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إال كتاب اهلل6

انتفاضة نيابية لنصرة القرآن الكريم
استنكروا عزم إحدى الكنائس األميركية حرق نسخ من المصحف الشريف وطالبوا باستدعاء السفيرة األميركية لتسليمها مذكرة احتجاج

مطالب�ات بالتنس�يق م�ع دول مجل�س التع�اون الخليجي لعق�د اجتماع ط�ارئ لمنظم�ة المؤتم�ر اإلس�امي لوقف العمل المش�ين

مليار ونصف المليار مسلم يعتبرون حرق المصحف هدمًا لفرص الحوارضرورة تصعيد تحركات الدول اإلس�امية لمواجهة حملة التشويه

من س���بتمبر، داعيا املسلمني من 
القبل���ة الى اظه���ار الغضب  اهل 
الش���ديد اعتراضا على هذا الفعل 
املشني وليعرف ادعاء االسالم اننا 
اخوة وعصبة وق���وة وما خالفنا 
اال رحمة. واس���تنكر النائب خالد 
القساوس���ة  العدوة محاولة احد 
املتطرفني بأميركا حرق املصحف 
انه عمل بربري  الشريف، معتبرا 
وطالب احلكومة ومجلس التعاون 
اخلليجي واجلامعة العربية ومنظمة 
التحرك  املؤمتر االسالمي بسرعة 

ملنع ذلك املجرم العنصري.

عبث متعمد

من جهته استنكر النائب شعيب 
املويزري التصريحات التي تقودها 
احدى الكنائ���س األميركية للقيام 
بجمع نس���خ للمصحف الشريف 
وحرقه يوم 11 س���بتمبر، معتبرا 
ذلك اهانة عظيمة للدين االسالمي 
وللمس���لمني ف���ي كل دول العالم، 
مطالبا احلكومة الكويتية بالتحرك 
العاج���ل والطلب من جميع الدول 
واملنظمات الدولية وجامعة الدول 
العربية ومنظمة املؤمتر االسالمي 
التحرك لوقف محاولة حرق القرآن 
الكرمي. وطالب املويزري احلكومات 
العربية واالس���المية بتحرك على 
الصعي���د العاملي الص���دار قانون 
دولي يج���رم التصرف���ات القذرة 
ضد االس���الم واملس���لمني، مشيرا 
الكنيس���ة االميركية  الى ان عداء 
لالس���الم لي���س االول ولن يكون 
االخير، الفت���ا الى ان اعالن مكتب 
مستشارة جمهورية أملانيا االحتادية 
اجنيال ميركيل عن تكرمي الرسام 
الدمناركي صاحب الرسوم املسيئة 
للرسول ژ دليل صارخ على ضعف 
الديبلوماسية العربية واالسالمية 
وعجزها عن الدفاع عن االسالم في 
اوروبا واميركا. وطلب املويزري 
م���ن وزارة اخلارجي���ة الكويتية 
سرعة التحرك الديبلوماسي على 
الصعيد الدولي والتنسيق مع كل 
الدول الشقيقة والصديقة املعنية 
واملؤثرة في القرار الدولي ملواجهة 
هذه احلملة العنصرية املتصاعدة 
ضد االس���الم واملسلمني في الدول 
الغربية التي ترتبط بعالقات متميزة 

مع الكويت. 

أفعال مشينة

النائبة  بدوره���ا، اس���تنكرت 
د.سلوى اجلسار إساءة اجلماعات 
املتطرفة ف���ي أميركا بنيتها حرق 
الق���رآن الك���رمي، مؤك���دة ان هذا 
العمل ال يعدو إال أن يكون مؤامرة 
الستفزاز جموع املسلمني في العالم 
مشددة على أن الكويت واملنظمات 
العالم كله مطاله  االس���المية في 
بالتحرك السريع الستصدار مذكرة 
رفض وشجب لهذه االفعال املشينة 
ومحاسبة املتطرفني. وقالت د.سلوى 
اجلسار في تصريح ل� »األنباء«: لن 
نقبل بالتطاول على القرآن الكرمي 
واملساس بعقيدتنا االسالمية، فنحن 
في شهر كرمي ونسأل اهلل أن يعز 
االسالم واملسلمني، وطالبت األمم 
املتحدة والعال���م باحترام االديان 
واملعتقدات وشجب واستنكار هذه 
األفعال املشينة على مستوى دولي 
عال مؤيدة جميع اخلطوات الرسمية 
الت���ي تتخذه���ا وزارة اخلارجية، 
وسفارة الكويت في الواليات املتحدة 

برفض هذه األفعال املشينة.

