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وصول رئيس مجلس االمة مرزوق الغامن من بغداد أمس والوفد املرافق الرئيس العراقي فؤاد معصوم ورئيس مجلس األمة يتوسطان وفد مجلس األمة ويبدو سيف العازمي وصالح عاشور ود.عودة الرويعي وفيصل الشايع ود.خليل عبداهلل وعالم الكندري

التقى رئيس مجلس النواب العراقي ونائبه وترأس اجتماعاً للمجموعة العربية مبؤمتر احتاد برملانات »التعاون اإلسالمي« وعاد إلى البالد أمس 

الغامن: أنا شخصياً والوفد الكويتي منثل السعودية وال نقبل التدخل في شؤونها

برملانيون كويتيون يشيدون بنتائج مؤمتر البرملانات اإلسالمية
أشاد عدد من أعضاء مجلس األمة بنتائج مؤمتر 
احتاد مجالس الدول األعضاء في منظمة التعاون 
اإلسالمي الذي عقد في العاصمة العراقية بغداد.

وأكدوا في تصريح���ات متفرقة أهمية العمل 
والتنسيق املشترك بني البرملانات اإلسالمية وترسيخ 
التضامن بني الدول اإلسالمية وشعوبها ونصرة 

قضاياها.
وقال وكيل الشعبة البرملانية النائب فيصل 
الش���ايع في تصريح صحافي »ان الوفد الكويتي 
شدد خالل مشاركته في املؤمتر على أهمية احلرص 
واالهتمام على إجناح العمل املشترك بني برملانات 
ال���دول اإلس���المية عبر تس���مية التحديات التي 
يواجهها عاملنا اإلسالمي بكل شفافية والسعي نحو 
اإلصالحات السياسية والدميوقراطية واملشاركة 
الش���عبية لتعزيز ثقافة حقوق اإلنس���ان وتقبل 
ال���رأي والرأي اآلخر في بيئة خالية من الفس���اد 

والتطرف الفكري«.
وأضاف الشايع »أكدنا خالل مشاركتنا في اللجان 
املختلفة في املؤمتر كذلك على أهمية استغالل فترة 
جتمع كل الدول اإلسالمية لتحديد القضايا التي 
بإمكانها أن توحدنا وجتعلنا أكثر تقربا وذلك من 

خالل العمل البرملاني املشترك«. وأشاد الشايع بكلمة 
رئيس مجل���س األمة مرزوق الغامن التي تناولت 
قضية اإلرهاب قائ���ال »إن مجابهة اإلرهاب تكون 
من خالل الوحدة والتعاضد حتت راية اإلس���الم 
ومبادئه السليمة التي تدعو إلى السالم والتآخي 

ونبذ الفرقة بكافة أشكالها وأنواعها«.
من جانبه، أش���ار أمني سر الشعبة البرملانية 
النائب د.عودة الرويعي إلى أهمية املشاركة البرملانية 
الكويتية التاريخية في املؤمتر السيما أنه ينعقد 
في العاصمة العراقية بغداد وهذا يحسب في سجل 

الكويت الثابت في مواجهة التحديات كافة.
وأضاف الرويعي »أكدنا في املؤمتر استمرار 
جهود الكويت في دعمه���ا لقضايا الدميوقراطية 
وتكاتفها مع اجلهود العربية واإلسالمية والدولية 
في مكافحة اإلرهاب ووضع اخلطط واالستراتيجيات 
للقضاء عليه وحماية املجتمعات من الفكر املتطرف 
وغير اإلنساني داعيا إلى أهمية إيجاد آليات واضحة 
البرملانات  الدميوقراطية والس���الم عبر  لتعزيز 
اإلس���المية وزيادة التنسيق بينها في الدفاع عن 
اإلسالم واملسلمني ونصرة قضاياهم وحتقيق األمن 
واالمان واالستقرار لش���عوبهم«. وذكر الرويعي 

