مجريات العمل وغيرها 
من متاعب احلياة«.

وزاد: يأتي السفر بالنسبة لي 
بعد شعوري باحلاجة له الى 

مراجعة األحداث التي مرت في 
العمل لذا فاألمر يعتبر هاما 

وضروريا واحلقيقة انه من خالل 
السفر يزداد التعرف على الناس 

واالطالع على حضارات الدول 
وثقافات الشعوب واألجدر ان 
يستغل املرء إجازته بان يعطي 

لنفسه قدرا من احلرية في ربوع 
تلك الدول ويحرص على األماكن 
اخلالبة حيث املناظر التي تعمل 

على اشعاره بالراحة«.

وفي سؤال »األنباء« للنائب 
عسكر عن الدول التي يقضي 
إجازته فيها أجاب »أزور دوال 

عدة ولكنني أفضل ربوع اململكة 
املتحدة«. 

أما النائب فالح الصواغ فقد حدد 
الدولة التي يفضل قضاء إجازته 
فيها وهي »سورية« وبالد الشام 

بشكل عام.
وعلل ذلك بالقول: بها طبيعة 
خالبة والطقس طوال العالم 

مريح ومعتدل ولذلك أحرص على 
قضاء إجازتي فيها من كل عام«.

وبدورها، حبذت النائبة 
د.معصومة املبارك قضاء إجازتها 
السنوية في بلدها الكويت حيث 

اشارت الى انها تعشق البحر 
وجتد راحتها النفسية فيه.

هذا بالنسبة للكويت أما في 
حال السفر خارجها فأجابت: 

هناك دول عربية وأجنبية، 
فالعربية أحب لبنان وجمهورية 

مصر العربية وعامليا أفضل 
بريطانيا وفرنسا وذلك من خالل 
خروجي الى الريف الفرنسي أو 

البريطاني«.
وبررت تفضيلها لبريطانيا 

وفرنسا بالقول: »الريف 
الفرنسي والبريطاني هادئ 

جدا وانا احب الهدوء وال أفضل 
العواصم«. 

واستذكرت النائبة د.معصومة 

املبارك أثناء حديثها اسطنبول 
حيث بينت انها من العواصم 

اجلميلة فخالل السنوات املاضية 
وجدت فيها اجلانب التقليدي 
والتراث وكذلك كونها ترضي 

جميع األذواق واألعمار. 
ولفتت في نهاية حديثها الى 

انها حترص على قضاء إجازتها 
في املكان الهادئ وبعيدا عن 

املصطافني »وهنا اإلنسان يقترب 
أكثر من عائلته«.

ومن جانبها، لم حتدد النائبة 
د.روال دشتي دوال معينة حتب 

ان تقضي إجازتها فيها وامنا 
حددت ما تهواه في اإلجازة 

وهي »البحر والطبيعة اخلضراء 
والهدوء«. وعادة ما تكون في 

اجلزر.
وعلى السياق ذاته أوضح النائب 

مبارك الوعالن انه سيستمتع 
بالتواجد في مزرعته بالعبدلي 

وفي الوقت ذاته يعشق البر 
واملقناص.

والنائب فيصل الدويسان حرص 
ان يقضي اجازته خالل السنوات 
الثالث املاضية في »كربالء« حيث 
فضل األجواء الدينية في قضاء 

إجازته ولذلك حرص منذ عام 
2008 على الذهاب أثناء إجازته 

الى »كربالء«.
رشيد الفعم ـ عادل العتيبي ـ ناصر   ٭
الوقيت

سياحة 
النواب 
أوروبية

عسكر: أحب اململكة 
املتحدة ففيها 

أستشعر الراحة وبها 
مناظر خالبة

الصواغ: بالد الشام 
أحرص على قضاء 

إجازتي فيها وحتديداً 
»سورية«

االحتاد األوروبي
االحتاد األوروبي جمعية دولية للدول 

األوروبية يضم 27 دولة، تأسس بناء على 
اتفاقية معروفة باسم معاهدة ماسترخت 

املوقعة عام 1992م، ولكن العديد من أفكاره 
موجودة منذ خمسينيات القرن املاضي. 

من أهم مبادئ االحتاد األوروبي نقل 
صالحيات الدول القومية إلى املؤسسات 

الدولية األوروبية.  
لكن تظل هذه املؤسسات محكومة مبقدار 

الصالحيات املمنوحة من كل دولة على 
حدة لذا ال ميكن اعتبار هذا االحتاد على 
أنه احتاد فيدرالي حيث إنه يتفرد بنظام 

سياسي فريد من نوعه في العالم. 
لالحتاد األوربي نشاطات عديدة، أهمها 

كونه سوقا موحدا ذا 
عملة واحدة هي اليورو 

الذي تبنت استخدامه 
17 دولة من أصل 27 

عضوا، كما أن له 
سياسة زراعية مشتركة 

وسياسة صيد بحري 
موحدة. 