من قبل احدى الكنائس.

تحرك سياسي

ب���دوره ق���ال النائ���ب ع���ادل 
الصرع���اوي ان احلكومة مطالبة 
بتحرك سياسي سريع وعلى أعلى 
املستويات، مستدركا: وليكن على 
مس���توى دول مجل���س التعاون 
اخلليجي ومنظمة املؤمتر اإلسالمي، 
مبينا ان ذلك للضغط على اإلدارة 
األميركية لوقف جرمية حرق نسخ 
من مصاحف القرآن الكرمي املزمع 

القيام بها غدا السبت.

التحرك الجاد

واستنكرت كتلة العمل الشعبي 
ما تعتزم احدى الكنائس االميركية 
القي���ام به من حرق للقرآن الكرمي 
واعتبرته تعديا س���افرا ملش���اعر 

املسلمني واساءة بالغة لالسالم.
الكتل���ة احلكوم���ة  وطالب���ت 
الس���فيرة االميركية  باس���تدعاء 
وتسليمها مذكرة احتجاج ورفض 
الهان���ة القرآن الكرمي واس���تفزاز 
ملشاعر املسلمني واهانة معتقداتهم 
وديانتهم، داعية في الوقت نفسه 
كل دول اخلليج واجلامعة العربية 
ومنظمة املؤمتر االسالمي والهيئات 
التحرك  الى  الدولي���ة  واملنظمات 
الفوري واجلاد اليقاف هذا العمل 

الشائن.

جريمة نكراء

من جهته، قال النائب د.حسن 
جوه���ر ان التجرؤ عل���ى احراق 
املصحف الش���ريف جرمية نكراء 

ستزلزل االرض وما عليها.
واضاف د.جوه���ر ان االخطر 
من ذلك كله هو الش���لل السياسي 
للحكوم���ات االس���المية وصمتها 
املريب، داعيا املس���لمني الى حمل 
الرؤوس في  الكرمي عل���ى  القرآن 
مس���يراتهم. في السياق ذاته، قال 
النائب د.يوسف الزلزلة انه عندما 
يصل االمر الى القرآن الكرمي فهنا 
يجب ان تنبري امة االسالم للدين 
دفاعا عن صراط رب العاملني، مطالبا 
اجلهات املعنية باتخاذ االجراءات 
املتاحة واملطلوبة ملنع هذا التطاول 

على كتاب اهلل.

مخطط صهيوني

وبدوره، ق���ال النائب د.عدنان 
عبدالصمد ان مؤامرة حرق القرآن 
الى مقدس���ات  الكرمي واالس���اءة 
املس���لمني مخط���ط اس���تعماري 
وصهيوني رهيب الستفزاز جميع 
املسلمني في العالم وعلى احلكومات 
االسالمية ومنظمة املؤمتر االسالمي 
التصدي لهذه املؤامرة اخلطيرة قبل 

فوات االوان.
كما نبه���ت النائب د.معصومة 
املبارك من ان التطاول على القرآن 
الكرمي يس���توجب ان تنبري امة 
االس���الم نصرة للدين ودفاعا عن 
كتاب رب العاملني وان يكون التحرك 
جماعيا ومنظم���ا ومؤثرا، مؤكدة 
ان ارتكاب ه���ذه اجلرمية النكراء 
س���يولد ردود افعال في العالم ال 

ميكن التكهن بأبعادها.