أنه »من الضروري أن تضع البرملانات اإلسالمية 
خطة مستقبلية جتعل من العمل البرملاني منوذجا 
ملواجهة التحديات وأن تكون قادره على أن تكون 
العبا رئيس���يا في القرار الدولي من خالل إيجاد 
احللول الناجعة التي تتس���م باحلكمة في جميع 
القضايا الرئيس���ية على املستوى الدولي السيما 
التي متس مصالح اإلس���الم واملس���لمني«. وقال 
أمني صندوق الش���عبة البرملاني���ة النائب صالح 
عاشور »أعربنا من خالل مش���اركتنا في مؤمتر 
احت���اد البرملانات في منظمة التعاون اإلس���المي 
ع���ن تطلعاتنا بتعزيز العمل البرملاني بني الدول 
األعضاء وحتقيق األهداف التي بني عليها تأسيس 
هذه املنظمة العريقة لنستطيع املساهمة في رسم 

مستقبل مشرق لشعوبنا اإلسالمية«.
ولفت إلى أنه أكد خالل مش���اركته في املؤمتر 
على أهمية محاربة اإلرهاب والتطرف واتخاذ كافة 
اخلطوات الالزمة لتجفيف منابعه محذرا من مغبة 
خسارة احلرب ضد اإلرهاب السيما مع توسع نفوذه 
في الدول العربية واإلس���المية وكثرة العمليات 

اإلرهابية املنظمة التي يقودها املتطرفون.
وشدد على أهمية أن تزيد البرملانات اإلسالمية 

من نشاطها على املستوى الدولي لنصرة القضية 
الفلسطينية والعمل نحو احلصول على إدانة املزيد 
من الدول اإلقليمية والدولية ومنظماتها لألعمال 
اإلرهابية املتتالية التي ميارسها الكيان الصهيوني 

ضد الفلسطينيني واملسجد األقصى.
بدوره، أوضح عضو الشعبة البرملانية النائب 
د.خليل عب���داهلل أن الوفد الكويتي ش���دد خالل 
مش���اركته في املؤمتر على ضرورة تعزيز العمل 
البرملاني بني برملانات الدول اإلس���المية لتحقيق 
تطلعات الدول والش���عوب اإلس���المية باعتباره 
واجبا شرعيا ويساهم بتعزيز العالقات بني هذه 

الدول.
وأضاف أبل »أرى من الضروري أال ننسى قضية 
املسلمني األولى وهي فلسطني والقدس وأن تكون هي 
األولى في سلم أولوياتنا وأكدنا هذا خالل مشاركتنا 
في اللجان املختصة إلى جانب نصرة ديننا احلنيف 
والتصدي ملن يشوه صورته ألن ديننا يدعو إلى 
التسامح واحلرية والتعايش مع اآلخرين«. ودعا 
الى الس���عي نحو التكامل االقتصادي بني الدول 
االسالمية الس���يما في ظل الظروف االقتصادية 
الراهنة، مشددا على ان الفرقة والشتات بني الدول 

االسالمية جعل الشعوب تدفع الثمن باهظا وجعلها 
رهائن لهذا التفرق. وقال »إن الرئيس الغامن وضع 
النقاط على احل���روف في كلمته التي ألقاها أمام 
املؤمتر السيما أن اخلسائر اإلنسانية جراء اإلرهاب 
وهو العدو املشترك جلميع دول العالم في تصاعد 
مستمر واملطلوب العمل على إيجاد استراتيجية 
مشتركة للتعامل معه من خالل برملاناتنا اإلسالمية 

والعاملية أيضا«.
من جانبه، دعا عضو الشعبة البرملانية النائب 
سيف العازمي إلى أهمية تصدي البرملانات االسالمية 
للحمالت اخلارجية التي تستهدف إذكاء النعرات 
الطائفية واملذهبية بني الدول اإلسالمية مشيرا إلى 
ضرورة التدرج في تعزيز حركات اإلصالح السياسية 

واملشاركة الشعبية والتصدي للفساد.
وأشاد العازمي بكلمة الرئيس الغامن أمام املؤمتر 
قائال »استطاع الغامن أن يصيب كبد احلقيقة من 
خالل طرحه ملوضوع اإلرهاب الذي أصبح متفشيا 
أكثر مما سبق في دولنا اإلسالمية وخلف ضحايا 
ال ميكن حصرها« داعيا إلى ضرورة إيجاد صيغة 
مشتركة بني البرملانات اإلس���المية لدعم السالم 

والقضاء على اإلرهاب ومن يقف وراءه.

