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حمد املدلج متحدثا 

«األغلبية»: نّسقنا حول آلية العمل في مجلس األمة
 وعضوية اللجان الدائمة واملؤقتة .. ولم ُنقِص أحدًا

سلطان العبدان

في االجتماع التنســيقي 
األول الــذي دعا إليه النائب 
د.حمــد املطــر وحضره ٣٢
نائبــا، مت رســم خريطــة 
البرملانية  اللجــان  توزيــع 
خــالل  واملؤقتــة  الدائمــة 
دور االنعقــاد االول للفصل 
التشــريعي الســابع عشر، 
وإن كان لم يسفر االجتماع 
عــن االتفاق علــى جميعها، 
إال أنــه وبحســب املصــادر 
مت االتفــاق علــى األســماء 
معظمها، خاصة اللجان املهمة 
كاللجان التشريعية واملالية 

وامليزانيات.
وأشــارت املصــادر إلــى 
أن بكل جلنة خماســية يتم 
ترشــيح ٣ أعضاء، وأربعة 
أعضاء للجنة السباعية، حتى 
يكون منصبا الرئيس واملقرر 

من قبل املجموعة.
وتســبب االجتمــاع في 
حدوث جدل كبير على مواقع 
التواصل االجتماعي بعد أن 
تبني عدم توجيه الدعوة إلى 
٧ أعضــاء، إضافــة إلى عدم 
توجيههــا للنائبتــني عالية 
اخلالد ود.جنان بوشــهري 
واالكتفاء بالتنسيق هاتفيا 
معهما بدعوى «منع احلرج».
الدعــوة  وقــال موجــه 
لالجتمــاع النائــب د.حمــد 
املطر إن االجتماع كان مثمرا، 
وناقشنا آلية العمل القادمة 
في املجلس والتنسيق حول 
اللجــان البرملانية، نافيا أن 
يكون قــد مت إقصــاء نواب 
بعينهــم من خــالل الدعوة 

لهذا االجتماع.
إلــى أن  وأشــار املطــر 

تعديل مســارهم ومواقفهم، 
الفتــا بقوله لــم نقص أحدا 
واجتماعنا ليس إقصائيا وأنا 
لست ضد املرأة أبدا، والدليل 
ما كان يحدث في اجتماعات 
اللجنــة التعليمية ســابقا، 
ومن حق أي عضو أن يدعو 

الجتماع.
وتابــع املطر: لم انســق 
مع ٤٨ عضوا كلهم واتصلت 

تنسيقية فقط ولم نقفل كل 
اللجان وهناك أعضاء كانوا 
في الســابق مختلفني معنا، 
واليوم أعلنــوا أن مواقفهم 
معنــا وفتحنــا قلوبنا لهم، 
والكويت جتمعنا، وآن األوان 
أن جنتمع على كلمة واحدة، 
ونحن نســقنا مع مجموعة 
نيابيــة، ومن حق غيرنا أن 

يقوم بالتنسيق.

وأضاف املدلج إن النائبني 
محمد املطير ود.حسن جوهر 
عينان برأس، وأمتنى التوافق 
بينهمــا لتحقيــق املصلحة 

العامة.
بدوره، قال النائب عبداهللا 
املضــف عــن عــودة وزراء 
«املزمــع» إن احلكومة يجب 
ان تكــون على قدر كبير من 
املسؤولية يناسب تطلعات 

على النائبتني عالية اخلالد 
ود.جنان بوشــهري، ونحن 
مختلفون على آلية التنسيق 
فقط وجتاوبت النائب عالية 
اخلالــد، وقالت إنهــا ذاهبة 
للعمــرة، وأوكــد أن املجال 
مفتــوح للجميــع ونرفض 

اإلقصاء.
وزاد: التعاون قادم ونحن 
اليــوم اجتماعنا كمجموعة 

من جهته، قال النائب حمد 
املدلج إن تنسيق اللجان لم 
يحســم حتــى اآلن، وأنــا 
سأتبنى القضية اإلسكانية، 
وسأترشح لعضوية جلنتها، 
واألغلبية تتطلع إلى حكومة 
جيدة تواكب املجلس، ورأينا 
نفسا إصالحيا في االجتماع 
ولــم نناقش منصــب نائب 

الرئيس في االجتماع.

