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رئيس وأعضاء مجلس األمة عن صدور «العفو»: لفتة أبوية
كرمية ليست غريبة على صاحب السمو وسمو ولي العهد 

يسهم في لّم شمل األسر الكويتية والشكر للقيادة السياسية

سامح عبد احلفيظ - سلطان 
العبدان  عبدالعزيز املطيري

تقــدم رئيــس وأعضــاء 
مجلس األمة بالشكر اجلزيل 
والعرفــان واالمتنــان إلــى 
صاحب السمو األمير الشيخ 
نــواف األحمــد، حفظه اهللا 
ورعاه، وســمو ولــي العهد 
الشيخ مشعل األحمد، حفظه 
اهللا، باملكرمة األميرية واللفتة 
األبوية بصدور مرسوم العفو 
رقم ٨ لســنة ٢٠٢٣، بالعفو 
عن العقوبة املقيدة للحرية 
احملكــوم بهــا علــى بعض 

األشخاص.
وقالــوا فــي تصريحات 
مختلفة إن هذه اللفتة األبوية 
الكرمية ليســت غريبة على 
سمو األمير، فهي تسهم في لم 
شمل أبناء الوطن الذين عانوا 
الغربة والبعــد عن الوطن، 
متمنني أن يشمل العفو باقي 

األشخاص.
في البداية، أعرب رئيس 
مجلس األمة أحمد السعدون 
عن خالص الشكر لصاحب 
الســمو األمير الشيخ نواف 
العهد  األحمد ولســمو ولي 
الشيخ مشعل األحمد، على 

صدور مرسوم العفو.
وأضــاف الســعدون في 
حسابه الشخصي على تويتر: 
«آملني أن يشمل العفو كل من 

عليهم أحكام رأي».
ودعا اهللا سبحانه وتعالى 
أن تبقى الكويــت دائما بلد 
العــدل واحلرية واملســاواة 

وحق التعبير عن الرأي.
وقال نائب رئيس مجلس 
األمــة النائــب محمــد براك 
املطيــر: « الشــكر اجلزيــل 
والثناء اجلميل لسمو األمير 
وســمو ولــي عهــده األمني 
حفظهما اهللا ولسمو رئيس 
الوزراء، على مرسوم العفو 
الكرمي عــن ثلة من أبنائهم، 
راجني اهللا التوفيق بالعفو 
عن بقية اإلخوة املستحقني».
فيما قــال النائب د.فالح 
الهاجري« (َفَمْن َعَفا َوأَْصَلَح 
ِ)،  شكرا سمو  َفَأْجُرُه َعَلى اَهللاّ
األمير  علــى عفوكم الكرمي، 
ومــا هي غريبة على ســمو 
الشــيخ نــواف األحمــد هذا 
العفو والتســامح والسمو، 
 والشــكر موصــول لســمو 

الشيخ مشعل األحمد».
وقــال الهاجــري «نأمــل 
أن تكتمــل الفرحــة بخروج 
الشيخ شافي وأخيه وعودة 
عبدالرحمن العجمي وخروج 
قبيلة شمر وباقي املهجرين».
مــن جانبه، قــال النائب 
خليل الصالح «شكرا صاحب 
السمو أمير البالد، شكرا سمو 
ولي العهد، نبارك للمشمولني 
الكــرمي،  بالعفــو األميــري 
ونســأل اهللا أن يعــم العفو 

باقي احملكومني».
بدوره، قال النائب صالح 
جلميــع  عاشــور«نبارك 
املشــمولني بالعفو األميري 
ونتمنــى أن يشــمل البقية 
الباقية منهم إن شاء اهللا مع 
مالحظة ان بعض املشمولني 

محمد املّهان «جزيل الشــكر 
والعرفان ملقام صاحب سمو 
أمير البالد، حفظه اهللا ورعاه، 
والشــكر موصــول لســمو 
ولــي عهــده األمــني، حفظه 
اهللا، ولسمو رئيس مجلس 
الــوزراء وذلك بصدور قرار 
أبنائهم،  العفو االميري عن 
لــكل املشــمولني  ونبــارك 
وأســرهم، وبإذن اهللا يتبع 
ذلك عفو آخر يشمل اجلميع».
النائــب الصيفي  وقــال 
الصيفــي «شــكرا لصاحب 
الســمو أمير البالد وســمو 
العفــو  العهــد علــى  ولــي 
عــن أبناء الكويت والشــكر 
موصول جلميع من ســاهم 
بهذه الفرحة، آملني استكمال 