لعضوي���ة جلن���ة الش���ؤون 
االقتصادية والبيئة فيما اختيرت 
موريتاني���ا واألردن والكويت 
وتونس لعضوية جلنة حقوق 
اإلنس���ان واملرأة واألسرة بينما 
اختيرت سورية وعمان ومصر 
الثقافية ليرفع  وليبيا للجن���ة 

الغامن بعد ذلك االجتماع.
من جانب آخر اجتمع رئيس 
مجلس األمة مرزوق علي الغامن 
إلى رئيس مجلس النواب العراقي 
الدكتور سليم اجلبوري وذلك 
على هامش مشاركة وفد الشعبة 
البرملاني���ة الكويتية في مؤمتر 
احتاد مجالس الدول األعضاء في 
منظمة التعاون اإلسالمي املنعقدة 

في بغداد.
وبحث الغامن خالل االجتماع 
العالق���ات الثنائية بني البلدين 
والس���بل الكفيل���ة بتعزيزه���ا 
وتطويرها وخاصة في ش���قها 
البرملاني وابرز القضايا املدرجة 
على جدول أعمال املؤمتر اضافة 
إلى بحث آخ���ر التطورات على 

الساحتني اإلقليمية والدولية.
كما التقى الغامن على هامش 
زيارت���ه إلى بغداد النائب األول 
لرئيس مجلس النواب العراقي 

همام حمودي.
وحضر اللقاءين النائب الثاني 
لرئيس مجلس النواب العراقي 
أرام الشيخ محمد وأعضاء الشعبة 
البرملانية الكويتية املشاركة في 
املؤمتر وسفير الكويت لدى بغداد 

غسان الزواوي.
وضم الوف���د املرافق للغامن 
كال من وكيل الشعبة البرملانية 
النائب فيصل الشايع وأمني سر 
الشعبة البرملانية النائب د.عودة 
الرويعي وأمني صندوق الشعبة 
البرملانية النائب صالح عاشور 
وعض���وي الش���عبة البرملانية 
النائب د.خليل أبل والنائب سيف 
العازمي وأمني عام مجلس األمة 

عالم الكندري.

ولكن لنب���دأ اآلن.. متعاضدين، 
متعاونني، متكاتفني فالعالم أيها 
السادة ال ينتظر أحدا ال ينتظر 

أحدا على اإلطالق.
وعلى هامش املؤمتر ترأس 
رئيس االحتاد البرملاني العربي 
رئيس مجلس األمة مرزوق الغامن 
امس األول اجتماعا تنس���يقيا 
العربية في احتاد  للمجموع���ة 
ال���دول األعض���اء في  مجالس 
منظمة التعاون اإلسالمي املنعقد 

في بغداد.
وأثن���ى الغ���امن ف���ي بداية 
االجتماع على العراق الحتضانه 
مؤمتر البرملانات اإلسالمية وعلى 
رئيس البرملان العراقي س���ليم 
أب���داه من حفاوة  اجلبوري ملا 
وترحيب بالوف���ود الزائرة كما 
أثنى على األمانة العامة الحتادات 

الدول األعضاء.
وأعلن الغ���امن بعد ذلك عن 
جدول األعمال والذي اقتصر على 
انتخاب ممثلي املجموعة العربية 
في اللجان الدائمة ملؤمتر مجالس 
الدول األعضاء في منظمة التعاون 

اإلسالمي.
وما أن عرض ملف الترشيح 
عل���ى أعض���اء الوف���ود ال����17 
احلاضرين حت���ى طلب ممثلو 
عدد من البرملانات فس���حة من 
الوقت للتشاور والتوافق على 
أسماء الدول املرشحة لتلك اللجان 
األمر الذي وجه على اثره الغامن 
برفع اجللسة لعشر دقائق حلسم 

امللف.
وما أن استؤنف االجتماع حتى 
مت التوافق على انتخاب اجلزائر 
ولبنان والسودان والسعودية 
لعضوية اللجنة التنفيذية فيما 
اختيرت موريتانيا وفلس���طني 
واملغرب واإلمارات لعضوية جلنة 
الش���ؤون السياسية والعالقات 

اخلارجية.
املغ���رب  كم���ا مت اختي���ار 
والبحري���ن والعراق وجيبوتي 

هذا اإلرهاب هو أن تظل نزاعاتنا 
اإلقليمية والداخلي���ة عناوين 
عريضة على صدر صحفنا، بينما 
يتوارى اإلجرام اإلسرائيلي كخبر 
صغير مدسوس في الصفحات 