وطموحات الشعب الكويتي، 
وهــذا أمر واضــح عبر عنه 
غالبية النواب واستجاب له 
سمو الشــيخ أحمد النواف 
مشكورا ونتطلع إلى حكومة 
مسؤولة حتتوي على أسماء 
تعكس املصداقية أمام الشعب.
عــن  املضــف  وكشــف 
النائب د.حســن  أن غيــاب 
جوهــر ومهلهــل املضــف 
عن االجتمــاع كان لظروف 
صحيــة، واجتماعنــا اليوم 
(أمــس) للتنســيق حــول 
اللجان البرملانية في املجلس 
التنســيق  وسيســتمر هذا 
والدعــوة مــن قبــل النواب 
اإلصالحيني يجــب تلبيتها 
وهــو للتنســيق والتوافق 
من أجل مصلحة البلد ومن 
يسوق عكس ذلك فهو ال يريد 

االتفاق».
أما النائب د.فالح الهاجري 
فقــال: إن البلــد بحاجة إلى 
توحيــد الصفــوف امتثــاال 
للخطــاب الســامي مطالبــا 
الــوزراء اختيــار  رئيــس 
طمــوح  يحققــون  وزراء 
الكويتي، مشــيرا  الشــعب 
الى ان النواب قالوا كلمتهم 
التشــكيل األخير واآلن  في 
امام رئيــس الوزراء فرصة 
ان يختــار وزراءه القادمني 
بعناية حتى نترجم خطاب 

سمو األمير.
وأعلن النائب عبدالوهاب 
ســيكون  أنــه  العيســى 
مــع األغلبيــة فــي املجلس 
وسأترشــح للجنــة املالية، 
مشيرا إلى أنه لو كان صاحب 

الدعوة لدعا اجلميع.
الصيفــي  النائــب  أمــا 
الصيفي فقال: مت التنســيق 

خالل اجتماع حضره ٣٢ نائباً في ديوان حمد املطر ظهر أمس

أسامة الشاهني وخالد العميرة وحمد العبيد ومبارك الطشة وعمار العجمي 

الصيفي الصيفي متحدثا أ.د.حمد املطر ومهند الساير ومحمد املهان وأسامة الشاهني 

د. محمد احلويلةعبدالوهاب العيسى  خالد العميرةثامر السويط

محمد املهان يهّم بدخول االجتماع 

د.عادل الدمخي ومحمد هايف وماجد املطيري والصيفي الصيفي ومرزوق احلبيني ود.محمد احلويلة ومحمد املطير وعبداهللا األنبعي           (قاسم باشا)عبدالوهاب العيسى وحمد املدلج وشعيب شعبان وأسامة الزيد ود.عبدالكرمي الكندري وعبداهللا املضف ويوسف البذالي وثامر السويط وفالح الهاجري 

الدليــل انــه اتصــل علينــا 
بعض األعضاء وقالوا نحن 
معكــم في تصحيح املســار 
ومشروع إنقاذ وطن وتبني 
قضاياكــم وكانــت مواقفنا 

ليست شعبية.
وأضاف املطر بقوله: نحن 
لسنا إقصائيني واتصل علينا 
مــن كان لديهم مشــاكل مع 
القرارات الشــعبية، وأكدوا 

ــعب ــات الش ــات وطموح ــب تطلع ــؤولية يناس ــن املس ــر م ــدر كبي ــى ق ــون عل ــب أن تك ــة يج ــف: احلكوم ــداهللا املض عب
فــالح الهاجري: البلــد بحاجة إلى توحيــد الصفوف امتثاًال للخطاب الســامي وعلى رئيس الــوزراء اختيار وزراء يحققون طموح الشــعب
املاليـــة للجنـــة  وسـأترشـــح  املجلــــس  فــي  األغلبيــــة  إلــى  سأنضـــم  العيـــسى:  عبدالوهـــاب 
الصيفــي الصيفــي: مت التنســيق علــى اللجــان البرملانيــة ولــم تتم مناقشــة منصــب نائــب الرئيــس ولم أعلــن ترشــحي للمنصب
الدســتور انتهــك  شــخص  توزيــر  يتــم  أن  ميكــن  وال  شــامل  إصــالح  حكومــة  إلــى  نتطلــع  الزيــد:  أســامة 
ســعود العصفــور: أثّمــن جتــاوب رئيــس احلكومــة مــع األغلبيــة الرافضــة للتشــكيل احلكومــي ومــازال باإلمــكان تــدارك األمــر

ملشاهدة الڤيديو ملشاهدة الڤيديو
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حمد املطر: االجتماع التنسيقي األول كان مثمرًا 
ومن حق غيرنا من النواب أن يقوم بالتنسيق 