واحتفل في مارس 
2007 مبرور 50 عاما 

على إنشاء االحتاد 
بتوقيع اتفاقية روما.

التاريخ والتأسيس

تكررت احملاوالت في تاريخ القارة 
األوروبية لتوحيد أمم أوروبا، فمنذ 

انهيار اإلمبراطورية الرومانية التي كانت 
متتد حول البحر األبيض املتوسط، 

مرورا بإمبراطورية شارملان الفرنكية ثم 
اإلمبراطورية الرومانية املقدسة اللتني وحدتا 

مساحات شاسعة حتت إدارة فضفاضة 
ملئات السنني، قبل ظهور الدولة القومية 

احلديثة.  
وفيما بعد حدثت محاوالت لتوحيد أوروبا 

لكنها لم تتعد الطابع الشكلي واملرحلي، منها 

محاولة نابليون في القرن التاسع عشر، 
واألخرى في أربعينيات القرن العشرين 

على يد هتلر، وهما جتربتان لم تتمكنا من 
االستمرار إال لفترات قصيرة وانتقالية.. 

بوجود مجموعة من اللغات والثقافات 
األوروبية املتباينة، اشتملت هذه السيطرات 

على اإلخضاع العسكري لألمم الرافضة، 
مما أدى إلى غياب االستقرار وبالتالي كان 

مصيرها الفشل في النهاية.  
واحدة من أولى أفكار التوحيد السلمي من 

خالل التعاون واملساواة في العضوية قدمها 
املفكر فيكتور هوجو عام 1851 دون أن 

حتظى فكرته بفرصة جادة في التطبيق.  
وبعد كوارث احلرب العاملية األولى واحلرب 
العاملية الثانية ازدادت 

بشدة ضرورات تأسيس 
ما عرف فيما بعد باسم 

االحتاد األوروبي، 
مدفوعا بالرغبة في 

إعادة بناء أوروبا 
ومن أجل القضاء على 

احتمال وقوع حرب 
شاملة أخرى أدى هذا 

الشعور في النهاية 
إلى تشكيل اجلماعة 

األوروبية للفحم 
والصلب عام 1951 على يد كل من أملانيا 

)الغربية(، فرنسا، إيطاليا ودول بينيلوكس  
)بلجيكا وهولندا ولوكسمبورغ(.  أول وحدة 

جمركية عرفت باألصل باسم املؤسسة 
 European Economic( االقتصادية األوروبية

Community(، وتسمى في اململكة املتحدة 
بشكل غير رسمي بـ »السوق املشتركة«، 

تأسست ضمن اتفاقية روما للعام 1957 
وطبقت في 1 يناير 1958.  هذا التغير الالحق 

باملؤسسة األوروبية يشكل العماد األول 
لإلحتاد األوروبي.  

تطور االحتاد األوروبي من جسم تبادل 
جتاري إلى شراكة اقتصادية وسياسية.

)مادة 12(: تصون الدولة التراث االسالمي 
والعربي وتسهم في ركب احلضارة 

االنسانية.

العضو املطعون في صحة عضويته ليقدم 
لها اوجه دفاعه كتابة او شفويا في املوعد 

الذي حتدده له، وله ان يطلع على املستندات 
املقدمة.

وللطاعن كذلك ان يقدم للجنة بيانات كتابية او 
شفوية يوضح بها اسباب طعنه.

الباب الثاني:
املقومات األساسية للمجتمع الكويتي

)مادة 7(: العدل واحلرية واملساواة دعامات 
املجتمع، والتعاون والتراحم صلة وثقى بني 

املواطنني.

)مادة 8(: تصون الدولة دعامات املجتمع وتكفل 
األمن والطمأنينة وتكافؤ الفرص للمواطنني.

)مادة 9(: األسرة أساس املجتمع، قوامها الدين 
واألخالق وحب الوطن، يحفظ القانون كيانها، 

ويقوي أواصرها ويحمي في ظلها األمومة والطفولة.

)مادة 10(: ترعى الدولة النشء وحتميه من االستغالل 
وتقيه االهمال األدبي واجلسماني والروحي.

)مادة 11(: تكفل الدولة املعونة للمواطنني في 
حالة الشيخوخة أو املرض او العجز عن العمل، 

كما توفر لهم خدمات التأمني االجتماعي واملعونة 
االجتماعية والرعاية الصحية.

