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الغامن واجلالل وسيف العازميالرئيس الغامن مع طالل اجلالل وجنله سعد والزميل محمد سندان

نبيل الفضل وسعود احلريجي وعسكر العنزي

الرئيس الغامن وماجد موسى وسلطان اللغيصم ود.يوسف الزلزلة وبعض النواب في مزرعة اجلالل جانب من االجتماع

يعقوب الصانع وسعد اخلنفورمبارك اخلرينج ويعقوب الصانع وسعد اخلنفور وم.عادل اخلرافي 

سيكون العمل اجلماعي افضل 
بالتأكيد.

وعن األولويات، قال الغامن: 
ان احلكومة ستقدم اولوياتها 
ونحن نقدم اولوياتنا، مشددا 
عل����ى ان دور االنعقاد الذي 
س����يفتتح اعمال����ه الثالثاء 
املقبل سيس����تكمل مجلس 
األمة خالله مسيرة إجنازاته 

التشريعية.
وحول رأيه في التخوف 
من إقدام املجلس على إقرار 
قانون من شأنه زيادة األعباء 
على املواطنني خاصة زيادة 
تعرفة الكهرباء، قال الغامن: 
غير صحيح ما يدار، وهذه 
اللجان  االمور تبحث داخل 

عندما تطرح.
من جهت����ه، قال صاحب 
الدعوة النائب طالل اجلالل: 
ان����ه مت خالل اللق����اء اطالع 
الن����واب احلضور على آلية 
تزكي����ة النواب املرش����حني 
لعضوية اللج����ان املختلفة 
وف����ق معايي����ر التخصص 
بأعمال اللجنة والتي حددها 
الفريق التنسيقي، وهذا األمر 
اكثر انتاجية من خالل إفساح 
املجال للعضوية التي تتالءم 
خبراتها م����ع عملها، إضافة 
الفرصة لتمكني  الى إفساح 
نواب جدد من دخول اللجان 
التي لم يصلوا إلى عضويتها 
في دوري االنعقاد السابقني، 

بهدف جتديد الدماء فيها.
وشدد اجلالل على ان ما 
سينتهي اليه النواب لن يكون 
بالتأكيد إلزاميا وهم اصحاب 
القرار النهائي سواء برفضه 

او بقبوله.
وأكد اجلالل أن هناك رغبة 
صادقة من النواب في االجناز، 
وإقرار التشريعات املهمة التي 

يتطلع إليها املواطنون.

امر ايجابي ان يغلب األعضاء 
املصلحة العامة على اخلاصة، 
فليس املهم ان نحصد املقاعد 
ف����ي اللجان، ب����ل األهم هو 
اللجان، فعندما  اإلجناز في 
يكون هناك حد ادنى للتنسيق 

وأمتن����ى ذل����ك، ألن األم����ر 
لي����س بعدد اللج����ان وإمنا 

بإنتاجها.
وحول وج����ود رغبة من 
النواب للتوافق على بعض 
املوضوعات، قال الغامن انه 

إمكانية مناقش����ة موضوع 
اللجان املؤقتة بهدف تقنينها، 
خاصة أنها تشكل عبئا على 
األمانة العامة ملجلس األمة، 
وأجاب الغامن: سنرى وجهة 
نظر النواب في هذا الشأن، 

سلطان العبدان

اكد رئيس مجلس االمة 
مرزوق الغامن ان دور االنعقاد 
الثالث من الفصل التشريعي 
احلال����ي الذي يفتتح اعماله 
املقبل سيكون دور  الثالثاء 
اجن����ازات يس����تكمل خالله 
املجلس مس����يرة اجنازاته 
التش����ريعية التي بدأها في 
دور االنعقاد املاضي، مشددا 
على وجود رغبة حقيقية من 
االعضاء م����ن اجل حتقيق 

ذلك.
واستهل الغامن تصريحه 
الذي ادلى ب����ه للصحافيني 
النواب  قبيل بدء اجتم����اع 
النائب طالل  اليه  الذي دعا 
اجلالل مس����اء اول من امس 
في مزرعته بالوفرة، بالشكر 
للنائب اجلالل على دعوته 
الكرمية »التي ليست بغريبة 
عنه«، مشددا على ان التنسيق 
بني االعضاء بخصوص اعمال 
املجلس قب����ل دور االنعقاد 
املقب����ل امر طبيع����ي ومهم 
ويح����دث قبل بداية كل دور 

انعقاد.
ومتنى الغ����امن ان يكون 
دور االنعقاد الثالث للفصل 
التشريعي الرابع عشر مثمرا 
ومنجزا ويحقق آمال املواطنني 