على اللجــان البرملانية ولم 
تتم مناقشــة منصب نائب 
الرئيس ولم أعلن ترشــحي 

لهذا املنصب.
وقال النائب اسامة الزيد 
ان االجتماع التنسيقي ناقش 
اللجان البرملانية وســجلت 
ومجموعة كبيرة من النواب 
اعتراضنــا علــى عدم دعوة 
بقية الزمــالء واملطر اجتهد 
في دعوته وسأترشح للجنة 

امليزانيات.
واضــاف ان االجتمــاع 
متثل في نقــاش عام حول 
اللجان البرملانية وآلية العمل 
القادمة في املجلس ولن أقبل 
بإقصاء أي أحد ونتطلع إلى 
حكومة إصالح شــامل وال 
ميكن ان يتم توزير شخص 
انتهك الدســتور ويجب ان 
التشــكيل احلكومي  يكون 
على قدر الطموح واختيار 
الوزراء والتشكيل احلكومي 

مو على كيفكم.
مــن جهته، ثمــن النائب 
ســعود العصفــور جتاوب 
رئيس احلكومة مع األغلبية 
الرافضة للتشكيل احلكومي، 
مســتدركا بقولــه: ومــازال 
باالمكان تدارك هذا االمر لتأتي 
حكومــة متوافقة للعمل مع 

املجلس.
اما النائب عبداهللا األنبعي 
فقال إن اســتقالة احلكومة 
بادرة جيــدة ومع متطلبات 
الشــارع ولكن املفترض ان 
يكون االختيار نابعا من قراءة 
نتائــج االنتخابات، فبغّض 
النظــر عن عــدم مشــاركة 
االغلبية في احلكومة فاألخيار 
كثر في الكويت، مؤكدا أنه لن 
يقبل املشاركة في احلكومة 

الشــاهني: علينا ان ننســق 
كنواب فيما بيننا كأصحاب 
اجندة برملانية ودســتورية 
واصالحية ووطنية، وال يجب 
أن يشنع أحد على اآلخر، هذا 

الواجب.
الشــاهني: إن  واضــاف 
التــي  الرســالة الشــعبية 
اوصلتنا الــى العضوية لم 
تنته فهي بدأت للتو، وهناك 

علينا حتى نحقق االجنازات 
الدستورية من هذه األغلبية 

اإلصالحية.
النائــب حمــدان  وأكــد 
العازمي أن الرئاسة محسومة 
ألحمد السعدون وأمتنى أن 
ينتهــي النــواب بالتوافــق 
على منصــب نائب الرئيس 
واحلكومة أرسلت رسالتها 
باللجــان  التدخــل  بعــدم 

كراسي وما يحصل من تراشق 
طائفي وقبلي هذا دعومتوه 
وهذا لم تدعوه، هذا األمر ال 
يليق مبمثلــي األمة، فنريد 
متثيال حقيقيا للناس واملشهد 
السابق لم يقتصر فقط في 
رحيــل الرئيســني امنــا في 
انتهاك الدستور ومن شارك 
في هذا االنتهــاك ولن نقبل 
بإعادة توزيره في احلكومة 

تطابق تام بني مجلسنا هذا 
ومجلس ٢٠١٢ الذي انتخبنا 
به العم أحمد السعدون رئيسا 
حينها، والذي وصف البعض 
مبجلس قندهار، واليوم يقال 
على هذا املجلس انه اقصائي 
ومســميات اخــرى لتأليب 

الرأي العام.
وتابــع الشــاهني: علينا 
االنتباه اكثر وهو أمر واجب 

مناصــب  وال  البرملانيــة 
املجلس، والبد اليوم أن نتفق 
كنواب كي نبني أن احلكومة 
هي من كانت تتدخل سابقا في 
انتخابات اللجان واملناصب.
النائــب  قــال  بــدوره، 
عبــداهللا فهاد: نريــد رجال 
دولــة حقيقيني مــن اعضاء 
التشــريعية  الســلطتني 
والتنفيذيــة ال نريــد رجال 

اجلديدة وال ميكن أن نغش 
الناس بعدما جنحنا واحترام 
ارادة األمة باحترام ما وعدنا 

به الناس.
وأضــاف فهــاد: وجهنــا 
رســالة لرئيــس احلكومــة 
والنواب بضرورة ان نتداعى 
لالتفاق على احلد االدنى من 
البرنامــج الوطني، فالناس 
لديها امل كبير واذا خذلناهم 
سيكون هناك غضب كبير، 
الوزارة  واســتجابة رئيس 
تعبر عــن شــجاعة وقدرة 
ونحــن مدينا ايدينــا اليوم 
بيد الســلطة وسمو الشيخ 
أحمد نواف األحمد الصباح 
اذا انحاز الى األمة سندعمه 
ونحميه مــن عبث العابثني 
في مجلس األمــة وعليه أن 