عمل بربري

ب���دوره، ق���ال النائب حس���ني 
القالف ان بعض الواليات املتحدة 
االميركية اتفقت على حرق كتاب 
اهلل في الكنائس في احلادي عشر 

األولى ولن تكون االخيرة كما انها 
ال متس طائفة أو دولة بحد ذاتها بل 
خطرها يعم جميع طوائف وشرائح 
ودول العالم االسالمي وفي مقدمتهم 
الدول العربية وش���عوبها ووفق 
ذرائع وافكار كاذبة ال متت للواقع 

وحقيقة االسالم بصلة.
انه يجب  واضاف د.احلربش 
ان تش���هد الفت���رة املقبل���ة عمال 
حقيقيا ومرك���زا يلمس اجلميع 
ثماره خاصة ان املرحلة احلالية 
ال يجدي نفعا فيها االستمرار في 
بيان���ات الش���جب والتنديد التي 
ملتها الشعوب وزهقت من كثرة 
ترديدها عند حدوث كل طارئ أو 
حدث جديد دون حتقيق اي اجناز 
او موق���ف مؤثر وملموس، ولعل 
اعالن مكتب مستشارة جمهورية 
أملانيا االحتادية اجنيال ميركل تكرمي 
الدمناركي صاحب الرسوم املسيئة 
للرسول ژ دليل واضح ودامغ على 
ضعف وعدم تأثير الديبلوماسية 
العربية واالسالمية رغم ما يثيره 
هذا االعالن من اس���تفزاز متعمد 
ملشاعر املس���لمني كافة ويجب اال 
يص���در م���ن دول ذات ثقل دولي 
تعتمد وتهتم بتوثيق عالقاتها مع 
جميع شعوب ودول العالم بطرق 
متس���اوية وعادلة ال متييز فيها 
وهو االمر الذي اكسبها ثقة اجلميع 
منذ فترات زمنية طويلة، مطالبا 
وزارة اخلارجية بضرورة سرعة 
التحرك الديبلوماسي وبالتنسيق 
مع جميع الدول الشقيقة والصديقة 
املعنية واملتأث���رة بتصاعد هذه 
احلملة العنصرية ضد االس���الم، 
وذلك من اجل الوقوف على حقيقة 
املفاجئ من  التوجه  واسباب هذا 
رأس املسؤولية بدولة ذات تأثير 
دولي مشيرا الى ان مبادرة وزارة 
اخلارجي���ة وقطاعاته���ا املعنية 
والتحركات املصاحبة لها تزيدها 
قوة وتأثيرا واحتراما من الشعوب 
االسالمية ألن جهودها تأتي للدفاع 
عن قضايا عادلة، مش���يرا الى ان 
نواب االمة املدافعني واملناصرين 
لشريعتنا السمحة يقومون حاليا 
بدورهم بتنبيه وزارة اخلارجية 
والقطاعات الرسمية لكل املمارسات 
الشاذة واملشينة التي تظهر على 
الس���طح بني حني وآخر ولكنهم 
س���يراقبون عن كثب ما س���يتم 
حتقيق���ه وما س���ينتج عن هذه 
التحركات وإذا ما ثبت اي تقصير 
او تخ���اذل فإنهم لن يتأخروا عن 
فترة احملاسبة نصرة لكتاب اهلل 
سبحانه وتعالى ولرسوله الكرمي 

ژ.

إهانة كبرى

ومن جانبه، أكد النائب د.ضيف 
اهلل أبورمي���ة أن ما تنوي احدى 
القيام به من  الكنائس االميركية 
جمع لنس���خ للمصحف الشريف 
وحرقه في تاريخ 11 سبتمبر يعتبر 
إهانة عظيمة للدين االسالمي وهي 
خط���وة توضح م���دى الغل على 
املسلمني من قبل األديان األخرى 

وهي إهانة لإلسالم واملسلمني.
وقال ابورمية ان اميركا والدول 
األوروبية كان���ت ومازالت تدعي 
التسامح مع االديان األخرى وحترص 
على عدم املساس باملعتقدات الدينية 
وهي من متس االديان وتهينها من 
خالل سماحها ملثل هؤالء الشرذمة 
بالعبث بالدين االسالمي وثوابته، 

