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نواب سابقون: مدخل اإلصالح يكون بالعودة إلى األمة مصدر السلطات 
وانتخاب مجلس جديد وتشكيل حكومة حتقق املطالب الشعبية 

الغامن بحث في تركيا تأثيرات ملف الالجئني والهجرة على دول 
املنطقة وتنسيق املواقف في احملافل البرملانية القارية والدولية

سلطان العبدان

الســابقان  النائبان  أكــد 
النفيســي وفيصل  عبداهللا 
اليحيــى أن املخرج من هذه 
األزمة هي بإجراء انتخابات 
مبكــرة والعودة إلــى األمة 
واحتــرام إرادتها، بانتخاب 
مجلس أمــة جديد واختيار 

حكومة جديدة.
جاء ذلــك خالل فعاليات 
اعتصام الدواوين الثاني الذي 
جرى مســاء أمس األول في 
ديــوان النائب محمد املطير 
بحضــور النواب الســابقني 
أحمد الســعدون ود. فيصل 

املسلم ومرزوق احلبيني.
وشــددا علــى ضــرورة 
االســتمرار فــي االعتصــام 
النيابــة باعتبــاره رســالة 
سياســية راقيــة، وســابقة 
تاريخية سياسية مهمة في 
تاريــخ الكويــت، مطالبــني 
بانضمام باقــي النواب إلى 

االعتصام.
وقال النفيســي في كلمة 
مسجلة موجهة للحضور في 
ديوان النائــب محمد املطير 
بعد اعتذاره عن عدم احلضور 
لتعرضــه لوعكة صحية، إن 
النــواب املعتصمني يقومون 
بســابقة تاريخية سياســية 
مهمة في تاريــخ الكويت قد 
ال يعي أهميتها الكثير اآلن.. 
ولكن ملن يؤرخ سيفتخر بها، 
ورمبا تقلــب موازين العمل 

البرملاني في املستقبل.
ومتنــى النفيســي علــى 
النــواب الذيــن لــم ينضموا 
إلــى النــواب املعتصمني أن 
يسارعوا باالنضمام، مستدركا 
بقولــه «ألن هــذه الســابقة 
التاريخيــة تبشــر بتطــور 
إيجابي فال حترموا أنفســكم 
من هذه الفائدة، وأمتنى على 
باقي النواب أن ينضموا الى 

املعتصمني».
ودعا النفيسي إلى حتقيق 
مطالــب املعتصمــني وأهمها 
انتخابــات مبكــرة وانتخاب 

مدينــة  فــي  انطلقــت 
إسطنبول التركية أمس أعمال 
الدولي  البرملانــي  املؤمتــر 
املشترك الذي ينظمه االحتاد 
البرملاني الدولي بالتعاون مع 
البرملان التركي حتت رعاية 
رئيس جمهورية تركيا رجب 
طيب أردوغان، ومبشــاركة 
رئيس مجلس األمة مرزوق 

الغامن.
وفــي مســتهل املؤمتــر 
الرئيــس أردوغــان  وجــه 
رســالة تلفزيونيــة حــول 
موضــوع الالجئني وأهمية 
الدوليــة  تكاتــف اجلهــود 
إليجاد حلول جذرية عادلة 
لهذا امللف من شــأنها حفظ 
احلقوق اإلنسانية لهم واحلد 

من معاناتهم.
كما ألقى رئيس البرملان 
التركــي الكبيــر مصطفــى 
شــنتوب ورئيــس االحتاد 
الدولــي دوارتي  البرملانــي 
باتشــيكو كلمــات تتمحور 
حول ملف الهجرة والالجئني 
ودور البرملانات احملوري بهذا 

الشأن. 
وعقد الغامن مباحثات مع 
رئيس البرملان التركي الكبير 
مصطفى شنتوب وذلك على 
هامش أعمال املؤمتر البرملاني 
الدولي املشترك الذي ينظمه 
الدولي  البرملانــي  االحتــاد 
بالتعاون مع البرملان التركي 
الكبير حتت رعاية الرئيس 
التركي رجب طيب أردوغان.
وتركــز االجتمــاع على 
عالقات التعاون الثنائي بني 
البرملانني الكويتي والتركي 
وآخر مســتجدات األوضاع 