وتطلعاتهم.
وبخصوص رأيه في مدى 
قدرة هذا االجتماع على حسم 
مناصب اللجان بالتزكية، قال 
الغامن: امتنى هذا االمر، لكن 
يصعب حسم كل املناصب 
بالتزكية، مشددا في الوقت 
نفس����ه على ان مث����ل هذه 
اجللس����ات ال تقتصر فقط 
على انتخابات اللجان وامنا 
يت����م خاللها االتف����اق على 
مبادئ عام����ة وآليات عمل 

)أنور الكندري( رئيس مجلس األمة مرزوق الغامن ونائبه مبارك اخلرينج وصاحب الدعوة النائب طالل اجلالل في لقطة تذكارية مع النواب اثناء حفل العشاء الذي اقامه اجلالل في مزرعته بالوفرة مساء أمس األول  

خالل حفل عشاء أقامه النائب طالل اجلالل في مزرعته بالوفرة للتنسيق حول دور االنعقاد املقبل

الغامن: دور االنعقاد املقبل سيكون دور إجنازات لتحقيق آمال 
املواطنني وقضية رفع األسعار ستبحث في اللجان البرملانية

د.أحمد بن مطيع مصافحا د.عودة الرويعي بحضور سلطان اللغيصم د.محمد احلويلة يعرض على النواب جدول اللجان 

واالس����تفادة م����ن التجارب 
السابقة وسلبياتها والعمل 
عل����ى تطوي����ر االيجابيات 
ومضاعفته����ا وه����ذا ه����و 

املطلوب.
واوضح الغ����امن ان مثل 

هذه اللقاءات ستكون دورية 
اس����وة مبا حدث ف����ي دور 
االنعقاد املاضي، حيث كان 
االعضاء يحرصون خالله على 

االجتماع بصفة دورية.
الغامن عن مدى  وس����ئل 
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صورة خاصة لـ »األنباء« لرئيس مجلس األمة مرزوق الغامن بعد تفقده قناة املجلس

حتية متبادلة بني العازمي ود.خليل عبداهلل الفضل مرحبا بعسكر

صالح عاشور ويعقوب الصانع وعبداهلل املعيوف مع جنل طالل اجلالل

جانب آخر من االجتماع

اجلالل ود.عبداحلميد دشتي وحمود احلمدان

»حبة خشم« بني سيف العازمي وحمود احلمدان

خلف دميثير وطالل اجلالل

اللغيصم والفضل املعيوف واجلالل

تنطلق يوم اإلثنني املقبل

الغامن لـ »األنباء«: قناة مجلس األمة ليس الهدف منها  ضرب أي عناصر أو فرض آراء
عبداهلل البالول

ذكر رئيس مجلس االمة 
مرزوق الغامن ان قناة 

»املجلس« ستنطلق رسميا 
يوم االثنني املقبل، مؤكدا ان 
هذه القناة للشعب الكويتي، 

متمنيا ان حتظى بالنجاح 
والتوفيق.

وقال الغامن في تصريح 
خاص لـ »األنباء« خالل 

زيارة تفقدية الستديوهات 
القناة برفقة وزير االعالم 

وزير الدولة لشؤون الشباب 
الشيخ سلمان احلمود 

الى جانب الوكيل املساعد 
لشؤون التلفزيون يوسف 
مصطفى، ان قناة املجلس 

لن تدخل في صراع القنوات 
ولن تنافس تلفزيون الكويت 

او اي قناة اخرى لكنها 

ستكون مكمال للكل، مبينا 
ان الشعب الكويتي من حقه 
ان يعرف ما يدور في اروقة 

مجلس االمة.
واشار الغامن الى انه ليس 
الهدف من قناة »املجلس« 

ضرب أي عناصر او فرض 
آراء معينة لكنها اسست 

لكشف ما يدور في مجلس 
االمة من تشريعات وقوانني 

جديدة.
كما شكر جهود وزارة 

االعالم على دعمها الكبير 
للقناة التي ستكون حتت 
ادارة عبداحلكيم السبتي 
احد االعالميني الكبار في 

تلفزيون الكويت سابقا.
بدوره، أكد وزير االعالم 

ووزير الدولة لشؤون 
الشباب ورئيس املجلس 
الوطني للثقافة والفنون 
واآلداب الشيخ سلمان 

احلمود دعم وزارة االعالم 
لقناة »املجلس« املقرر 

انطالقها االسبوع املقبل.
وقال الشيخ سلمان ان 

وزارة االعالم سخرت كل 

امكاناتها لتوفير حاضنة 
مناسبة لقناة املجلس ودعم 

انطالقها.
واضاف انه اطلع على 

االقسام واالستديوهات 
في قناة املجلس مشيدا 
مبا حتتويه من امكانات 

وجتهيزات متطورة وعناصر 
فنية متخصصة.