موسى أبوطفرة - سامح عبدالحفيظ
ماضي الهاجري

استنكر عدد من نواب مجلس 
االمة التصريح���ات التي تقودها 
الكنائس االميركية والتي  احدى 
تدعو الى حملة حلرق نس���خ من 
املصحف الشريف وذلك في يوم 
احلادي عشر من سبتمبر ذكرى 
الهجوم على برجي مركز التجارة 

العاملي.
واجمع نواب االمة على ان هذا 
التوجه يعتبر جرمية نكراء واهانة 
بالغة واساءة خطيرة لكتاب اهلل 
الكرمي ولالسالم وملشاعر ماليني 
املسلمني في ش���تى بقاع االرض، 
مؤكدين ان مثل هذه التصريحات 
تؤجج حالة العداء باستفزاز مشاعر 

املسلمني وتباعد بني االديان.
وحث النواب جميع املسلمني في 
كل مكان على ابداء مشاعر الغضب 
واالستنكار والرفض لهذا التصرف 
االرعن من خالل توجيه رس���الة 
قوية للحكومة االميركية وحكومات 
الغرب بان املسلمني ال يقبلون اي 
اهانة توجه لدينهم ومعتقداتهم 

االسالمية.
وطالب النواب بضرورة تضافر 
اجله���ود وتصعي���د التح���ركات 
الرس���مية املكثفة للدول العربية 
واالسالمية ملواجهة حملة التشويه 
الشرسة والعنصرية التي تتعرض 
لها صورة االسالم واملسلمني في 
عدد م���ن الدول الغربية، مطالبني 
ف���ي الوقت نفس���ه ب���ان تتحمل 
وزارة اخلارجية مسؤولياتها من 
خالل املبادرة في التحرك الفعلي 
حلشد وتوحيد املطالب للقنوات 
العربية  الدول  الديبلوماسية في 
واالسالمية للتصدي ومواجهة ما 

يضر االسالم.
ودعا النواب الى حترك سريع 
التعاون  بالتنس���يق مع مجلس 
اخلليجي لعقد اجتماع طارئ ملنظمة 
املؤمتر االسالمي لوقف العمل املشني 
الذي تنوي فعل���ه احدى كنائس 
الوقت نفسه  اميركا مطالبني في 
باستدعاء السفيرة االميركية في 
الكويت وتسليمها مذكرة احتجاج 

على هذا العمل الهمجي.

حملة عنصرية

من جهته، شدد النائب د.جمعان 
احلرب���ش على ض���رورة تضافر 
اجله���ود وتصعي���د التح���ركات 
الرس���مية املكثفة للدول العربية 
واإلسالمية ملواجهة حملة التشويه 
الشرسة والعنصرية التي تتعرض 
لها صورة االسالم واملسلمني في 
عدد من الدول الغربية والتي ترتبط 
معه���ا دولنا بعالقات سياس���ية 
وديبلوماسية كبيرة وتعتبر من 
الدول الصديق���ة للعاملني العربي 
الوقت  ف���ي  واالس���المي مطالبا 
ذاته بأن تتحمل وزارة اخلارجية 
بالكويت مسؤولياتها، من خالل 
املبادرة في التحرك الفعلي حلشد 
وتوحيد التوجه واملطالب للقنوات 
العربية  الدول  الديبلوماسية في 
واإلسالمية للتصدي ومواجهة ما 
يضر باإلسالم وما يسيء لشريعتنا 
السمحة مشيرا إلى خطورة ما تدعو 
له حاليا كنيسة احلمائم للتواصل 
العاملي بوالية فلوريدا االميركية 
حلرق نسخ من القرآن الكرمي في 
ذكرى 11 س���بتمبر خاصة ان هذه 
الدعوة املتشنجة واملوتورة لم تكن 
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.. والحربش يسأل عن إجراءات »الخارجية«
لمواجهة حملة حرق القرآن الكريم

