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ربيع �سكر

ــارك 13 نائبا فــي اعتصام أهالي  ش
احملبوسني في قضية دخول محلس االمة 
أمام مبنى املجلس أمس، والنواب الذين 
شاركوا في االعتصام هم: محمد الدالل، 
عبدالوهاب البابطني، ثامر السويط، 
نايف املرداس، خالد العتيبي، عبدالكرمي 
الــكــنــدري، احلميدي السبيعي، حمود 
اخلضير، مبارك احلجرف، عبدالله فهاد، 
حمدان العازمي، وناصر الدوسري، عادل 
الدمخي وحضرت النائبة صفاء الهاشم 

لدقائق ثم غادرت.
ــن االعــتــصــام أمـــام بــوابــة مجلس  وم
األمة قال النائب د. عبدالكرمي الكندري: 
متضامنون ومــســتــمــرون فــي متابعة 
قضية احملكومني مــن الــزمــاء الــنــواب 

والشباب الوطني حتى النهاية.
و قال النائب حمدان العازمي: نحيي 
هــذا احلضور ونعدكم بعد التخلي عن 
الزماء النواب والشباب فدخول املجلس 
لم يكن بدافع اجلرمية ونطالب بسرعة 
االفراج عنهم. وأضاف العازمي: احلكومة 
غير متعاونة مع املجلس وتتعامل على 

هواها مع اجللسات اخلاصة.
واضـــاف الــعــازمــي: امتنى ان يكون 
لنا موقف مــن جلسة القسم للحكومة 
ــرد الــصــاع لها صاعني،  اجلــديــدة كــي ن
وتابع العازمي: ما استمعنا له من اهالي 

السجناء املعتصمني كان جارحا ومؤملا.
وتابع العازمي: هل تأمتر احلكومة 
بأمر أحد لعدم حضور جلسة املصاحلة 
ــح ان هناك انتخابات  الوطنية ؟ واض
مبكرة وما حصل اعــان بعدم التعاون 

ــال النائب  مــع احلــكــومــة. مــن جانبه ق
عبدالوهاب البابطني: اولويات احلكومة 
اليوم مختلفة عن حفظ االمــن وتوحيد 
الصف بينما اولوياتنا هي ابناؤنا في 
املعتقل. وأضـــاف البابطني: واهــم من 
يعتقد اننا سنتخلى عن سجناء قضية 

دخول املجلس.
بدوره قال النائب ثامر السويط: باذن 
الله ستشاهدون افعاال ال اقــوال خال 
األيام املقبلة فاحلكومة ال حتترم الدستور 
وال الرقابة الشعبية املغيبة منذ 45 يوما.

وتــابــع الــســويــط: نعكف على اعــداد 
قانون العفو العام وال بأس من املواءمة 
السياسية مع احلكومة لضمان متريره 
ونــعــلــن الــتــضــامــن مـــن الـــنـــواب وهــم 
االهرامات الرقابية الذين مت الزج بهم في 
السجون. وقال السويط: وفق تسريبات 
اسماء الوزراء الحظنا ان الشني متسكوا 

فيه.. والزين استبعدوه.

من ناحيته قال محمد الدالل: لن ننسى 
تصرف احلكومة اليوم ولــن مير مرور 
الــكــرام ونسأل الله سرعة االفـــراج عن 

الشباب.
 وأضاف الدالل: متفائلون ان القاضي 
سينظر من الناحية القانونية وطبيعة 
ـــداث  املــجــتــمــع الــكــويــتــي وظــــروف اح

القضية.
 وقـــال الــنــائــب خــالــد العتيبي: عدم 
حضور احلكومة جلسة املصاحلة تعسف 
سيقابله تعسف مــضــاد سيكون اكثر 
قــوة، وردة فعلنا على مواقف احلكومة 

سيصدمها.. وال بد ان تغير نهجها.
وتابع العتيبي: لن نتوقف وسنطلب 
ــرى للمصاحلة وتعزيز  عقد جلسة اخ
الــوحــدة والتضامن مــع الشباب وعــدم 
حضور احلكومة يعطي مــؤشــرا بعدم 
التعاون معها وهي غير مهتمة بتعزيز 

الوحدة الوطنية.