الداخلية باستيحاء؟
أليس أحد افرازات اإلرهاب، 
ه���و غياب احلديث ع���ن كل ما 
هو مركزي وحيوي ومفصلي، 
لتحل محلها، التراشقات املذهبية 

والنزاعات الضيقة املريضة؟
أليس أحد إفرازات اإلرهاب هو 
شيوع عقلية التفكير يوما بيوم، 
وسيادة سياس���ات الكر والفر، 

وغياب قضايا املستقبل؟
غياب قضايا التقدم والتنمية 
والتحديث والتحضر والتكامالت 
االقتصادية واالنفجارات السكانية 
وشح موارد العالم وتناقص املياه، 

وقضايا البيئة واملناخ؟
كيف يتسنى لنا أن نتحدث 
عن تل���ك القضاي���ا اجلوهرية 
ونحن كل يوم نقدم زهرة شبابنا 
وأطفالنا ضحية هذا العبث غير 

املسبوق؟
أيها احلضور الكرمي

نحن ف���ي ح���رب مفتوحة 
مع اإلرهاب ونعم، رجال األمن 
يخوضون تل���ك احلرب حلفظ 
اوطاننا ومدننا وقرانا لكن هذه 
الزاوية األمنية جزء من املواجهة 
علينا أن نهزم اإلرهاب بخوض 
حروبنا احلقيقية، حروبنا ضد 
األمية واجله���ل والفقر وانعدام 
املس���اواة والعدال���ة والتخلف 
اإلداري والبيروقراطية والفساد، 
حروبنا املستحقة ضد التخلف 
والقدمي واملهتريء، حروبنا التي 
نخوضها ببرملاناتنا احلقيقية 
وقضائن���ا النزي���ه وجامعاتنا 

ومكتباتنا ومراكز البحث.
عن هذا التع���اون والتكامل 
اإلس���المي أحت���دث،  وعن هذه 
احل���رب احلضاري���ة اجلديرة 
أتكلم أع���رف أن الدرب طويل، 

موقف املتفرج.
واذا كان اإلره���اب في هذه 
اللحظة ينه���ش حلم جارك، او 
يضرب في ذاك اإلقليم البعيد عنك 
جغرافيا، فإنه سيأتيك حتما في 
يوم ما، واذا كان اإلرهاب قد زارك 
يوما وولى فإن عودته محتملة 
ف���ان تعاونا  مرة أخرى، ولذا، 
وليس تنس���يقا، تعاونا شامال 
وكامال بني دولنا، هو واجب ديني 

وأخالقي وإنساني.
وعندما أحتدث عن التعاون 
اإلسالمي املشترك، فأنا ال أشير 
إلى التعاون األمني فقط، برغم 
أهميته، ب���ل أحتدث عن تعاون 
حضاري ثقافي، أسلحته العلم 
والعدالة والتنمية والدميوقراطية 
الرش���يد  والش���فافية واحلكم 
وإشاعة ثقافة حقوق اإلنسان، 
وإبراز تعاليم ديننا العظيم، التي 
ترتكز على التعايش والتعارف 
احلضاري واجل���دال بالتي هي 
أحسن، واحترام املخالف تعاليم 
ديننا، الناهية عن كل ما هو فظ 
العظيم  الق���رآن  وغليظ بنص 
تعالي���م ديننا ال���ذي ال يحاكم 
النوايا، وامللتمس لإلنسان عذرا 
وراء عذر في حال اخطأ أو قصر 

أو زل.
إن التعاون الذي أحتدث عنه 
هو التع���اون الرامي إلى تعميم 
الوسطي، تعميم نابع  اخلطاب 
عن إميان وقناعة وليس شعارا 
مرفوع���ا والفت���ة وان التعاون 
التعاون  اإلسالمي املنشود هو 
ال���ذي يتوحد ح���ول أولويات 
ثابتة واني أتس���اءل، هل كتب 
لهذا اإلرهاب أن يتصاعد باطراد 
لتظ���ل اجل���روح مفتوحة في 
العراق وسورية واليمن وليبيا 
وس���يناء وغيرها؟ وفي املقابل 
يكتب لقضيتن���ا املركزية وهي 
القضية الفلس���طينية أن تغلق 