وجه النائب د.جمعان احلربش سؤاال 
الى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير 
اخلارجية الشيخ د.محمد الصباح حول 
االجراءات والتح���ركات التي قامت بها 
القطاع���ات املعنية ب���وزارة اخلارجية 
ملواجهة الدع���وة العنصرية البغيضة 
التي دعت اليها كنيسة احلمائم للتواصل 
العاملي بوالية فلوريدا االميركية حلرق 
نس���خ من القرآن الكرمي ف���ي ذكرى 11 
س���بتمبر مع ضرورة توضيح طبيعة 
كل االتص���االت التي متت س���واء على 
املس���تويني احمللي او الدولي وحتديد 
املس���ؤولني واجلهات التي مت االتصال 

معها وتاريخ علم الوزارة بذلك مقرونا 
بتاري���خ كل حترك او اتص���ال مت بهذا 
الش���أن، وهل يوج���د اي جلان او فرق 
عمل تشارك بها وزارة اخلارجية تابعة 
ملنظمة املؤمتر االسالمي او جامعة الدول 
العربية او اي منظمات اسالمية او عربية 
او خليجي���ة اخرى تقوم مبهام مراقبة 
ورصد مثل هذه الدعوات املشبوهة للنيل 
من الشريعة االسالمية التي تظهر بني 
فترة واخرى في بعض دول العالم وما 
امليزانية املرصودة ملثل هذه املهام وما 
قيمة مس���اهمة الكويت السنوية فيها 
مع ذكر كل التح���ركات واالعمال التي 

قامت بها هذه اللجان واملنظمات خالل 
السنتني املاضيتني.

وطالب د.احلربش افادته باالتصاالت 
الت���ي قامت به���ا وزارة اخلارجية من 
الديبلوماسية لتوضيح  خالل قنواتها 
اعتراضه���ا واحتجاجها عل���ى اعتزام 
مستش���ارة جمهورية املانيا االحتادية 
اجنيال ميركل اقامة حفل تكرمي خاص 
لرسام الكاريكاتير الدمناركي الذي اساء 
للرسول الكرمي ژ بعدد من رسوماته 
املشينة وهل مت ايصال الرسالة ان هذه 
االعمال تصب في استفزاز مشاعر العرب 

واملسلمني.

وطالب حماد حكومة الواليات 
املتحدة واملنظمات املدنية بتحمل 
مس����ؤولياتها الكامل����ة جتاه هذا 
التصرف األرعن، مشيدا بالبيان 
الصادر عن مجلس الوزراء الكويتي 
بش����جبه للمس����اس باملصحف 
الكويت مع  الشريف وتنس����يق 
الشقيقة  اجلهات املعنية والدول 
والصديقة وس����فراء دول العالم 
لوقف هذه العملية اجلبانة والتي 
تنم عن وج����ود أطراف اليزالون 
يحملون الغل والكراهية واحلقد 

ضد اإلسالم واألمة اإلسالمية.

العزة والكرامة

بدوره قال النائب سعد اخلنفور 
ان أمة املسلمني جبلت على العزة 
والكرامة وال تقبل اإلهانة واإلذالل، 
مضيفا ان جرمي����ة حرق القرآن 
الكرمي فيها امتهان للمسلمني ونحن 

ال نقبل اإلهانة.
ودع����ا اخلنفور ال����ى خطوة 
ايجابية منظمة م����ن احلكومات 
واألنظمة االسالمية لنصرة القرآن 
الك����رمي وكذلك دعوة الس����فيرة 
األميركية وتسليمها مذكرة احتجاج 
ورفض ملا تنويه كنائس أميركا.

اعتداء سافر

النائب الصيفي مبارك الصيفي 
اعتبر ان محاولة الكنيسة األميركية 
حرق نسخ من القرآن الكرمي اعتداء 
سافر على اإلس����الم واملسلمني، 
مطالبا احلكومة الكويتية استدعاء 
الس����فيرة األميركية وتس����ليمها 
مذكرة احتج����اج على هذا العمل 

الهمجي.