الفصل في صحة 
العضوية

)مادة 4(

يفصل مجلس االمة في صحة انتخاب اعضائه 
وال يعتبر االنتخاب باطال اال باغلبية االعضاء 

الذين يتألف منهم املجلس.

)مادة 5(: لكل ناخب ان يطلب ابطال االنتخاب 
الذي حصل في دائرته ولكل مرشح طلب ذلك 
في الدائرة التي كان مرشحا فيها. ويجب ان 
يشتمل الطلب على بيان اسباب الطعن وان 
يشفع باملستندات املؤيدة له. ويقدم الطلب 

مصدقا على التوقيع فيه لدى مختار املنطقة الى 
االمانة العامة ملجلس االمة خالل خمسة عشر 

يوما من اعالن نتيجة االنتخاب. واذا تعذر اجراء 
التصديق على النحو املنصوص عليه في الفقرة 

السابقة الي سبب من االسباب، جاز اجراؤه لدى 
األمانة العامة ملجلس االمة في امليعاد املذكور.

)مادة 6(: يحيل الرئيس طلبات ابطال االنتخاب 
الى جلنة الفصل في الطعون االنتخابية ويبلغ 

املجلس ذلك في اول جلسة تالية.

)مادة 7(: رسل اللجنة صورة من الطعن الى 

مصر عريقة منذ ظهورها وخالل 
مراحل تطورها، وليس���ت غريبة 
في ممارستها في املجتمع املصري 
على اإلطالق. على العكس من ذلك، 
فإن املالمح األولى للتجربة النيابية 
في مصر متتد الى منتصف القرن 
التاسع عشر، حني تبلور الشكل 
النيابي األول في ظل حكم محمد 
علي، ومن بعده نشأت املؤسسة 
النيابية باملعنى السياسي منذ عام 
1866، حتت اس���م مجلس شورى 
الن���واب، وذلك في عه���د اخلديو 
البرملان  إس���ماعيل. كما ارتب���ط 
بتاريخ احلركة الوطنية املصرية 
وكان محفزا لها، منذ حركة عرابي، 
ومرورا بثورة 1919 بزعامة سعد 
زغلول، وصدور دستور 1923 بعد 
حصول مصر على استقاللها من 
البريطانية، وحتى  اإلمبراطورية 
ثورة 23 يوليو 1952، بعد مرحلة 
حافلة من ازدهار احلياة البرملانية، 
عرفت باسم مرحلة الدميوقراطية 
البرملانية، ثم إعادة تأسيس األحزاب 
السياسية منذ منتصف السبعينيات 

من القرن العشرين.

األميركية، احلالية.
وفي فرنسا، بدأ هذا التطور مبا 
يسمى برملان باريس، الذي ضم عددا 
من النبالء، ثم اصطدم مع امللك منذ 
أواخر القرن الثامن عشر، وحتدى 
سلطته املطلقة، فتعرض أعضاؤه 
للنفي واالضطهاد، ولكن اجلماهير 
تعاطفت معهم. ومع تأزم احلالة 
املالية للملك لويس السادس عشر، 
اضطر ال���ى اجتذاب تأييد النبالء 
واجلمهور على السواء، بحثا عن 
وس���ائل متويل خزانته اخلاوية، 
وبالتالي كان البد م���ن االحتكام 
لألمة واستش���ارة اجلماهير، أي 
قبول تأسيس البرملان وسلطاته. 
وأصبح مح���ور األحداث في ذلك 
الوقت هو إعالن دستور لفرنسا، 
وضمان وج���ود البرملان وحتديد 
س���لطاته، وأن يكون هذا البرملان 
تعبيرا عن إرادة الشعب، واندلعت 
الثورة الفرنس���ية الشهيرة، وبدأ 
العهد اجلمهوري لفرنسا من داخل 
أروقة البرملان. ولم تكن مصر بعيدة 
عن هذا التطور، وإمنا شاركت فيه، 
كما تأثرت به. فاحلياة النيابية في 

تنفيذ ما يتطلع إليه الشعب. وقد 
بلغ تطور دور البرملان في بعض 
الدول مرحلة غير مسبوقة، حتى 
قيل في البرملان البريطاني مثال إنه 
يس����تطيع أن يفعل كل شيء عدا 
حتويل الرجل إلى امرأة واملرأة إلى 
رجل. ولقد تزامن تطور املؤسسة 
البرملانية املعاص����رة مع تاريخ 
البرملانات األوروبية، وخصوصا 