العفو عن اجلميع».
من جهتــه، قــال النائب 
سعود العصفور «كل الشكر 
والتقديــر لصاحب الســمو 
األمير، حفظه اهللا، على هذا 
العفو الكرمي والذي بالشــك 
أدخل الفرحة في قلوب أبناء 
كثير من األســر الكويتية.. 
ونتمنــى أن ميتد هذا العفو 
ليشــمل اآلخريــن ممــن لم 
يشملهم العفو وحتى تكتمل 

أعياد هذا الوطن».
وقال النائب محمد هايف 
«شــكرا لســمو أمير البالد 
وسمو ولي عهده ومن سعى 
في العفو، فمن عفا وأصلح 
فأجــره علــى اهللا، وهو من 
مكارم األخالق ونبلها، إال على 
من أساء هللا ودينه أو حقوق 
اخللق، لذلــك نحن بانتظار 

الكرمية».
أما الناب ماجد املطيري، 
فقال «شــكرا لكل من سعى 
مبوضوع العفو شكرا لسمو 
أمير البالد ولسمو ولي العهد، 
ورعاهمــا،  اهللا  حفظهمــا 
ونبارك للمشمولني بالعفو 
الصادر برغبة أميرية والذي 
أفرح بــه أهالي املشــمولني 
بالعفو، ونتمنى أن يشــمل 
العبيســان  العفــو د.حاكم 
وشافي العجمي وعبدالرحمن 
العجمي وقبيلة شمر وحجاج 

العجمي».
من جهته، وصف النائب 
الســعادة  العتيبــي  خالــد 
الغامــرة التــي عبــر عنهــا 
الشــعب الكويتي فــي كافة 
املنصات عقب صدور العفو 
وما زالت مستمرة حتى اآلن 
مبثابة ترجمة حقيقية ألهمية 
وحجم احلدث الذي انتظره 
املواطنــون ســنوات عــدة، 
مشيرا إلى أنه ميلؤه التفاؤل 
بصدور دفعات وكشــوفات 
أخرى سيتم العفو واإلعالن 
عنها لكي تســتكمل الفرحة 
وعلى رأسها أبناء شمر وبقية 
الشــباب املدانني في قضايا 

الرأي.
وأضاف العتيبي «أمتنى 
أن يكون هــذا العفو الكرمي 
الصــادر عــن والــد اجلميع 
دافع لكل أعضــاء احلكومة 
التنفيذيني بأن  واملسؤولني 
يتخلــوا عــن الفكــر القدمي 
ويســتغلوا احلالة والظرف 
لإلجنــاز والعمــل لصالــح 

ولي العهد، وشــكرا لســمو 
الرئيــس، ونبــارك جلميع 
املشــمولني بالعفو السامي! 
وندعو اهللا أن يفرج عن باقي 
احملكومــني! وقرت عني أهل 

الكويت».
من جهتــه، قــال النائب 
عبدالكرمي الكندري «األسرة 
احلاكمة من صميم الشــعب 
حتس بإحساسه وال تعيش 
في معزل عنه»، «هذا اقتباس 
التفســيرية  املذكــرة  مــن 

لدستور الكويت».
وأضاف الكندري «شكرا 
البالد  لصاحب السمو أمير 
الشيخ نواف األحمد الصباح 
على عفوه عــن أبنائه، ألف 
مبروك للمشــمولني بالعفو 
وألســرهم على لّم الشــمل 
ونســأل اهللا الفــرج للبقية 

بإذن اهللا».
النائــب د.عــادل  وقــال 
كبيــرة  «شــكرا  الدمخــي 
لصاحب السمو األمير ولسمو 
ولــي العهد واجلهــد الكبير 
لسمو رئيس الوزراء ولكل 
من ســاهم في العفو الكرمي 
الــذي صدر ألبنــاء الكويت 
كي نطــوي صفحة املاضي، 
ونبدأ صفحة عهد جديد مبدأه 
التسامح والعفو والذي نأمل 
أن يشمل بقية املدانني بأحكام 

الرأي».
أما النائب عبداهللا فهاد، 
فقال «نحمد اهللا ونشــكره 
على صدور مرســوم العفو 
األميري عــن أبناء الكويت، 
وثم الشكر لصاحب السمو 
أمير البالد وسمو ولي عهده 
األمني وسمو رئيس الوزراء 
على اســتكمال ملــف العفو 
ولكل من سعى، ونتمنى أن 
تطوى هذه الصفحة لتشمل 
اجلميع من أبناء قبيلة شمر 
العجمــي  والشــيخ شــافي 
وإخوانه وعبدالرحمن طالب 
العجمي ورفاقهم اآلخرين».