في املنطقة.
كما بحــث اجلانبان آخر 
تطورات قضايا املستثمرين 
الكويتيــني في تركيا والتي 
ســبق للغامن ان بحثها مع 

التغطيــة السياســية التــي 
نتمناها منكم، مضيفا «ال بد 
من االلتزام والعض بالنواجذ 
على دستور ١٩٦٢ والتمسك له 
واحلــل ال يخرج عن األدوات 

الدستورية».
وأكد أن مسألة الدستورية 
مسألة مهمة تساهم في جناح 
اعتصامكــم، «وأنــا متفائــل 
خيــرا مــن هــذا االعتصــام 
ومــن متابعــة الشــعب لهذا 
االعتصام، وأمتنى من الشعب 
متابعة هذا االعتصام يوميا، 

أيضا سبل تنسيق املواقف 
املشــتركة بــني البرملانــات 
القضايــا  إزاء  اإلســالمية 
وامللفــات املقــرر بحثها في 
مؤمتــر االحتــاد البرملانــي 
الدولــي الــذي ســيعقد في 

أكتوبر املقبل. 
واجتمــع الرئيس الغامن 
مع رئيس االحتاد البرملاني 
الدولي دوارتي باشيكو وذلك 
على هامش أعمــال املؤمتر 
البرملانــي الدولي املشــترك 

الفتا إلى أنه خالل العشرين 
ســنة املاضية حدث حتطيم 
للقيم وتراجع في إدارة الدولة 

وسوء في األوضاع.
وأكــد أن ســوء األوضاع 
نتيجــة لســوء اإلدارة وهو 
الوجه اآلخر للفساد واإلدارة 
املسؤول عنها هي احلكومة، 
مستدركا بقوله «ويتدرج بنا 
املشهد من إبطال مجلس ٢٠١٢ 
إلى الصوت الواحد إلى إضفاء 
الشــرعية عليه، إلى اسقاط 
اجلناسي، والسجون والتهجير 

الدولي املقرر عقده في أكتوبر 
املقبل. 

 كما التقى الغامن رئيس 
الوفــد البرملانــي العراقــي 
إيفــان فائــق جابــرو وذلك 
على هامش أعمــال املؤمتر 
البرملانــي الدولي املشــترك 
الذي ينظمه االحتاد البرملاني 
الدولي بالتعاون مع البرملان 
التركــي الكبير حتت رعاية 
الرئيس التركي رجب طيب 

أردوغان.

وال يكفي استبعاد أحدهما».
وعن مدخل اإلصالح، قال 
اليحيى «إن القضية ليســت 
تبديل اسم باسم ولكن تبديل 
اسم بنهج حتى تتغير املعايير 
واختيار األشخاص التي تليق 

باألمة».
وذكــر أن مــن يتصــدى 
للفساد تتم محاربته ومالحقته 
وسجنه وتهجيره أو إبعاده، 
مضيفــا أن هذه املمارســات 
تكشــف عــن حالــة حتقيــر 
النــاس وامتهــان لكرامتهــم 
وعدم احترام لألمة وإرادتها 

وحقوقها وأموالها.
وعن حتويل الكويت إلى 
مركــز مالــي وجتــاري، قال 
اليحيى إن هناك جمودا وترهال 
وتراجعا في الصحة والتربية 
واإلسكان وفي كل املؤشرات.
وعــن مواصفــات رئيس 
الوزراء، قال اليحيى ينبغي 
أن يكون قادرا على إقناع األمة 
وكسب ثقتها واحترامها حتى 
تبادر األمة باالحترام والتقدير 

وهي من تدافع عنه.
وأكــد ان احلــل بســيط 
وواضح وهو في حسن اإلدارة 
وال يتحقــق ذلــك إال بالقوي 
األمني، والعودة إلى إرادة األمة 
والتصالــح معها هــذه األمة 

والدوليــة ضمن التنســيق 
العربي واإلسالمي، وحضر 
العراقيتان  النائبتان  اللقاء 
فيان دخيل وبسيمة باسم.