البريطانية والفرنسية.
البرمل����ان اإلجنليزي  فقد بدأ 
في مطل����ع القرن الثالث عش����ر 
يطالب بحقه في التش����ريع دون 
ترك����ه للملك، الذي لم يعد معبرا 
ع����ن إرادة الش����عب. وف����ي عهد 
امللك ش����ارل األول، حدث الصدام 
بينه وب����ني مجلس العموم حول 
الضرائ����ب، وكان امللك في حاجة 
لدعوة البرملان لالنعقاد ملواجهة 
نفقات تس����ليح اجليش ملواصلة 
توسعاته اإلقليمية، واضطر الى 
قبول دور أكبر للبرملان في مجال 
حتديد الضرائب، فيما عرف منذ 
ذلك الوقت بشعار ال ضرائب بال 
متثيل. وق����د تنامى دور البرملان 
خالل احلرب األهلية في منتصف 
القرن الس����ابع عش����ر، واندلعت 
الثورة اإلجنليزية الكبرى، وكانت 

بدايتها احلقيقية في البرملان.
الكونغرس  كذلك، فقد ظه����ر 
األميركي في غضون الثورة التي 
انتشرت في أواخر القرن الثامن 
عشر في املستعمرات البريطانية، 
وانتهت بإعالن االستقالل وتأسيس 
احتاد بني عدد من املس����تعمرات 
املستقلة. كما ارتبط الكونغرس 
مبرحلة مهمة في التاريخ األميركي 
وهي احلرب األهلية بني الشمال 
واجلنوب، حيث كان مركزا للقوى 
التي تؤيد االندماج في دولة واحدة، 
حتى مت تأسيس الواليات املتحدة 

أورد د.علي الصاوي في كتابه 
»البرملان« عرضا عن نشأة البرملان 
وتطوره، نبدأ بنشر أهم ما ورد 
في هذا الكتاب على شكل سلسلة 

من احللقات األسبوعية.

أين نشأ البرلمان؟

لم يك����ن البرملان بدعة فكرية 
أو ابتكارا ألحد الفالس����فة وإمنا 
جاء وليد جتارب وتاريخ طويل، 
فاألح����داث التاريخي����ة هي التي 
صنعته وحددت مالمحه احلالية. 
ولم يظهر البرمل����ان مرة واحدة، 
وإمنا خاض مراحل متعددة، كان 
أكثرها مليئا بالصعاب والتحديات، 
استطاعت البرملانات خاللها انتزاع 
سلطاتها من امللكيات املطلقة ونظم 
احلكم االستبدادية. ولم تتبلور 
س����لطات البرملان دفع����ة واحدة 
وإمنا اكتسبتها بالتدريج، حتى 
التشريعية  الى املس����ائل  امتدت 
واملالية والسياسية. ومع ظهور 
واس����تقرار البرملان عرف العالم 
نوعا جديدا م����ن نظم احلكم هو 
البرملانية، وتواصلت  احلكومات 
مسيرته على طريق الدميوقراطية 
واملشاركة والتعددية السياسية، 

وحكم األغلبية.
ويشير املؤرخون الى أن احلياة 
البرملاني����ة ألي دولة هي صورة 
صادقة لواقع وحقيقة مجتمع هذه 
الدولة، حيث ان معظم التيارات 
السياسية واألفكار واآلراء واملبادئ 
والقيم التي تسود في هذا املجتمع 
تنعكس سلبا وإيجابا على البرملان 

وأعماله ودرجة فعاليته.
فالبرملان هو املمثل املباش����ر 
الذي يش����رع  للجماهي����ر، وهو 
القوانني التي حتكم املجتمع، كما 
يراقب احلكومة في تصرفاتها نحو 

احلياة البرملانية ألي 
دولة هي صورة صادقة 
لواقع املجتمع حيث 

ان معظم التيارات 
السياسية واألفكار 

واآلراء واملبادئ 
والقيم التي تسود 
في هذا املجتمع 

تنعكس سلبا وإيجابا 
على البرملان وأعماله 

ودرجة فعاليته

فالح الصواغعسكر العنزي مبارك الوعالنفيصل الدويساند.روال دشتي

للنواب فيما يعشقون ....

إالم تنظر معصومة؟

حترص النائبة د.معصومة املبارك دائما 
على التعاطي مع الشأن البرملاني على ركيزة 
العمل املؤسسي القائم على أساس التعاون 
فيما بني السلطتني التشريعية والتنفيذية.