إلى األبد؟
كما أني أتساءل: هل الهدف من 

إلى بغداد الراقد حتت ترابها 
االمامان الطاهران موسى الكاظم 
اللذان لو  النعمان  وأبو حنيفة 
قدر لهما اليوم أن يتكلما لنطقا 
بأن اإلسالم بريء من كل ما أريق 
العراق واملس���لمني  على أرض 
من دم بريء باس���م اهلل وباسم 
الدين، وألمرا مبواجهة الوحوش 
البش���رية، ولوقفا صفا واحدا 

لدحرها وصد بغيها.
يقول املولى تعالى في محكم 

التنزيل:
)ومن الناس من يعجبك قوله 
في احلياة الدنيا ويشهد اهلل على 
ما في قلبه وهو ألد اخلصام، وإذا 
تولى سعى في األرض ليفسد فيها 
ويهلك احلرث والنسل واهلل ال 

يحب الفساد(.
نظرة واحدة على اخلارطة، 
وتطواف س���ريع على تسلسل 
االحداث خ���الل آخر عقدين من 
العنوان  الزمن، س���يقفز ه���ذا 
فاقعا أمامنا »ال احد مبنجى من 
اإلرهاب األسود«، من جاكرتا الى 
األطلسي ومن القوقاز شماال حتى 
اقصى اجلنوب االفريقي يضرب 
اإلرهاب أهدافه بكل ما اوتي من 
عمى وس���عار، وهو إرهاب غير 
محصور بدين او ملة او مذهب 
عابر للحدود يتخذ من كل حي 
وجماد هدفا ولم يعد يحتاج الى 
ان يبرر نفسه مرة أخرى »ال أحد 

مبنجى من اإلرهاب«.
ومتى ما آمنا بهذه احلقيقة، 
نس���تطيع حينها ان نقول اننا 
بدأنا فعليا حربنا ضد اإلرهاب، 
نحن ال نسكن جزرا معزولة، ومع 
امياني بوجود سياقات جغرافية 
ودميوغرافية وسياسية مختلفة 
بني دولنا، اال ان الس���ياق العام 
اننا جميعا  الذي يوحدنا ه���و 
ضحايا اإلرهاب، والننا جميعا 
الظاهرة اخلطيرة  ضحايا هذه 
املقبول  املتصاعدة، فم���ن غير 
الركون الى الراحة والدعة واتخاذ 

احلديث ع���ن كل ما هو مركزي 
وحيوي ومفصلي لتحل محلها 
التراشقات املذهبية والنزاعات 

الضيقة املريضة.
الغ���امن كلمت���ه  واختت���م 
قائال »علين���ا أن نهزم اإلرهاب 
بخوض حروبنا احلقيقية ضد 
األمية واجله���ل والفقر وانعدام 
املس���اواة والعدال���ة والتخلف 
اإلداري والبيروقراطية والفساد.. 
حروبنا التي نخوضها ببرملاناتنا 
احلقيقية وقضائنا وجامعاتنا 

ومكتباتنا ومراكز البحث«.
وفيما يلي النص الكامل لكلمة 
رئيس مجلس األمة مرزوق علي 

الغامن:
احلمدهلل رب العاملني، والصالة 
والسالم على النبي األمني وعلى 

آله وصحبه أجمعني.
الدكت���ور س���ليم  معال���ي 
اجلبوري.. رئيس مجلس النواب 

باجلمهورية العراقية الشقيقة
أصحاب املعالي رؤساء الوفود 

البرملانية اإلسالمية
)وأطيعوا اهلل ورسوله وال 
تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم 
واصبروا ان اهلل مع الصابرين(

ڈ.
من البالد التي أعلنتها األمم 
املتحدة مركزا للعمل اإلنساني 
وتوجت اميرها قائدا إنس���انيا، 
شددنا الرحال من الكويت، أتينا 
إلى ه���ذه البغداد املتغنجة رغم 
سخام السياسة.. الصابرة رغم 
املباش���ر.. املشدود  االستهداف 
عودها رغم رياح السموم الطائفية 
والتقسيمية إلى بغداد التي حولها 
الطاغي���ة االرع���ن باألمس الى 
مدينة اخلوف والتربص األمني 
والوش���اية إلى بغداد التي غار 
الطاغوت قبل سنوات من متثال 
املتنبي بها، فصنع ألف متثال له 
وألف جدارية، لكن الطاغية ذهب، 