ــدى العتيبي أسفه الشديد لعدم  وأب
حضور احلكومة جللسة اليوم و التي 
خصصت للمصاحلة الوطنية، وقــال 
تواجدنا فــي القاعة على أمــل ان تغير 
احلكومة نهجها وحتضر ملناقشة القضية 
ــات الــشــارع في  ــوي الــتــي تعتبر مــن أول
الــوقــت احلــالــي لكنها لــأســف خذلتنا 
وخذلت الشارع و تغيبت على الرغم أنها 
لم تبلغنا بذلك طيلة أسبوع كامل وقت 

توقيع الطلب.
وزاد العتيبي ال ميكن ان نتقبل هذا 
النهج من احلكومة والتي ننتظر تشكيلها 
حتى ننتهي من األولــويــات التي لدينا، 
قائا كان على احلكومة ان حتضر جلسة 
الــيــوم كما حضرت جلسة الرياضة و 
التي اعتبرتها ضمن تصريف العاجل من 

األمور.
وزاد العتيبي لن يسقط حقنا في عقد 
جلسة خاصة ملناقشة قضية املصاحلة 

الوطنية وسنتقدم بطلب آخر و أنصح 
احلــكــومــة بــعــدم التعسف باستخدام 
ادواتــهــا الدستورية فالتعسف يقابله 

تعسف مضاد سيكون أكثر قوة.
وقــال النائب نايف املـــرداس: لن مير 
ــيــوم مـــرور الــكــرام  مــوقــف احلــكــومــة ال
فتصرف احلكومة غير مــســؤول بعدم 
حضورها، رغم توافق اجللسة اخلاصة 

مع توجهات صاحب السمو االمير.
وقال النائب عادل الدمخي: سيكون لنا 
موقف من الرسالة احلكومية اليوم بعدم 
التعاون ولاسف لم حتضر احلكومة 
جلسة هدفها االســتــقــرار السياسي.. 
ـــراك حلــني االفـــراج عن  وســنــواصــل احل

املسجونني.
وتابع الدمخي: قضايا الرأي للجميع 
با تفرقة تهمنا ونتطلع الــى انفراجة 
سياسية قريبا ونهيب باجلميع القيام 
ــاه املــواطــنــني الشرفاء  بواجباتهم جت

املسجونني في قضية دخول املجلس.
وقــال النائب عبدالله فهاد: نحن من 
ــام املقبلة وان  سيكتب التاريخ في االي
ارادت احلكومة ان جتــرب ردة فعلنا 
فلتنتظر جلسة القسم، وتــابــع فهاد: 
ألهالي املسجونني أقــول.. وال تهنوا وال 

حتزنوا وأنتم األعلون.
واضـــاف فــهــاد: ال يوجد شــيء اسمه 
اقتحام بل هو دخــول للمجلس من اجل 
توصيل رسالة سياسية ومــا قامت به 
احلكومة يدل على انه ال ينطبق عليها لقب 
احلكومة احملترمة. وزاد فهاد: بأي حق 
تستهتر احلكومة باملجلس ولتعلم ان 

عدم التعاون معها يبدأ من اليوم.

14 عضوا يشاركون في اعتصام أهالي »دخول املجلس« أمام مبنى مجلس األمة أمس

نواب يهددون: الوعد في جلسة القسم... وسيكون موقفنا من احلكومة صادما لها

– محمد صابر« »تصوير  جانب آخر من االعتصام أمام بوابة مجلس األمة   جانب من اعتصام أهالي احملبوسني في قضية »دخول املجلس« أمس

النائب صفاء الهاشم شاركت في اعتصام أهالي احملبوسني في قضية »دخول اجللس« النواب يرفعون أيديهم في إشارة لتضامنهم مع احملبوسني

ف���������������ه���������������اد: ن����������ح����������ن م���������������ن س�����ي�����ك�����ت�����ب 
وان  امل����ق����ب����ل����ة  االي�����������ام  ف������ي  ال�����ت�����اري�����خ 
ردة  جت���������رب  ان  احل�����ك�����وم�����ة  ارادت 
ف����ع����ل����ن����ا ف���ل���ت���ن���ت���ظ���ر ج����ل����س����ة ال���ق���س���م

ه��ن��اك  أن  واض����ح  ال���ع���ازم���ي:  ح���م���دان   
ان�����ت�����خ�����اب�����ات م�����ب�����ك�����رة وس�����ي�����ك�����ون ل���ن���ا 
للحكومة  ال��ق��س��م  ج��ل��س��ة  م���ن  م��وق��ف 
ك����������ي ن�������������رد ل�������ه�������ا ال����������ص����������اع ص�����اع�����ن

ال���ع���ت���ي���ب���ي: ع������دم ح����ض����ور احل���ك���وم���ة   
ج��ل��س��ة امل���ص���احل���ة ت��ع��س��ف س��ي��ق��اب��ل��ه 
ت������ع������س������ف م���������ض���������اد س�������ي�������ك�������ون أك�����ث�����ر 
س����ت����ص����دم����ه����ا ف�����ع�����ل�����ن�����ا  وردة  ق�������������وة 