اإلجراءات الالزمة

وقال النائب صالح عاشور ان 
ما تعتزم إحدى الكنائس األميركية 
القيام به من حرق للقرآن الكرمي 
هو تعد سافر على مشاعر املسلمني 
وإساءة بالغة لالسالم واملسلمني 

ال نقبل بها.
وطالب عاش����ور باس����تدعاء 
الس����فيرة األميركية وتس����ليمها 
مذكرة احتجاج ورفض ملثل هذه 
األعمال املهينة لإلسالم، داعيا الى 
حترك عربي وإسالمي واسع ألخذ 
جميع اإلجراءات والتدابير الالزمة 
للحيلولة دون هذا الفعل االجرامي 

طارئ ملنظمة املؤمتر االس���المي 
لوقف العمل اخلس���يس واملشني 
الذي تنوي فعله احدى الكنائس 
بأميركا بحرقها للمصحف الشريف 

كتاب اهلل عز وجل.
كما طال���ب احلويل���ة جميع 
الش���عبية  املنظم���ات والهيئات 
بالدول االس���المية بالوقوف ضد 
العم���ل اجلب���ان وان تثبت  هذا 
للعالم اجمع ان مثل هذه اجلرمية 
سيكون لها انعكاسات خطيرة في 
الشارع االسالمي، وعلى املعنيني 
الغربية ادراك  في اميركا والدول 
عواقبها على مصاحلهم وشعوبهم 

بالدول االسالمية.
الوقت  ف���ي  وق���ال احلويلة: 
الذي يتج���ه فيه العالم الى حوار 
احلضارات وتقريب وجهات النظر 
ب���ني جميع  والتآلف االنس���اني 
الديانات تأتي هذه الفكرة اخلبيثة 
لذا فانه  العجلة بالدوالب  لتضع 
على جميع املسؤولني بالواليات 
املتحدة االميركية بدءا بالرئيس 
اوبام���ا العمل عل���ى ايقاف مثل 

التصرف الشيطاني.
واختتم احلويلة تصريحه باآلية 
الكرمية )انا نحن نزلنا الذكر وانا 

له حلافظون(.

فعل الشيطان

واعتبر النائب سعدون حماد 
محاولة حرق املصحف الشريف 
من قب����ل كنيس����ة أميركية بأنه 
فعل شيطاني يحمل اساءة كبيرة 
وبالغة وإهانة خطيرة لكتاب اهلل 
املقدس ولإلسالم وملشاعر ماليني 
املسلمني في االرض قاطبة، داعيا 
احلكومة لتحركات وتنسيق مع 
كل اجلهات املعنية ودول مجلس 
التعاون والعالم العربي واإلسالمي 
لالحتجاج رسميا واستدعاء سفيرة 
الوالي����ات املتحدة ل����دى الكويت 
لالحتجاج والش����جب وتسليمها 

مذكرة احتجاج بذلك.
وق����ال حم����اد ان مث����ل هذه 
التصرفات اخلرقاء تؤجج حالة 
العداء باستفزاز مشاعر املسلمني 
وتباعد بني األديان وتشيع الفتنة، 
رافضا ازدراء وحتقير دين اهلل، 
ومشيدا بحالة التالحم االسالمي بني 
السنة والشيعة في هذه القضية 

املشتركة.

في واشنطن التنسيق مع زمالئه 
السفراء اخلليجيني هناك لالتصال 
باحلكومة االميركية في هذا الشأن 
خطوة جيدة من اخلارجية الكويتية، 
ونتمنى ان يكون التحرك العربي 
واالس���المي في هذه املسألة اكثر 
صرامة وفاعلية البالغ الرأي العام 
االميركي بان مليارا ونصف املليار 
من املسلمني يعتبرون نوايا هذه 
الكنائس اساءة بالغة وهدما الي 
من فرص احلوار والتعايش بني 

احلضارات واالديان.
واضاف الطبطبائي ان الرفض 
الشفهي للبيت االبيض ملا تزمع هذه 
الكنائس تنفيذه ال يكفي، وقد آن 
الوقت ليعترف الغرب الذي روج 
منذ عشر سنوات لفكرة التطرف 
االسالمي بان هناك تطرفا مسيحيا 
اكثر خطورة، وان التطرف اليهودي 
هو االسوأ اذ نرى آثاره كل يوم في 
دماء ومعاناة اخواننا في فلسطني 

احملتلة.