وفي الصورة وضعت معصومة يديها على 
ش����كل منظار أمام عينيها.. ترى إالم تنظر 
وهل تس����تطيع استشراف مستقبل العالقة 

بني احلكومة واملجلس؟

الوجه اآلخر
اخلميس 9 يونيو 2011

29
تخصص في دراسة الهندسة امليكانيكية فخطفته السياسة التي تزوجها ومنعته من التفكير في الزواج مستقبال، يعشق السهر 

وتعجبه أشعار األمير خالد الفيصل والشيخ راكان بن حثلني، يعترف بأن دخوله الى البرملان سبب له خسارة احلكومة وهي 

اخلسارة التي ال تعنيه في شيء بينما اكسبه محبة الشعب الكويتي. املراحل الدراسية في حياته انطلقت من ام الهيمان لتنتهي 

في نيويورك مرورا بالظهر، وحياته السياسية انطلقت مبتابعته للنشاط السياسي منذ كان في سن الـ 18 ليصل بعدها الى قيادة 

عمال الكويت ومنها الى قاعة عبداهلل السالم ممثال لألمة ليكون احد وجوه املعارضة الشابة.

 الكثير من جوانب حياة النائب خالد الطاحوس التي ال يعرفها الكثير من خالل هذا احلوار:

حاوره: هادي العجمي

آخر الهدايا تلقاها من صاحب السمو أمير البالد

أبومشعان لتكن البداية مع 
الدراسة حدثنا عن املراحل 

الدراسية.
الدراســــة كانــــت بدايــــة من  ٭ 
التي درســــت  الهيمان  ام  منطقة 
فيها املرحلة االبتدائية فيما كانت 
املتوســــطة والثانوية في منطقة 
الظهر بعــــد ذلك التحقت بجامعة 
الواليــــات املتحدة  نيويورك في 
األميركية وتخصصت في الهندسة 

امليكانيكية.

ماذا عن اجلانب االجتماعي؟
٭ تزوجت بطريقة تقليدية ولدي 

ثالثة من االوالد وبنت واحدة.

هل تفكر في الزواج 
مستقبال؟

٭ ال افكر في الزواج وخصوصا 
بعد ان تزوجت السياسة.

بعد دخولك للعمل السياسي 
هل تنصح ابناءك بالدخول 

إلى هذه التجربة؟
٭ لن أتدخل في اختياراتهم واألمر 
متــــروك لهم باختيــــار ما يرونه 

مناسبا.

متى فكرت في العمل 
السياسي وحتديدا العمل 

البرملاني؟
العمــــل السياســــي  ٭ تابعــــت 
والبرملاني منذ كان عمري 18 سنة 
وكان للعمل النقابي دور كبير في 

دعم هذا التوجه.

ما عالقة النائب خالد 
الطاحوس بالرياضة؟

٭ أمــــارس الرياضة باســــتمرار 
ومارست لعبة كرة القدم في بعض 
األندية الرياضيــــة هاويا وليس 

بشكل رسمي.

ما مركزك في كرة القدم 
وما االندية التي يشجعها 

الطاحوس؟
الهجوم وأشــــجع  ٭ مركزي في 

القادسية وبرشلونة.

ما عالقة ابومشعان بالشعر؟
٭ متذوق للشعر ويعجبني من 
شعراء النبط االمير خالد الفيصل 
والشــــيخ راكان بــــن حثلني ومن 
الشعر احلديث والعمودي يعجبني 

غازي القصيبي.

بيت من الشعر تردده دائما؟
٭ بيت للشاعر سلطان الهاجري 

يقول:
ترديت لكني ترديت في رجال

ليا طبت علم وان ترديت ما علم 

نائب ترتاح لوجوده داخل 
قاعة عبداهلل السالم.

٭ دون ادنى شك النائب الفاضل 
أحمد السعدون.

من اقرب النواب الى 
شخصيتك؟ وملاذا؟

٭ النائب مسلم البراك لسبب اننا 
من مدرســــة واحدة هي املدرسة 

النقابية.

ما عالقة ابومشعان بالقراءة؟ وما هو 
آخر كتاب قرأته؟

٭ أهتــــم كثيرا بالقراءة وحتديدا 
الكتب السياســــية، آخــــر كتاب 
قرأته كان للنائب الســــابق احمد 
اخلطيب وهذا الكتاب يعتبر احد 
اهــــم املراجع الهامة فــــي احلياة 

السياسية الكويتية.

من يعجبك من النواب في 
السفر؟ وملاذا؟

الغامن بحكم الصداقة  ٭ مرزوق 
ومكانته الشــــخصية، إضافة الى 
النائب مخلد العازمي لروحه املرحة 

التي تعطي للسفر طعما خاصا.

