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رف��ع رئ��ي��س مجلس األم���ة م���رزوق الغامن 
اجللسة اخلاصة أمس لعدم حضور احلكومة 
وع��دم اكتمال النصاب. وق��ال رئيس مجلس 
األمة مرزوق الغامن » حتى يثبت في املضبطة 
أبلغتني احل��ك��وم��ة بأنها س��وف ل��ن حتضر 
اجللسة، ل��ذل��ك ت��رف��ع اجللسة ل��ع��دم حضور 

احلكومة وعدم اكتمال النصاب.
وعلمت » ال��وس��ط » أن ع���ددا م��ن ال��ن��واب 
يعتزمون في اجللسة االفتتاحية القيام بردة 
فعل مباغتة للحكومة ووض��ع سيناريوهات 

لفرض سيطرتهم على املشهد السياسي.
وقالت مصادر نيابية أن احلكومة كتبت 
عنوان املرحلة املقبلة من خ��ال ع��دم حضور 
جلسة األم��س التي دع��ا إليها ال��ن��واب مؤكدة 
أن سيكتبون تفاصيل املرحلة ول��ن يتركون 

للحكومة مهمة السيطرة على املشهد.
وذك����رت امل���ص���ادر: أن ع����ددا م��ن ال��ن��واب 
سيعقدون اجتماعات لاتفاق بشأن املوقف من 
جلسة القسم هناك أكثر من سيناريو مطروح 
منها اخلروج أثناء القسم بأكبر عدد احتجاجا 
على عدم احترام احلكومة للمجلس أو تقدمي 
استجواب لرئيس ال��وزراء ورمبا يحسم األمر 

خال األيام املقبلة.
وكان رئيس املجلس قد دعا الى عقد جلسة 
خاصة استنادا إلى أحكام املادة 72 من الائحة 
الداخلية، وبناء على طلب مقدم من 15 نائبا، 
وذلك نظرا ملا يحيط بالباد من أخطار داخلية 
وخ��ارج��ي��ة مت��س ب��وح��دت��ه وأم��ن��ه وجبهته 
الداخلية، وحرصا على تعزيز الوحدة الوطنية 
وحتقيق املصاحلة الوطنية ودع���م اجلبهة 
الداخلية ومدى استعداد األطراف املسؤولة كافة 

للتعامل معها وحتقيقها على أرض الواقع.
وعقب رف��ع اجللسة اخل��اص��ة » املصاحلة 
الوطنية » نهائيا لعدم حضور احلكومة وعدم 
اكتمال النصاب حيث حضر 26 نائبا ولم 
يحضر اي وزير، ظل عدد ِمن النواب في القاعة 
وأب���دوا استنكارهم لعدم حضور احلكومة، 
ثم انتقل بعض النواب الى استراحة االعضاء 
املجاورة للقاعة للنقاش والتباحث فيما بينهم 

حول اخلطوة التالية.
وقال النائب محمد هايف من داخل القاعة: 
ال ميكن ان تستمر هذه التصرفات احلكومية 

ونحن في مجلس محترم ويجب ان حتترمه 
احلكومة. وتابع هايف: دخ��ول املجلس ليس 
مبنأى عن املصاحلة السياسية املنتظرة ، وزاد 
هايف: اصحاب االيداعات املليونية يسرحون 

وميرحون رغم ان احلكومة أدانتهم.
واضاف هايف: البد أن نعرف ما املشكلة هل 
في عنوان اجللسة أم املشكلة دستورية اذا كانت 
دستورية باالمس عقدنا جلسة للرياضة اما اذا 
كان السبب في عنوان اجللسة يجب أن توضح 

السبب ملاذا لم حتضر.
 وق��ال هايف: اذا دعت احلكومة إلى جلسة 
نحضر جميعنا واذا دعا النواب لها ال حتضر، 
ويجب على احلكومة اح��ت��رام ارادة الشعب 
الكويتي وليس املعني بهذه الدعوة ليس فقط 
عدد من النواب بل متثل الشعب كافة واهالي 

احملكومني ملناقشة هذا املوضوع املهم.

وتابع هايف: إذا كانت املسألة السياسية 
جت��زأ بهذه الطريقة فا ميكن ان نعاجلها بل 
يجب ان تناقش بطريقة واضحة، ونحن بدأنا 
بالهدنة والتفاهمات السياسية أما أن نرجع 
بطريقة اخرى ونقول ان دخول املجلس يختلف 
عن املصاحلة والتفاهمات السياسية نحن نقول 
أن جميع هذه األمور مرتبطة بعضها بالبعض 

وهذا األمر لن مير مرور الكرام.
وأضاف هايف: إذا اصحاب االيداعات الذين 
يحاربون هذه اجللسات والذين فرحوا بسجن 
النواب والشباب واحلكومة هي من ساهمت 
بسجنهم ن خال تقاريرها، وال ميكن القبول 
بان متر هذه الطريقة من قبل احلكومة والتي 
يجب عليه تقدير ت��ع��اون ال��ن��واب معها في 
الفترة السابقة ويجب على النواب ان يعيدوا 

حساباتهم في التعامل معها.