واعرب عن امله في ان 
تؤدي القناة اجلديدة الرسالة 

املطلوبة منها وتعمل على 
تعزيز اللحمة الوطنية وابراز 

جهود الدولة بشكل عام 
في التنمية والتي جاءت 

بتوجيهات صاحب السمو 
االمير الشيخ صباح االحمد 

وسمو ولي العهد الشيخ 
نواف االحمد.

واضاف ان احلكومة ممثلة 
بسمو الشيخ جابر املبارك 

قدمت كل التعاون مع 
السلطة التشريعية لالرتقاء 

باملجتمع وتطوره.
من جانبه، ذكر يوسف 

مصطفى الوكيل املساعد 
لشؤون التلفزيون في وزارة 

االعالم ان انطالق التدشني 
الرسمي للبث الفضائي لقناة 

املجلس يعد نقلة نوعيه 
في فضاء االعالم الكويتي 
املرئي، حيث ستركز على 
املجال التشريعي بالدرجة 

االولى وهي شريك مع 
تلفزيون الكويت الذي 

سيوفر املساحة الزمنية 
في خارطة برامجه لبث 

ابرز الرامج التي تضيف 
للمشاهد.

كما اكد وكيل التلفزيون على 
ثقته ان القناة قادرة على 

التميز في عالم الفضائيات، 

وثمن اخيرا التوجيهات التي 
ساهمت في انطالق قناة 
»املجلس« والتي اقر بها 

وزير االعالم ووزير الدولة 
لشؤون الشباب الشيخ 

سلمان احلمود مع رئيس 
مجلس االمة مرزوق الغامن.

واشار الى ان قناة »املجلس« 
هي اجناز جديد في رصيد 

االعالم الكويتي وتعتبر 
امتدادا وعمقا لتلفزيون 

الكويت الذي قدم كل 
مقومات انطالق هذه القناة 
وامدها بالكفاءات واخلبرات.

يذكر ان يوسف مصطفى 
ابلغ مدير قناة »املجلس« 

عبداحلكيم السبتي ان جميع 
مقومات جناح القناة ستكون 

متوافرة، حيث لن يبخل 
تلفزيون الكويت بدعم هذه 

القناة.

هنأ الكويت واألمتني العربية واإلسالمية باختيار 
صاحب السمو قائداً للعمل اإلنساني

اجلبوري: نسعى إلى جتاوز صفحة 
املاضي السوداء بني الكويت والعراق

عبداهلل البالول

أكد رئيس مجلس النواب العراقي 
د.سليم الجبوري »نجاح« زيارته والوفد 

البرلماني العراقي للكويت من خالل 
»اللقاءات االيجابية« التي جمعته مع 

القيادة السياسية ممثلة بصاحب السمو 
االمير ورئيس مجلس األمة وسمو رئيس 

مجلس الوزراء.
وهنأ د.الجبوري، في مؤتمر صحافي 
عقده بمقر اقامته مساء اول من امس، 

الشعب الكويتي على اختيار الكويت 
مركزا للعمل االنساني وتسمية صاحب 

السمو االمير الشيخ صباح االحمد 
قائدا للعمل االنساني من قبل االمم 

المتحدة، مشيرا الى ان هذا التكريم يمثل 
»فخرا للعراق والكويت والعرب واالمة 

االسالمية«.
وقال ان وفد بالده الزائر والذي يمثل 
»الطيف العراقي بأكمله« جاء لتعزيز 

أواصر التعاون المشترك والتعاون في 
جميع المجاالت التي تخدم مصلحة 

البلدين على اساس االحترام المتبادل 
وايجاد مشروع عربي موحد تتجاوز من 

خالله الدول مشاكل وقضايا المنطقة.
واضاف ان اللقاءات التي عقدها تناولت 

بحث اآلفاق المستقبلية للعالقة بين 
البلدين »متجاوزين صفحة الماضي 

السوداء في تاريخ البلدين ومتطلعين الى 
مرحلة أفضل وأرقى نفتح من خاللها 

صفحة من التعاون المشترك«.
وأفاد بأن الزيارة نجحت في بلورة 

جملة من التفاهمات بين مجلسي النواب 
العراقي واألمة الكويتي من خالل ايجاد 

لجان برلمانية مشتركة للتباحث في 
جميع القضايا الثنائية الى جانب »مباركة 

الجهود االستثنائية التي قامت بها حكومتا 
البلدين واللجان المشتركة التي استطاعت 

انهاء الكثير من الملفات الثنائية«.
وتطرق د.الجبوري الى توجيه دعوة 

رسمية الى رئيس مجلس االمة مرزوق 
الغانم لزيارة البرلمان العراقي، قائال: 

»ننتظر منه من خالل القنوات الرسمية 
تحديد الموعد وسنكون والشعب 

العراقي مسرورين جدا بتلبيــة هــذه 
الــدعـوة«.