للسفر مواقفه الطريفة ما 
املوقف الذي اليزال في 

ذاكرة ابومشعان؟
٭ املوقف الذي لن أنساه »مقلب« 
قمت به جتاه الزمالء أيام الدراسة 
حيث حجزت تذاكر سفر للزميلني 
عيسى الرشيدي ودايس الدوسري 
على خطوط تاروم الرومانية وكانا 
يعتقدان ان الرحلة من نيويورك 
الى رومانيا ومنها الى الكويت إال 
ان الواقــــع ان الرحلة كانت متر 
بســــت محطات قبل الوصول الى 

ما عالقة النائب الطاحوس 
باإلنترنت؟

٭ متابع جيد واحرص على قراءة 
بعض التقارير الدولية الهامة من 

خالل االنترنت.

الش��هير  باملوق��ع  عالقت��ك  م��ا 
»تويتر«؟

٭ أنا متواجد في تويتر ومتابع ملا 
يتم طرحه ولكني مقل في املشاركة 

بسبب ضيق الوقت.

من أفضل النائبات من 
وجهة نظرك؟ وملاذا؟

٭ بكل تأكيد النائبة أسيل العوضي 
السياســــية  هي األفضل ملواقفها 
الصلبة والتي تتخذها بكل شجاعة 
ودائمــــا ما يكــــون طرحها بوعي 
وعقالني وبحجة قوية مع احترامي 

الشديد لبقية النائبات.

أشخاص تتمنى وجودهم 
في مجلس األمة؟

٭ وليد اجلري، مشاري العصيمي، 
حمد اجلوعــــان، احمد اخلطيب، 
احمد الشريعان ففي هؤالء الرجال 
الصفات التي حتتاجها الكويت في 

مثل هذه الظروف.

متى تكون في قمة السعادة؟
٭ عندما استطيع رفع الظلم عن 
املظلوم ومســــاعدة من يستحق 

املساعدة.

كيف يكون برنامجك 
اليومي؟

٭ جلان املجلس ومواعيد مختلفة 
كما احرص على زيارة الدواوين 
املناســــبات قدر  واملشــــاركة في 

االمكان.

قناة فضائية حترص على 
متابعتها.

٭ قنــــاة »الراي« محليــــا وقناة 
»العربيــــة« ويعجبني اســــلوب 
عبداهلل بوفتــــني وتركي الدخيل 

في إدارة احلوار.

مكان في العالم تتمنى 
الوصول إليه.

٭ أمتنــــى الدخول الــــى الكعبة 
الداخل واملشــــاركة  ورؤيتها من 

في غسلها.

كيف يكون يوم اإلجازة 
بالنسبة إليك؟

٭ يوم اإلجازة هــــو يوم عائلي 
بالدرجة األولى ودائما يكون مع 
األسرة وأحاول قدر اإلمكان االلتزام 

بذلك.

بعد دخولك الى مجلس األمة ماذا 
كسبت وماذا خسرت؟ 

٭ كسبت الشعب الكويتي وخسرت 
احلكومة.

حكمة تؤمن بها؟
٭ اتق شر من أحسنت إليه.

ما آخر هدية تلقيتها؟
٭ آخر هدية كانت حلوى عمانية 
ومتورا من حضرة صاحب السمو 
األمير الشيخ صباح االحمد، حفظه 

اهلل.

لونك املفضل.
٭ األزرق.

مشروبك املفضل.
٭ القهوة العربية.

كم ساعة تنام في اليوم؟
٭ أعشق السهر والنوم ال يتجاوز 

ست ساعات في اليوم.

صوت حترص على 
االستماع إليه؟

٭ صوت الشيخ مشاري العفاسي 
والشيخ عبيد الدوسري.

أبومشعان ما عالقتك بعلم 
األبراج وما برجك؟

٭ ال أهتم كثيرا باألبراج وال أؤمن 
بها وحسب تاريخ ميالدي يقولون 

ان برجي »العقرب«.

شخص ال ميكن أن جتادله 
في اي قضية.

٭ والدي حفظه اهلل هو الشخص 
الوحيد الذي ال ميكن مجادلته مهما 

كان األمر.

الكويت وكان هذا املقلب سببا في 
زعل الزميلني.

أثناء السفرة األخيرة الى 
استراليا اعتذرت عن العودة 

ضمن الوفد وعاد الوفد 
بدونك فما هو السبب؟

٭ في هذه الرحلة اسرار واذا اردمت 
معرفة ســــر عدم عودتي وغيرها 
من االسرار عليكم بسؤال النائب 

مرزوق الغامن فلديه الكثير.

أيهما يستهويك أكثر البحر 
أم البر؟

٭ أعشــــق البر بصــــورة كبيرة 
وأستمتع بهدوء الصحراء.