وتأتي مشاركة الغامن في 
املؤمتر الذي يبحث موضوع 
االتفاقيــات الدولية بشــأن 
قضايــا الهجــرة والالجئني 
تلبيــة لدعوة رســمية من 
رئيس البرملان التركي الكبير 

مصطفى شنتوب.
كما تأتــي دعوة البرملان 

ومتابعــة الدواوين التي بها 
هذا االعتصــام إلى أن نحقق 

النتائج املرجوة».
مــن جهتــه، قــال النائب 
الســابق فيصــل اليحيى إن 
املعارضة لم تعطل التنمية، 
مبينا أنها منذ عام ٢٠١٣ إلى 
اآلن شــبه غائبة عن املشهد 

السياسي.
أن  اليحيــى  وأضــاف 
املعارضة بني مهجر ومالحق 
ومقاطع وممنوع من الترشيح، 
فأين املركز املالي والتجاري؟، 

الذي ينظمه االحتاد البرملاني 
الدولي بالتعاون مع البرملان 
التركــي الكبير حتت رعاية 
الرئيس التركي رجب طيب 

أردوغان.
وتركــز االجتمــاع على 
جدول أعمال املؤمتر اجلاري 
والذي يبحث فــي تأثيرات 
ملف الهجرة والالجئني على 
دول املنطقة، باإلضافة الى 
القضايــا املزمع طرحها في 
مؤمتــر االحتــاد البرملانــي 

واليزال بعد مرور ما يقارب 
الســنة هناك العشــرات من 

أبنائنا املهجرين».
وذكر «املواطن يريد بلدا 
آمنا مستقرا ولن يتحقق ذلك 
إال بوجــود حكومة رشــيدة 
لديهــا برنامــج قــادر علــى 
التنمية، ويشــعر بأن بلدهم 
تأخذ ما يستحق، ويريد حفظ 
احلقوق وحتقيق العدالة، فإذا 
كنا نتكلم عن مخرج لألزمة 
ومدخل لإلصالح، فإن املخرج 
هو أوال باستبعاد الرئيسني، 

ونقــل الوفــد البرملانــي 
العراقي في مســتهل اللقاء 
حتيات رئيس مجلس النواب 
العراقي محمد احللبوســي 
للرئيس الغامن الذي بدوره 
أعرب عــن تقديــره الكبير 

للرئيس احللبوسي. 
وتركــز اللقاء على بحث 
عالقات التعاون الثنائي بني 
البرملانني الكويتي والعراقي 
وأهمية تنسيق املواقف في 
احملافــل البرملانيــة القارية 

الوفية الكرمية بعطائها، التي 
كانت هي احلامي واملصد األول 
واملدافع األول عن احلكومة.

وبــني «هــذا هو الشــعب 
الذي يستحق االحترام والذي 
يطالب باإلصالح دون وجود 
مصلحــة شــخصية لــه، بل 
إلصــالح البلد حتــى يصلح 
املجتمــع وحتى تصلح األمة 
لنحفــظ البلد وخيرات البلد 
لألجيال القادمة، وحتى نحافظ 
على اللحمة الوطنية ونكون 
كمــا كنــا دائما وأبــدا حكاما 
ومحكومني سنة وشيعة أبناء 

قبائل وحضر مؤتلفني».
وأكد اليحيى أن املناصب ال 
يتم إعطاؤها للقوي األمني وأنه 
ال يتم االلتفات إلى إرادة األمة، 
واحلل حتما هو بالرجوع إلى 
إرادة األمــة ومبادلتها احلب 
والتقديــر واالحتفــاء بهــذه 
اإلرادة واحترامهــا واحترام 

مشاعر الناس.
وجدد تأكيده «أن املدخل 
إلــى اإلصــالح والتنمية هو 
بتقدمي القوي األمني، وباحترام 
إرادة األمة وبغير ذلك سندور 
في احللقة املفرغة، متمنيا ان 
تنتهي األزمة على خير وهذه 
هي مطالبنا املشروعة وأيادينا 

املمدودة».