يقدم برنامج عمل حقيقيا.
اما النائب د.بدر املال فقال: 
د.حسن جوهر وهو من ميثل 
الكتلــة فــي انتخابات نائب 

رئيس مجلس األمة.
النائــب  قــال  بــدوره، 
د.عبدالعزيــز الصقعبي ان 
احلكومــة اجلديدة يجب ان 
تكون متجانسة مع مخرجات 

املجلس.

بدر املال: د.حسن جوهر هو من ميّثل الكتلة في انتخابات نائب الرئيس ..حمد املدلج: األغلبية تتطلع إلى حكومة جيدة تواكب املجلس وملسنا نفسًا إصالحيًا في االجتماع

فيصل الكندري وسعود العصفور ود.بدراملال وحامد البذالي 

حامد البذالي أ.د.حمد املطر  عبدالوهاب العيسى فالح الهاجري 

سعود العصفور محمد املطير  د. بدر املال

د.مبارك الطشة وحمد العبيد ومحمد هايف 

احلضور في ديوان أ.د. حمد املطر خالل االجتماع النيابي التنسيقي األول 

لو عرضت عليه.
وقــال النائــب الدكتــور 
عبدالكــرمي الكندري إن هذا 
اجتماع تنسيقي ملن يحملون 
األفكار نفسها وليس هناك أي 
إقصاء ألي طرف، وملن يريد 
أن يكون جزءا من األغلبية 
هناك برملان فليقدم نفســه 

والباب مفتوح للجميع.
اســامة  النائــب  وقــال 

عبــداهللا األنبعي: اســتقالة احلكومة بادرة جيــدة ومع متطلبات الشــارع واملفترض أن يكون االختيــار نابعًا من قــراءة نتائج االنتخابات
عبدالكــرمي الكنــدري: االجتمــاع تنســيقي ملــن يحملــون األفــكار نفســها وليــس هنــاك أي إقصــاء ألي طــرف
أســامة الشــاهني: علينا أن ننســق كنواب أصحــاب أجنــدة برملانية ودســتورية وإصالحيــة ووطنية ويجب أال يشــّنع أحــد على اآلخر
ــس ــب الرئي ــب نائ ــى منص ــق عل ــواب بالتواف ــي الن ــى أن ينته ــعدون وأمتن ــد الس ــومة ألحم ــة محس ــي: الرئاس ــدان العازم حم

عبــداهللا فهــاد: نريــد رجــال دولــة حقيقيــني مــن أعضــاء الســلطتني التشــريعية والتنفيذيــة ال نريــد رجال كراســي
املجلــس مخرجــات  مــع  متجانســة  تكــون  أن  يجــب  اجلديــدة  احلكومــة  الصقعبــي:  عبدالعزيــز 

احلضور خالل االجتماع
١- حامد البذالي 

٢- يوسف البذالي 
٣- سعود العصفور

٤- أسامة الشاهني
٥- مرزوق احلبيني 

٦- حمد املدلج 
٧- ثامر السويط
٨- عمار العجمي 
٩- ماجد املطيري

١٠- عبدالكرمي الكندري 
١١- فيصل الكندري 

١٢- الصيفي الصيفي 
١٣- عبداهللا األنبعي 

١٤- محمد هايف 
١٥- مبارك الطشة
١٦- حمد العبيد 

١٧- عبداهللا جاسم املضف
١٨ - عبدالوهاب العيسى

١٩- بدر املال
٢٠ - خالد العميرة
٢١- عادل الدمخي 
٢٢- محمد املطير
٢٣- مهند الساير

٢٤- محمد احلويلة
٢٥- محمد املهان

٢٦ - شعيب شعبان
٢٧- عبدالعزيز الصقعبي 

٢٨- أسامة الزيد 
٢٩ - فالح الهاجري 
٣٠- حمدان العازمي

٣١- عبداهللا فهاد
٣٢- حمد املطر

شاهد  بتقنية الواقع املعزز 

Zappar حمل تطبيق

ألول مرة في الكويت

ملشاهدة الڤيديو ملشاهدة الڤيديو ملشاهدة الڤيديو