ما عالقة النائب خالد 
الطاحوس بالسفر وأي 

الدول تفضل ان تقضي 
فيها إجازتك؟

٭ أســــافر باستمرار خليجيا الى 
البحرين وعربيا بيروت والقاهرة 
والــــدول األوروبيــــة تعجبنــــي 

ايطاليا.

لو عادت بك األيام ما 
التخصص الذي ستختار 

دراسته؟
٭ لو عادت األيام الخترت دراسة 

العلوم السياسية.

من الكاتب الذي حترص 
على قراءة مقالته؟

٭ الكاتب الكبير أحمد الديني.

هناك الكثير من 
الشخصيات السياسية 

والقادة فمن يعجبك من 
هؤالء وحترص على قراءة 

سيرهم؟
٭ عدد كبير ولكن األبرز الشيخ 
عبداهلل السالم وامللك فيصل بن 
عبدالعزيــــز ونيلســــون مانديال 

وغاندي وغيرهم.

ما املوقف الذي ال ميكن 
نسيانه؟

٭ االحتالل العراقي للكويت حادثة 
لن تنسى ولن ميحوها الزمن من 

ذاكرتي وذاكرة كل كويتي.

)متني غوزال( خالد الطاحوس متحدثا للزميل هادي العجمي 

خالد الطاحوس ضمن الوفد البرملاني إلى إسبانيا ويبدو النواب د.ضيف اهلل أبورمية وسعد زنيفر 
وخالد السلطان وسفيرنا لدى مدريد

خالد الطاحوس يتبرع بدمه لصالح إحدى احلمالت التوعوية

مشعان يقبل رأس والده

.. ويلعب الكرة في دورة الكندري الرمضانية محاوال مراوغة أحد خصومه

الطاحوس وعلى رأسه »عقل« اجلمهور متفاعلني معه خالل إحدى الندوات

إذا أردمت أسرار سفرة 
الوفد البرملاني إلى 

أستراليا فاسألوا 
مرزوق الغامن

تعجبني قصائد 
خالد الفيصل 

وراكان بن حثلني

ال أفكر في الزواج مرة 
أخرى بعد زواجي 

من السياسة

هل يغسل الطاحوس الكعبة ؟!

وكاالت: ربحت چنيفر لوپيز 
معركتها القضائي����ة ضد زوجها 
السابق أوجاني نوا الذي أراد بيع 
الڤيديو الذي سّجله لها في ليلة 
عرسهما في العام 1997. وكان نوا 
باع الش����ريط مقابل دوالر واحد 
حلبيبته احلالية كلوديا فاسكيز 
بهدف التجارة به. ومن هنا، رفعت 
لوپيز دع����وى قضائية ضده كي 
متنعه من بيع الڤيديو، وقد ربحتها 
وف����ق ما جاء في موقع »نيوز دو 
س����تار«. وكانت محامية كلوديا 
صرحت بأن موكلتها ستحترم قرار 
القضاء، مضيفة ان ما تريده كلوديا 
اآلن ان تنتج فيلما عن املوضوع، 
وق����د نالت الض����وء األخضر من 
احملكمة و»آمل ان حتترم چنيفر 
لوپيز هذا القرار«. ويحكي الفيلم 
مسيرة لوپيز املهنية ومشوارها الى 
النجومية وكيف تزوجت أوجاني 
نوا. وكان نوا ولوپيز تزوجا في 
العام 1997 بعد لقاء جمعهما في 
ميامي، وبعد عام فقط، تطلقا لكنهما 
بقيا صديقني الى درجة ان لوپيز 
وظفته في املطعم الذي أنشأته عام 
2002، اال انها طردته الحقا وجعلته 

يوقع على ورقة حفظ سرية.

چنيفر لوپيز تربح 
قضية ڤيديو

»ليلة الدخلة«
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محكمة تثأر لقطة مدمنة
لندن � وكاالت: ثأر القانون البريطاني لقطة تعرضت النتهاك حقوقها 
بعد أن أجبرها ش����اب يدعى مايك كاين على استنشاق مادة احلشيش 
بعد أن حبسها في كيس مغلق، مما تسبب في إدمانها املخدرات بحسب 
وصف البعض. وقد أفادت وكالة األنباء الفرنس����ية بأن محكمة ساوث 
ش����يلدز شمال ش����رقي بريطانيا أصدرت حكما بسجن كاين البالغ من 
العمر 30 عاما ملدة 3 أشهر مع وقف التنفيذ، بسبب ما وصفته بالتصرف 

الوحشي املثير لالشمئزاز.
ومت اكتشاف هذه الفعلة بعد أن عثر رجال الشرطة على تسجيل على 
جواله يظهر مايك وهو يضع القطة في الكيس وينفخ احلش����يش فيه، 

وذلك أثناء احتجاز كاين على ذمة التحقيق في قضية أخرى.