وقال النائب حمد العبيد 
الســمو  «شــكرا لصاحــب 
ولسمو ولي العهد، حفظهما 
اهللا ورعاهمــا، على عفوهم 
الكرمي عن أبنائهم، ونســأل 
اهللا أن يسهم هذا العفو في 
طي اخلالفات وجمع الكلمة».
النائــب مبــارك  وقــال 
احلجرف «شكرا لوالد اجلميع 
حضرة صاحب السمو، شكرا 

اكتمال هذا العفو بشمول من 
ُينتظر خروجهم من فرعية 
شمر وتبرعات سورية ومن 
رفعت اسماؤهم سابقا للعفو 

كويتي أو غيره».
من جانبه قال النائب أحمد 
الري (َفَمْن َعَفا َوأَْصَلح َفأَْجُره 
) شــكراً هللا، شكراً  َعَلى اَهللاّ
صاحب الســمو أمير البالد 
وسمو ولي العهد األمني العفو 
األميري عن أبنائهم، نبارك 
لإلخوة املشمولني وأسرهم، 
ونتمنى شمول من تبقى من 
القضايا التي شــملها العفو 
منذ بدايته بالكشف القادم، 
حفظ اهللا الكويت وشعبها 

من كل مكروه.
النائــب  قــال  بــدوره، 
د.محمــد احلويلة «نشــكر 
ســمو أميــر العفو الشــيخ 
نواف وســمو عضده األمني 
الشيخ مشعل، حفظهم اهللا، 
ونتمنى كما شملوا بعفوهم 
الكــرمي بعــض أبنائهــم أن 
ميتد عفوهم ليشمل النائب 
مرزوق اخلليفة واخواننا في 
تشاورية شمر وعبدالرحمن 
العجمي ود.شــافي العجمي 
وشــقيقه محمد ومســعود 
الهاجــري وبقيــة أبنائهــم، 
ونسأل اهللا أن يوفقنا وإياهم 

للخير».
من ناحتيــه، قال النائب 
فــارس العتيبي «عفو كرمي 
من أمير العفو شــكرا سمو 
األمير، وشــكرا ســمو ولى 
العهد، ونبارك لكل من صدر 
بحقهم العفو الكرمي وألسرهم 

الكويت وأهلها وطي صفحات 
املاضي وإغــالق تام حلقبة 
املواطــن  اســتنزفت قــوى 
وأهــدرت الكثير مــن وقته 

وطموحاته».
وأكد العتيبي أن «ســمو 
أمير البالد وولي عهده األمني 
أصحاب الفضل بعد اهللا في 
هذا العفو فقد سبقوا توقعات 
اجلميــع مبراحــل وجمعوا 
شــتات املهّجرين وأعادوهم 

ألهاليهم وأوطانهم».
شــكرا لوالــد اجلميــع 
صاحب الســمو أمير البالد 
وسمو ولي عهده األمني العفو 

األميري عن أبنائهم.
ونبارك لإلخوة املشمولني 
وأسرهم ونتمنى شمول شافي 
العجمي ومسعود الهاجري 
وحاكــم عبيســان وآخرين 
القــادم ولعلهــا  بالكشــف 
مصاحلة وطنية شاملة تقوي 

جبهتنا الداخلية.
النائــب فيصــل  وقــال 
الكنــدري: «عفــو كــرمي من 
والد اجلميع صاحب السمو 
أمير البالد، حفظه اهللا ورعاه، 
نتمنى أن تكون هذه البادرة 
األبويــة مقدمة لطي صفحة 
املاضــي وإطــالق مصاحلة 
وطنية تشــمل جميع أبناء 
الكويت لتتفرغ الســلطتان 
بعدها ألداء أدوارهما في إطار 
الدستور ومبا يحقق مصلحة 