وق���ال ال��ن��ائ��ب محمد ال����دالل: ش��يء غريب 
ماحصل فأين املادة 50 من الدستور يا حكومة؟ 
واض��اف ال��دالل: لن نحضر جلسات خاصة قد 
تطلبها احلكومة انطاقا من املعاملة باملثل 
فاحلكومة حتشد الكل عندما تدعو جللسة 

خاصة فلماذا لم حتضر جلسة دعا لها النواب.
وتابع الدالل: 70 من الشباب الوطني ومنهم 
نواب وحتديات عديدة تتطلب تعزيز الوحدة 
الوطنية ثم تتغيب احلكومة بل وتهرب وهذا 

خطأ كبير وبداية غير موفقة حلكومة جديدة.
وق��ال ال��دالل: اليوم عندما طرحنا موضوع 
تعزيز اجلبهة الداخلية وك��ان امل��ف��روض أن 
يتلوا بيان يوضح استعدادهم ملواجهة االخطار 
ولكنهم ه��رب��وا فهل ه��ذه احل��ك��وم��ة تستحق 
التعاون معهم، وعندما تسأل الوزراء ال يعلمون 

عن االستعداد وواضح أنه ليس هناك تنسيق.

واض��اف ال��دالل: اليوم ك��ان لدينا استعداد 
للحديث وفي ظل هذه الظروف الصعبة هناك 
٧٠ من اخوانا والنواب والشباب والظروف التي 
تتطلب الدعم وتفويت الفرص على املتربصني 
ال يوجد ل��دى السلطة خطة في ه��ذا االجت��اه، 
مؤكدا أن هروب احلكومة عن حضور اجللسة 
امر خطير. وتابع: لن نتخلى عن هذا املوضوع 
وس���وف ن��دع��و جللسة خ��اص��ة ج��دي��د ونحن 

متضامنون مع اهل الكويت.
وق���ال ال��ن��ائ��ب أس��ام��ة ال��ش��اه��ني: تفاجأت 
بعدم انعقاد اجللسة وع��دم حضور احلكومة 
ونوابها. واض��اف الشاهني: لم تكن االحكام 
القضائية ضمن بنود اجللسة اخلاصة كما 
ادعى احد النواب الذي يبدو انه ميثل احلكومة 

ف���ي م��زاع��م��ه. واض���اف 
ال����ش����اه����ني: ح��ض��رت 
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رفضت احلضور ولم يكتمل النصاب فرفعها الغامن نهائيا

احلكومة طيرت جلسة »املصاحلة الوطنية«

النواب اثناء دخولهم القاعةالغامن خال ترؤسه اجللسة اخلاصة قبل أن يرفعها نهائيا لعدم حضور احلكومة

الدالل يستنكر ما حدث داخل القاعةهايف يتحدث بعد رفع اجللسة نهائيانقاش جانبي بني املويزري والشاهني وحولهما بعض النواب بعد رفع اجللسة

النواب في صدمة بعد رفع اجللسة نهائياأحد النواب انشغل بالتصوير بعد رفع اجللسةاملويزري والعدساني.. هل يجهزان الرد على احلكومة؟!

نواب على مقاعد الوزراء بعد رفض احلكومة حضور اجللسة اخلاصة

نهائيا اجلــلــســة  الـــغـــامن  فــرفــع  األمـــــور  مـــن  الــعــاجــل  تــصــريــف  حــكــومــة  مـــن  وزيــــر  أي  يــحــضــر  ولـــم  نــائــبــا   26 حــضــر 

هايف من داخل القاعة: نحن في مجلس محترم ويجب أن حتترمه احلكومة وعلى النواب أن يعيدوا حساباتهم

رئــــــــيــــــــس مــــــجــــــلــــــس األمــــــــــــــــة مــــــــــــــــــــرزوق الــــــــــــغــــــــــــامن: أبــــــلــــــغــــــتــــــنــــــي احلــــــــكــــــــومــــــــة أنــــــــهــــــــا لــــــــــن حتـــــــضـــــــر اجلـــــــلـــــــســـــــة اخلـــــــاصـــــــة
نــــــواب مــــن داخــــــل الـــقـــاعـــة: احلـــكـــومـــة أعـــلـــنـــت عـــــدم تـــعـــاونـــهـــا بــعــرقــلــتــهــا انـــعـــقـــاد جــلــســة املـــصـــاحلـــة الـــوطـــنـــيـــة اخلـــاصـــة
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