چنيفر لوپيز

خووش حچي يا ألطاف اهلل
حمالت للتوعية مبخاطر كتابة الرسائل

 وقراءتها أثناء القيادة.
األملان.. األقل فكاهة.

٭ قواكم اهلل.. والباقي على السائقني. ٭ وش�رط أن العرب األكثر فكاهة.. كل 
واحد حسب واقعه.

واحد أبواللطف
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الفرق بني الدول اخلليجية والدول التي تشهد ثورات 
شعبية فرق واضح ال يحتاج لعناء او ذكاء او دهاء، 
فاالنظمة الوراثية في اخلليج مجبولة على االصالح، 
ومشغولة بالتطوير وقد حولت الصحراء في دولها 
الى رياض زاهرة في وقت غابت التنمية طويال عن 

الدول التي تهتف شعوبها اليوم بسقوط النظام ويدفع 
مواطنوها الشرفاء دمهم الزكي ثمنا للخالص من 

احلكام الفاسدين.
ففي الدول األمنية املستبدة استولى العساكر على 
احلكم بالقوة االنقالبية، ولم يشرعوا في التنمية 

والتطوير بل اكتفوا مبا ورثته البالد من ايام 
االستعمار، وتفرغ احلكام للفساد والسرقة املنظمة 

في وقت شهدت دول اخلليج ربيعا دائما جتسد 

في التحوالت الكبرى على صعيد التعليم واالسكان 
واخلدمات الصحية واالعالم واالقتصاد واملعمار 

والتنظيم وسوى ذلك من أصعدة.
صحيح ان الثروة النفطية لعبت دورها في التنمية 
اخلليجية لكن الصحيح ايضا ان الدول التي تشهد 
حاليا ثورات الغضب تتمتع بثروات وموارد كثيرة 
لم جتد اليد األمينة التي حتسن استغاللها ملصلحة 

الشعوب بعكس االنظمة اخلليجية التي سعت بعزمية 
جبارة الى النهوض بدولها وتوسعة ابواب الرزق 

ملواطنيها.
لست أكيل مبكيالني، فالربيع اخلليجي حقيقة نتمنى 

ان تتحقق للشعوب العربية االخرى فيكون لها ربيعها 
الزاهر بالتنمية واالستقرار.

ربيع
اخلليج

شارون ستون والرئيس اجلورجي..
ضحكات وصفعات

 »تويتر« و»فيس بوك« محرمتان
في اإلعالم الفرنسي

جورجيا � وكاالت: غرق الرئيس اجلورجي ميخائيل ساكاشفيلي 
واملمثلة األميركية شارون س���تون في ضحكة طويلة، بينما كانت 
س���تون تسدد الى رأس الرئيس صفعة »حنون« في حركة محببة، 
لم تعرف ظروفها وأس���بابها إال لديها بالطبع، وكان ساكاش���فيلي 
قد اس���تقبل النجم���ة الهوليودية في قصر الرئاس���ة في العاصمة 
تبيليس���ي، أثناء زيارتها احلالية ال���ى جورجيا لترويج فيلمها »5 
أيام من أغس���طس« الدائرة أحداثه عن احلرب التي اندلعت في عام 

2008 بني جورجيا وروسيا.

واش����نطن � أ.ش.أ: ذكرت صحيفة »كريس����تيان ساينس مونيتور« 
األميركية أن قانونا فرنسيا جديدا يحرم على وسائل اإلعالم احمللية من 
تلفزيون وراديو استخدام أسماء موقعي التواصل االجتماعيني األميركيني 
»في����س بوك« و»تويتر« وذلك ملنع ما وص����ف في القانون ب� »اإلعالنات 
الضمنية«. وأشارت الصحيفة في موقعها اإللكتروني إلى أن املسؤولني 
الفرنس����يني يقولون ان هناك قواعد يجب أن حتترم وذلك بشأن احلظر 
املفروض على اس����تخدام كلمتي فيس بوك وتويتر في وس����ائل اإلعالم 
الفرنسية، ولكن خبراء إعالميني ومراقبني وصفوا هذا احلظر بأنه مغاالة 
في التعصب وغبي وغير مصيب. وأش����ارت الصحيفة إلى أن رد الفعل 
من جانب املدونني والصحافيني الفرنس����يني يظهر وجود قليل من احلب 

واالحترام ملجهودات املسؤولني الستئصال فيس بوك وتويتر.

شارون تصفع الرئيس اجلورجي مداعبة