وبقي املتنبي.
إلى بغداد أتينا

ع���اد رئيس مجل���س األمة 
البرملاني  مرزوق الغامن والوفد 
املرافق إلى البالد الليلة املاضية، 
وذلك عقب اختتام مشاركته في 
مؤمت���ر احتاد مجال���س الدول 
األعض���اء في منظم���ة التعاون 
اإلسالمي الذي عقد في العاصمة 

العراقية بغداد.
وكان ف���ي اس���تقباله على 
ارض املطار كل من نائب رئيس 
مجلس األمة مب���ارك اخلرينج 
ووزير األش���غال العامة ووزير 
الدولة لشؤون مجلس األمة د.علي 
العمير والس���فير اللبناني لدى 
الكويت د.خضر حلوي والقائم 
باألعمال في السفارة العراقية لدى 
الكويت ياسني اجلبوري واألمني 
العام املس���اعد لقطاع العالقات 
العامة واملنظمات مهدي املطيرات 
واألم���ني العام املس���اعد لقطاع 

املعلومات خالد املطيري.
وكان رئي���س مجلس االمة 
م���رزوق علي الغامن ق���د أبدى 
اعتراضه على ما جاء في كلمة 
نظيره االيراني علي الريجاني 
العربية  فيما يتعلق باململك���ة 

السعودية الشقيقة.
وقال الغ���امن في مداخلة له 
امام مؤمتر البرملانات االسالمية 
املنعقد في بغداد ردا على ما جاء 
التي تطرق  في كلمة الريجاني 
فيها للمملكة العربية السعودية: 
»اذا كان الوفد الس���عودي غير 
موجود في املؤمتر فأنا شخصيا 
والوفد الكويتي منثل السعودية 
هنا، وال نقبل اطالقا بالتدخل في 

الشؤون الداخلية للمملكة«.
وأشار الغامن الى ان الهدف من 
هذا املؤمتر هو تعزيز اخلطاب 
الذي يوحد ويساعد على اللحمة 

وليس اخلطاب الذي يفرق.
الغان��م  الرئي����س  وأك�����د 
أن�����ه ال توج���د دول���ة مبنجى 
من اإلره���اب، وأنه حان الوقت 
لبدء معركة إسالمية ذات طابع 
حضاري وثقافي ضد هذه الظاهرة 

املتصاعدة.
وشدد الغامن على أنه »متى ما 
آمنا بحقيقة أننا جميعا ضحايا 
اإلرهاب نستطيع حينها أن نقول 
إننا بدأنا فعليا حربنا ضد هذه 

الظاهرة«.
جاء ذلك في كلمة ألقاها الغامن 
أمس أمام مؤمتر احتاد املجالس 
لل���دول األعض���اء ف���ي منظمة 
التعاون اإلسالمي املنعقد حاليا 

في العاصمة العراقية بغداد.
وق���ال الغامن: إن���ه من غير 
املقب���ول »الركون إل���ى الراحة 
والدعة واتخاذ موقف املتفرج، وإن 
تعاونا شامال وكامال بني دولنا 
ملواجهة هذه الظاهرة هو واجب 

ديني وأخالقي وإنساني«.
وأشار الغامن إلى أن التعاون 
املقصود ال يقتصر على اجلانب 
األمني رغم أهميته، بل يجب أن 
يكون تعاون���ا حضاريا ثقافيا 
أسلحته العلم والعدالة والتنمية 
والدميوقراطية والشفافية واحلكم 
الرشيد وإش���اعة ثقافة حقوق 
الدين  اإلنس���ان وإبراز تعاليم 

اإلسالمي العظيم.
وتس���اءل: »هل كت���ب لهذا 
اإلره���اب أن يتصاع���د باطراد 
لتظ���ل اجل���روح مفتوحة في 
العراق وسورية واليمن وليبيا 
وس���يناء وغيرها، وفي املقابل 
يكتب لقضيتن���ا املركزية وهي 
القضية الفلس���طينية أن تغلق 

إلى األبد؟!«.
وأش���ار الغامن إل���ى أن أحد 
إف���رازات اإلره���اب ه���و غياب 

مطيع يثني على كلمة الغامن
أثنى النائب د.أحمد مطيع العازمي على كلمة رئيس مجلس 

األمة مرزوق الغامن التي ألقاها في املؤمتر احلادي عشر 
الحتاد مجالس الدول األعضاء مبنظمة التعاون اإلسالمي 

بصفته رئيسا لالحتاد البرملاني العربي.
وقال النائب إن ما قاله األخ مرزوق الغامن في رده على 