الكويتي الى املؤمتر انطالقا 
من كون الكويت احدى الدول 
املانحة الرئيسية في العالم 
في قضايا الالجئني وخاصة 
قضية الالجئني الســوريني 
التي ســتأخذ احليز األكبر 

من النقاش خالل املؤمتر.
وحضر االجتماعات سفير 
الكويت لدى جمهورية تركيا 
غسان الزواوي، وقنصل عام 
الكويت في اسطنبول محمد 

احملمد.

خالل فعاليات اليوم الثاني لـ «اعتصام الدواوين» في ديوان النائب محمد املطير أمس األول

شارك في أعمال املؤمتر البرملاني الدولي املشترك في إسطنبول.. والتقى نظيره التركي ورئيس االحتاد البرملاني الدولي ونائبتني عراقيتني

(قاسم باشا)سعود احلريجي ومبارك الدويلة ومحمد هايف خالل االعتصام  عبداهللا احمليلبي ومبارك الدويلة وفيصل اليحيى ومرزوق احلبيني وأحمد السعدون في ديوان محمد املطير  

الغامن مشاركا في انطالق أعمال املؤمتر البرملاني الدولي املشترك

جانب من انطالق أعمال املؤمتر البرملاني الدولي املشترك الذي ينظمه االحتاد البرملاني الدولي بالتعاون مع البرملان التركي

الغامن يجتمع مع رئيسة الوفد البرملاني العراقي إيفان فائق جابرو رئيس مجلس األمة مرزوق الغامن خالل لقائه رئيس االحتاد البرملاني الدولي

جانب من احلضور في ديوان محمد املطير

الغامن يجري مباحثات مع نظيره التركي مصطفى شنتوب

مجلس أمة جديد برئيس جديد 
وبرئاسة وزارة جديدة حتقق 
املطالب الشعبية التي اتضحت 
اآلن أمام اجلميع، الفتا إلى أن 
احلل بيد سمو األمير ونحن 

نرحب بحل املجلس.
وطالب النفيســي النواب 
يصــروا  بــأن  املعتصمــني 
علــى موقفهــم، منبهــا بــأن 
يظل املعتصمون مســتمرين 
فــي اعتصامهــم داخل مبنى 
املجلــس، «فهــذا األمــر مهم 
أن يســتمر االعتصــام داخل 
املجلس وأال يتم استدراجهم 

ألي خيار آخر».
النفيســي علــى  وشــدد 
املعتصمــني أن يختاروا من 
بينهــم ناطقا رســميا ينطق 
باســم االعتصــام ويوميــا 
يقــف هــذا الناطق الرســمي 
على (البوديوم) املوجود في 
السياسية  املجلس للتغطية 
لفكرة االعتصام، مشيرا إلى 
أن كل عمل سياســي يحتاج 
إلى تغطية سياسية ويومية 
بحيث يكون الشعب على علم 
بالتطورات الدقيقة التي مير 

بها االعتصام.
وشرح النفيســي بأنه ال 
بــد مــن اســتثمار البوديوم 
واختيار ناطق رسمي يعطينا 

املســؤولني األتراك من كافة 
املستويات في فترات سابقة، 
أعرب الغامن خالل املباحثات 
عن شكره للسلطات التركية 
الرئيــس  رأســهم  وعلــى 
شنتوب على حل الكثير من 
قضايا النصب العقاري التي 
عانى منها بعض املستثمرين 
واملواطنني الكويتيني متطلعا 
الى حل ما تبقى من قضايا 

أخرى مشابهة. 
املباحثــات  وتناولــت 

فيصل اليحيى: املعارضة لم تعطل التنمية.. فمنذ عام ٢٠١٣ إلى اآلن شبه غائبة عن املشهد السياسيعبداهللا النفيسـي: املعتصمـون يقومون بسـابقة تاريخية سياسـية مهمة في تاريـخ الكويت

ملشاهدة الڤيديو