الوطن واملواطن».
من ناحيتــه، قال النائب 
د.خليــل عبــداهللا «شــكرا 
لســمو األمير وشكرا لسمو 

لولــي عهــده األمني شــكرا 
لرئيــس الوزراء على وفائه 
بعهده، وأبــارك جلميع من 
شــملهم عفو الكرمي وأدعو 
اهللا أن يشمل هذا العفو كل 
سجني ومهجر رأي أو عقوبة 

سياسية».
وأكد احلجرف أن الكويت 
بلد اخليــر وبلد التســامح 
«وشــكرا للكرمي على عفوه 

الكرمي ألبنائه الكرام».
وقالــت النائبــة د.جنان 
بوشــهري «صــدور العفــو 
األميري عن بعض احملكومني 
داخل الكويت وخارجها هي 
لفتة أبوية غير مســتغربة 
على صاحب السمو األمير، 
حفظه اهللا ورعاه، الذي لطاملا 
ســعى إلى جمع شمل أبناء 
الكويــت على أرض الوطن، 
وبــني أســرهم وإخوانهــم، 
فكل الشكر لســموه وسمو 
ولــي العهــد، حفظهما اهللا 

ورعاهما».
من جهته، قال وزير الدولة 
لشؤون مجلس األم ووزير 
الدولــة لشــؤون اإلســكان 
والتطويــر العمرانــي عمار 
العجمي «عفو كرمي من قلب 
رحيــم، تقبل مســاع أبنائه 
وأصدر عفوه الكرمي لتجمع 
الكويت أبناءها على أرضها 
وتنهــي غربتهــم، ونأمل أن 
تكون هــذه البادرة انطالقة 
لــّم الشــمل والتعــاون بني 
اجلميع طيا لصفحة خالف 

أدمى الوطن».
الــوزراء  وكان مجلــس 
أصدر الثالثاء بيانا بشــأن 
مرســوم العفو رقم ٨ لسنة 
٢٠٢٣ بالعفــو عــن العقوبة 
املقيدة للحرية احملكوم بها 

على بعض األشخاص.
من جهتــه، قــال النائب 
البذالــي: «الرغبــة  حامــد 
الصادقــة لصاحب الســمو 
والــد اجلميع ولســمو ولي 
العهد وسمو رئيس مجلس 
الوزراء بالعفو الكرمي جسدت 
مبدأ التسامح الذي عرفه أهل 
الكويــت، قلوبنا جتود لكم 
بالعرفــان فلكم منــا جزيل 
الشكر، كما نبارك إلخواننا 
أن  بالعفــو، ونســأل اهللا 
يجمعهــم مــع أحبائهــم في 

الكويت قريبا.
من ناحيتــه، قال النائب 
مــرزوق احلبيني: «الشــكر 
اجلزيــل حلضــرة صاحب 
الســمو أمير البالد ولسمو 
ولي العهد على مكرمة العفو 
عن مجموعة من أبناء الوطن، 
آملني ان تســتكمل بشــمول 
باقي املدانني، سائلني املولى 
أن يكون هذا العفو سببا من 
أسباب توحيد الصف ونبذ 
الفرقة وسبيال للنهوض في 
البلد واحلرص على مستقبله 

واستقراره».
وقال النائب خالد الطمار: 
«كل الشكر وعظيم االمتنان 
البالد  لصاحب السمو أمير 
وســمو ولــي عهــده األمني 
إلصدار مرســوم العفو عن 
املتهمني بقضايا الرأي وفتح 
صفحة جديدة وعهد جديد».

بالعفو لم يشمل العفو جميع 
قضاياهم هل ســقط ســهوا 
أم مــاذا؟ نتمنــى أن نتدارك 
املوضوع حتى تكتمل الفرحة 
لدى عوائلهم ونغلق هذا امللف 

نهائيا إن شاء اهللا».
من جهتــه، قــال النائب 
د.حمد املطــر« والد اجلميع 
ســمو األمير، حفظــه اهللا، 
ُيســعد أهل الكويت بعفوه 
عن أبنائه احملكومني، مجسدا 
بذلك مبدأ التسامح واحملبة 
التــي عرفهمــا الكويتيــون 
قيــادة وشــعبا، نتمنــى أن 
يطــوي هــذا العفــو الكرمي 
ويتجــاوز صفحات املاضي 
وأن يستكمل ليشمل اجلميع 