 الكندري: متضامنون ومستمرون في 
الزمالء  من  احملكومن  قضية  متابعة 
النواب والشباب الوطني حتى النهاية

احل����ك����وم����ة  أول���������وي���������ات  ال�����ب�����اب�����ط�����ن:   
ال�����ي�����وم م���خ���ت���ل���ف���ة ع�����ن ح����ف����ظ األم�����ن 
وت��������وح��������ي��������د ال���������ص���������ف وواه��������������������م م����ن 
ي��ع��ت��ق��د أن���ن���ا س��ن��ت��خ��ل��ى ع���ن ال��س��ج��ن��اء

ال���س���وي���ط: س��ت��ش��اه��دون األف����ع����ال ال   
ونعكف  املقبلة  األي��ام  خ��الل  األق��وال 
على إعداد قانون العفو العام وال بأس 
احلكومة م��ع  السياسية  امل��واءم��ة  م��ن 

 املرداس: لن مير موقف احلكومة مرور 
الكرام فتصرف احلكومة غير مسؤول 
ب����ع����دم ح���ض���وره���ا اجل���ل���س���ة اخل���اص���ة

م����وق����ف  ل�����ن�����ا  س�����ي�����ك�����ون  ال�������دم�������خ�������ي:   
م�������ن ال�������رس�������ال�������ة احل�����ك�����وم�����ي�����ة ب����ع����دم 
ال��������ت��������ع��������اون وس��������ن��������واص��������ل احل������������راك 
حل��������ن اإلف������������������راج ع��������ن امل����س����ج����ون����ن

مواطنة للنواب: نبي تصعيد أكثر..
فهل الكرة أهم من كرامة أبنائنا!!

من اعتصام أهالي احملبوسني في قضية » دخول املجلس 
»... قالت مواطنة مخاطبة النواب: حرمة املسلم اهم من 
حرمة الكعبة فهل الكرة اهم من كرامة ابنائنا لتعقد جلسة 

استثنائية للرياضة؟!

وقالت مواطنة أخرى للنواب: بيض الله وجوهكم نبي 
وقفتكم انتم لنا بعد الله مواطنة للنواب في اعتصام أهالي 
محكومي دخــول املجلس: ننتظر منكم اكثر ونبي تصعيد 

اكثر.

– محمد صابرعبد الكرمي الكندري يحمل احلكومة املسؤوليةالنواب يغادرون القاعة تصوير  جانب من القاعة  

ــن الــنــواب  ومــجــمــوعــة م
ــــاوزوا الــــ 25 نائب  جت
جللسة خاصة طلبناها 
بشكل دستوري ملناقشة موضوع احملكومني في 

قضية دخول املجلس.
 وتابع الشاهني في تصريحات للصحافيني 
عقب رفــع اجللسة: لأسف فــإن احلكومة لم 
حتضر وكذلك النواب احملسوبني عليها، وكان 

مــن الغريب أن مــن خــرج للتشكيك بدعوتنا 
للجلسة اخلاصة هو نائب وليس وزير أو ناطق 

باسم احلكومة.
 وقال الشاهني: ذكر أن اجللسة تناقش أمورا 

ــر غير  ــذا األم تخص السياسة اخلارجية وه
صحيح بل هي تتحدث عن املصاحلة الوطنية 
وتعزيز اجلبهة الداخلية، وال أدري من أين 
استنبط هذا الزميل الذي ميثل احلكومة وليس 

من انتخبوا هذا املوقف غير السليم بشأن هذه 
اجللسة اخلــاصــة التي مت الــدعــوة لها بشكل 

صحيح.
 وأضاف الشاهني: الوضع الذي منر به غير 

سليم وسابقة لم متر علينا بــأن يكون هناك 
نائبني في السجن في الوقت الــذي تكون فيه 
حصانتهما سارية وجميع صاحياتهما ما زالت 

قائمة.

تتمة 4

ب��������امل��������ث��������ل امل������������ع������������ام������������ل������������ة  م�����������������ن  ان��������������ط��������������الق��������������ا  احل��������������ك��������������وم��������������ة  ت��������ط��������ل��������ب��������ه��������ا  ق�����������������د  خ���������������اص���������������ة  ج������������ل������������س������������ات  ن����������ح����������ض����������ر  ل�����������������ن  ال����������������������������������������دالل:   
ال������������ن������������واب أح�������������������د  ادع������������������������ى  ك����������م����������ا  اخل���������������اص���������������ة  اجل����������ل����������س����������ة  ب������������ن������������ود  ض����������م����������ن  ال���������ق���������ض���������ائ���������ي���������ة  األح�����������������ك�����������������ام  ت����������ك����������ن  ل���������������م  ال�������������ش�������������اه�������������ن:   