رسالة رفض واحتجاج

اس���تنكر النائب حسني مزيد 
مبادرة الكنيسة االميركية بحرق 
نس���خ من القرآن الك���رمي في 11 
سبتمبر، مطالبا احلكومة بالتحرك 
اجلاد عبر القنوات الدولية اليصال 
رسالة رفض الرتكاب هذه اجلرمية 

التي ال ميكن السكوت جتاهها.
وق���ال مزيد ان امة املس���لمني 
جبل���ت على الع���ز والكرامة وال 
تقبل االهانة واالذالل، وال شك ان 
حرق نس���خ من القرآن الشريف 
فيه امتهان للمس���لمني ونحن ال 
نقبل مثل هذا الفعل املشني، داعيا 
احلكومات واالنظمة االس���المية 
لنصرة القرآن، السيما ان تكليف 
س���فيرنا لدى الوالي���ات املتحدة 
للتنسيق مع سفراء دول مجلس 
التعاون بواشنطن للقاء املسؤولني 
باخلارجي���ة االميركي���ة خطوة 
ايجابية ولكن البد ان يكون هناك 
حترك اكب���ر لوضع حد ملثل هذه 

املمارسات املرفوضة.

اجتماع طارئ

النائب  االم���ة  مراقب مجلس 
د.محمد احلويلة طالب احلكومة 
بتحرك سريع بالتنسيق مع مجلس 
التع���اون اخلليجي لعقد اجتماع 

بل وتطورت األمور ووصلت الى 
حد اعداد احلشود حلرق املصحف 

الشريف.
ان الشعوب  أبورمية  وأضاف 
االسالمية تنظر بعني الرقيب الى 
حكوماتها وكيفية تعاملها مع هذا 
املساس بالدين االسالمي وثوابته 
من قب���ل احلكومة االميركية فهل 
تقبل احلكوم���ة االميركية لو ان 
الشعوب االس���المية تعدت على 

احدى الديانات االخرى.
وقال ابورمية نطالب احلكومة 
الكويتية باتخاذ جميع االجراءات 
والطرق السياسية املتاحة لها من 
خالل استدعاء السفيرة االميركية 
الكويتية  عن طريق اخلارجي���ة 
وإبالغها برف���ض الكويت القاطع 
ملثل هذا االعتداء وحتميل احلكومة 
االميركية تبعات حرق املصحف 
الش���ريف، وايضا على احلكومة 
الدول  التنس���يق م���ع  الكويتية 
العربية واالسالمية للضغط على 
احلكومة االميركية ملنع وقوع هذه 
الكارثة التي سيحاس���بنا اهلل ان 
اغفلناها أو سكتنا عنها فالصمت 
في مثل هذه األحداث يؤخذ مبأخذ 

التأييد لها.
وحث أبورمية جميع املسلمني 
ف���ي الكويت على إبداء مش���اعر 
الغضب واالستنكار والرفض لهذا 
التصرف االرعن لتوجيه رسالة 
قوية للحكومة االميركية وحكومات 
الغرب بأن املسلمني ال يقبلون بأي 
إهانة توجه لدينهم ومعتقداتهم 

االسالمية.
ودعا ابورمية ان يكون اليوم 
اجلمعة هو يوم غضب اس���المي 
يخرج فيه جميع املسلمني في العالم 
للتعبير عن غضبهم واستنكارهم 
الشديد للتعدي على القرآن الكرمي 

وحرقه.

تحرك عربي إسالمي

ودعا النائب د.وليد الطبطبائي 
الى ان تقود الكويت حملة عربية 
اسالمية لدفع اجلهات االميركية 
املسؤولة نحو منع جرمية حرق 
املصحف الشريف التي اعلنت بعض 
الكنائس في الواليات املتحدة عن 
نيته���ا تنفيذها غدا في مناس���بة 

احلادي عشر من سبتمبر.
وقال ان تكليف السفير الكويتي 