ويعزز الوحدة واأللفة».
وقال النائب حمد املدلج 
«احلمد هللا على متام نعمه 
كل الشكر والعرفان لصاحب 
السمو أمير البالد وسمو ولي 
عهــده على اســتكمال ملف 
العفو عن أبنائهم والشــكر 
موصــول لســمو رئيــس 
الــوزراء، ونتطلــع جميعا 
شــعبا وقيادة إلى مزيد من 
التعــاون والعطــاء لنهضة 
وطن ورفعة شعب، والفأل 
لباقــي إخوانــي وأخواتــي 
املستحقني للعفو بإذن اهللا».

بدوره، قال النائب شعيب 
شــعبان «احلمــداهللا الــذي 
بنعمتــه تتــم الصاحلــات، 
ونشــكر ســمو أمير البالد، 
حفظه اهللا ورعاه، وســمو 
ولي عهده األمني على تفعيل 
حقه الدستوري في املادة ٧٥
من الدستور بإصدار العفو 
عن أبنائه من الشعب الكويتي 
والذي سيؤدي إلى لم الشمل 
في وطننا الغالي، ونسأل اهللا 
أن يحفظ الكويت وشــعبها 

من كل مكروه».
من ناحيتــه، قال النائب 
هاني شمس «شكرا هللا شكرا 
صاحب الســمو أمير البالد 
شكرا سمو ولي العهد نبارك 
للمشمولني بالعفو األميري 
وألهاليهم ومحبيهم وجلميع 
أهل الكويت، ونسأل اهللا أن 
يســتكمل العفو ليشمل من 
تبقى من القضايا التي شملها 
العفو السابق لتعم األفراح 
الكويت مع أفراحها باألعياد 

الوطنية».
مــن جانبه، قــال النائب 

محمد املطير: 
الثناء اجلميل لسمو 

األمير وسمو ولي عهده

فالح الهاجري:
ليس غريبًا على سمو 

األمير وسمو ولي العهد

الصيفي الصيفي: 
نأمل استكمال العفو 

عن اجلميع

حمد العبيد:
نسأل اهللا أن يسهم 

العفو في طّي اخلالفات 

محمد املهان:
نتمنى أن يتبع ذلك 

عفو آخر يشمل اجلميع

صالح عاشور:
نتمنى أن يشمل العفو 

البقية الباقية

محمد هايف: 
العفو من مكارم 

األخالق ونبلها

جنان بوشهري:
لفتة أبوية غير مستغربة 

على سمو األمير

شعيب شعبان:
العفو سيؤدي إلى لّم 

الشمل في وطننا الغالي

فارس العتيبي:
عفو كرمي من أمير 

العفو.. شكرًا سمو األمير

عبد اهللا فهاد: 
نتمنى أن تطوى هذه 

الصفحة لتشمل اجلميع

مرزوق احلبيني:
نتمنى أن يكون العفو 

سببًا لتوحيد الصف

سعود العصفور: 
العفو أدخل الفرحة في 

قلوب أبناء كثير من األسر

فيصل الكندري:
بادرة أبوية مقدمة 

لطّي صفحة املاضي 

مبارك احلجرف:
الكويت بلد اخلير 

وبلد التسامح

حمد املدلج:
نتطلع إلى مزيد من 

التعاون لنهضة الوطن 

محمد احلويلة: 
نتمنى أن ميتد العفو 
ليشمل بقية أبنائهما

عادل الدمخي:
لنبدأ صفحة عهد جديد 

مبدؤه التسامح والعفو 

حامد البذالي:
قلوبنا جتود لكم بالعرفان 

فلكم منا جزيل الشكر

خالد الطمار:
العفو يسهم في  فتح صفحة 

جديدة وعهد جديد

حمد املطر: 
جّسد مبدأ التسامح 

واحملبة لدى الكويتيني

أحمد الري: 
نتمنى شمول ما تبقى 

من القضايا بالعفو

عبد الكرمي الكندري: 
األسرة احلاكمة من 

صميم الشعب حتس به

عمار العجمي:
عفو كرمي من قلب 

أبوي رحيم

ماجد املطيري:
شكرًا لكل من سعى 

في موضوع العفو

أحمد السعدون:
آملني أن يشمل العفو كل 

من عليهم أحكام رأي