ولفت الى ان زيارة النائب االول لرئيس 
مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ 

صباح الخالد الى العراق اخيرا على رأس 
وفد يمثل الجامعة العربية »كانت ايجابية 

تناول خاللها الجانبان القضايا بمنتهى 
الشفافية والوضوح«.

وقال: »اطمئن الشعب الكويتي والعربي 
وشعوب العالم بأن العراقيين متحدون 

في مواجهة التحديات االرهابية ومواجهة 

من يريد شق الصف الوطني فكلنا نمثل 
صوتا وارادة واحدة ونمضي باتجاه أمن 

واستقرار العراق والمنطقة«.
وأعرب عن ايمان الجميع في بالده »بدولة 

تحترم االنسان والمؤسسات ونسعى 
لترسيخ المبادئ الديموقراطية وننطلق 
بها الى دول المنطقة برمتها كما رحبنا 

كقيادات سياسية ممثلة برئاسة هيئة 
مجلس النواب بالتفاهم مع رئاسة مجلس 

الوزراء ورئاسة الجمهورية بكل تعاون 
ومساندة دولية في مواجهة تحديات 

االرهاب المتمثل بتنظيم الدولة االسالمية 
)داعش( والحفاظ على سيادة العراق«.

وحول تعدد الفصائل الشعبية المسلحة 
في العراق الى جانب الجيش العراقي، اكد 

د.الجبوري انه »ال أمن وال استقرار اال 
اذا كان السالح محصورا في يد الدولة 

ومن خالل مؤسساتها الرسمية المحترمة 
والمعتبرة من الجميع«.

وبين ان »التحدي الكبير والخطير« الذي 
يواجه العراق في الفترة االخيرة احتاج 
الى مساعدة قطاعات شعبية اخرى من 
بينها العشائر والحشد الشعبي وقوات 

البشمركة، مؤكدا تحقيقها »نجاحات 
عدة«.

وأكد د.الجبوري حاجة الجيش العراقي 
الى إعادة الترميم من خالل بناء هيكلته 
على اسس صحيحة في ظل الدعم الذي 

يلقاه من قبل الحكومة والبرلمان.
وردا على سؤال بشأن المستجدات 
حول قضية النازحين العراقيين من 

المسيحيين وااليزيديين خصوصا، قال 
د.الجبوري ان »معاناة النازحين تحتاج 

الى مساعدة انسانية ال عراقية فحسب بل 
عربية ودولية عاجلة نتيجة الممارسات 

االرهابية التي قام بها تنظيم الدولة 
االسالمية )داعش( ضدهم الى جانب 
استهدافهم مسيحيي العراق ودفعهم 

للخروج من بالدهم«.
وشدد على صعوبة وضع النازحين 
وضرورة تكاتف الكل في مواساتهم 
ومساعدتهم، مضيفا ان العراق »قد 

ال يقوى بمفرده على معالجة أوضاع 
النازحين اال بمعونة اخوانه واشقائه من 

الدول العربية والعالم اجمع«.
وأكد د.الجبوري في تصريح سابق عقب 

لقائه بصاحب السمو االمير انه اطلع 
سموه على مجريات االحداث في العراق 
ومشاكل النازحين والمهجرين وطبيعة 

تحدي االرهاب الذي يواجه العراق 
بصورة عامة.

وشدد على أهمية فتح آفاق جديدة للعمل 
على تصفية المشاكل القديمة بين البلدين 

والبدء بمرحلة قائمة على اساس االخوة 
والتعاون والثقة المتبادلة.

)أحمد علي( د.سليم اجلبوري وهمام حمودي ومحمد  حسني بحر العلوم   

احلريجي يتنازل عن مراقب املجلس
قال مراقب مجلس األمة النائب سعود احلريجي: 

مببادرة شخصية مني وعن طيب نفس اعلن 
تنازلي عن الترشح مجددا ملنصب مراقب املجلس، 

إلتاحة الفرصة للزمالء النواب اآلخرين الراغبني 
في تولي املنصب، ولتعميم مبدأ تبادل األدوار 

وتغليب املصلحة العامة. وأضاف احلريجي في 
تصريح صحافي: نتمنى التوفيق للجميع، شاكرا 

كل من دعمني من الزمالء النواب، كما اشكر مكتب 
املجلس وعلى رأسهم األخ الفاضل مرزوق الغامن 

رئيس مجلس األمة خالل الفترة املاضية.