تصريحات رئيس مجلس الشورى اإليراني علي الريجاني 
ميثلنا جميعا ككويتيني فما قاله الريجاني في حق اململكة ال 
يعتبر مساسا بها فقط إمنا هو مساس بكل دول اخلليج مبا 

فيها الكويت فالكويت والسعودية صنوان ال يفترقان.
وقال النائب إن الريجاني أطلق كلماته املستفزة وحاول أن 

ينال من اململكة العربية السعودية مستغال غياب ممثليها عن 
املؤمتر لكن األخ مرزوق الغامن كان له باملرصاد في موقف 

يحسب له مؤكدا عمق العالقة بني الكويت وشقيقتها الكبرى 
التي ال تقتصر على األقوال فقط إمنا هي عالقة ورباط ديني 

وشرعي قبل ان يكون تاريخيا ال ميكن أن ميحوه الزمن.

احلويلة: موقف الغامن شهم وقوي
ثمن النائب د.محمد احلويلة عضو البرملان العربي وعضو 
مجلس األمة حضور احلس اخلليجي الشهم القوي لرئيس 

مجلس األمة مرزوق الغامن والوفد املرافق له أمام مؤمتر احتاد 
املجالس للدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي املنعقد 
حاليا في العاصمة العراقية بغداد الذي متثل باعتراضه على 

كلمة الوفد اإليراني وإن كانت السعودية غائبة، فأن الوفد 
الكويتي ميثل السعودية ونرفض التدخل في شؤونها،  ونحن 

هنا نحييه على هذا املوقف املشرف الذي يعتز به كل كويتي 
وخليجي غيور يحب وينتمي لهذا الكيان.

وأكد احلويلة أن ما قام به الغامن يستحق الشكر واإلشادة 
ويحمل أقوى رسالة إليران بأن الدول اخلليجية جسد واحد، 
وال ميكن فك االرتباط بني الكويت والسعودية فهي الشقيقة 

الكبرى، فاملصير املشترك واحد والطريق مشترك والتحديات 
مشتركة، مشيرا إلى أن هذه نقطة مهمة نحو توحيد اخلطاب 

السياسي اخلليجي أمام املنظمات الدولية، فدول اخلليج 
وخاصة السعودية والكويت تواجه حتديات تتطلب توحيد 

الصفوف ملواجهتها، كما ويجب إظهار هذه الوحدة من خالل 
مزيد من التعاون ومزيد من االحتاد على مستوى احلكومات 

والبرملانات الوطنية في دول املنظومة اخلليجية. 
وأشاد احلويلة باجلهود والتحركات البرملانية اإليجابية 

والعملية التي يقوم بها رئيس مجلس األمة مرزوق الغامن 
في تبني وطرح القضايا العربية في احملافل البرملانية 

الدولية وخاصة القضية الفلسطينية والسورية والعمل على 
حترك دولي عاجل لوقف العنف الذي ميارس ضد الشعب 

الفلسطيني االعزل والعربدة الصهيونية ضد املقدسات 
اإلسالمية في القدس، والوضع السوري ومطالبته بضرورة 

العمل على وقف نزيف الدم واستهداف األطفال والنساء 
واألبرياء.

الرئيس الغامن يجتمع مع الرئيس العراقي
اجتمع رئيس مجلس األمة مرزوق الغامن 

والوفد البرملاني املرافق له في بغداد أمس 
مع رئيس جمهورية العراق الشقيق فؤاد 

معصوم. وتناول االجتماع العالقات الثنائية 
بني البلدين والسبل الكفيلة بتعزيزها 

وتطويرها في شتى املجاالت، إضافة إلى 
آخر التطورات على الساحتني اإلقليمية 
الدولية والقضايا ذات االهتمام املشترك.

 ونقل الغامن للرئيس العراقي حتيات صاحب 
السمو األمير الشيخ صباح األحمد ومتنيات 

سموه له وحلكومة وشعب العراق الشقيق 
املزيد من االزدهار والتقدم فيما حمل 

الرئيس معصوم رئيس مجلس األمة حتياته 
لصاحب السمو األمير. وحضر االجتماع 

الوفد البرملاني املرافق للغامن وسفير الكويت 
لدى بغداد غسان الزواوي.

د.محمد احلويلةد.أحمد مطيع


