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مرزوق الغامن: ضرورة وجود صوت ثالث إلقرار العدل.. واستمرار
ملف القضية الفلسطينية دون حل عادل شاهد على األخطار

أكــد رئيس مجلــس األمة 
مــرزوق الغــامن أن احلاجــة 
إلى صوت ثالث مبدئي وغير 
منحاز ينادي بتطبيق القانون 
وإقــرار العــدل مازالت ملحة 
وضروريــة، خصوصــا مــع 
مثول األخطار واســتمرارها 
في مختلــف مناطــق العالم. 
وذكر الغامن أن استمرار ملف 
القضية الفلسطينية واالحتالل 
الصهيوني لفلسطني من دون 
حــل عــادل واســتمرار إراقة 
الدمــاء واإلمعان في االحتالل 
والقمع والتهجيــر والتنكيل 
شــاهد واقعي وملموس على 

استمرار األخطار في العالم.
جاء ذلك فــي كلمة ألقاها 
الرئيس الغامن أمس أمام مؤمتر 
الشبكة البرملانية حلركة عدم 
االنحيــاز املنعقــد حاليــا في 

العاصمة األذرية باكو.
وقــال الغامن في مســتهل 
كلمتــه: «منــذ باندونغ ١٩٥٥ 
حتــى اليــوم تغيــرت كثيــر 
مــن املعطيــات، وكثيــر مــن 
احملاور والتكتالت واخلرائط 
والتكتيكات، لكن شيئا واحدا 
لم يتغير، وهو ان العالم اليزال 
في خطر، خطر احلرب الكونية، 
وخطر الدخول في املغامرات 
غير احملسوبة مجددا، وخطر 
التعبئة الدائمة واالســتعداد 
املتواصل حلــرب ما، تقع في 

مكان ما».
وأضاف الغامن: «كلنا قرأنا 

تغيــرت األســماء والوجــوه 
واخلطاب واالســتراتيجيات، 
لكن جوهر اخلطر املاثل والذي 
استدعى قيام احلركة اليزال كما 
هو». وقال الغامن: «نسمع اآلن 
عن فرضيات تتعلق بنشوب 
حرب عاملية ثالثة، ونرى بؤر 
التفجــر، واحلــروب األهلية، 
وأخطار التقسيم، واالحترابات 
اإلقليميــة، ماضيــة على قدم 
الغــامن:  وســاق». وأضــاف 
«ســأكتفي بأكثر مثال يحقق 
تلك املقاربة، وهو امللف األكثر 
قدمــا، وامللف املســتمر حتى 
اآلن، وامللف الذي شــكل على 
الدوام (عــار) النظام الدولي 
القدمي واجلديــد معا، وامللف 
الذي جسد كل علل السياسة، 

الصهيوني لفلسطني».
واستطرد الغامن قائال: «إن 
اســتمرار هذا امللــف من دون 
حل عــادل، واســتمرار إراقة 

طيعة بيد الغير».
وأكــد الغــامن «حركة عدم 
االنحياز كانــت طريقا ثالثا، 
ورفضا للثنائيات، واحتجاجا 
على العزلــة، ودعما للتعدد، 
بالتنــوع، وتكرميا  واحتفاال 
لكل جهد يقفــز فوق اختزال 
اإلنســان في طريقني اثنني ال 
ثالث لهما، ومــن هذا اإلميان 
علينا أن نعمل حثيثا، ونرسم 

تصوراتنا ورؤانا».
وبــني الغامن «نحن لســنا 
منظمة إقليميــة معزولة في 
جغرافيــا ما، بــل نحن حركة 
عدد أعضائها أكثر من نصف 
عــدد دول العالــم، موزعــني 
علــى كل القــارات واألعــراق 
واألديــان والثقافــات وامللل، 
ومن هذا اإلميان يجب أن نعمل 

وننطلق».
وفي ختــام كلمته، أعرب 
الغامن عن شــكره ألذربيجان 
الصديقة، على حسن إدارتها 
حركــة عــدم االنحيــاز منــذ 
رئاستها إبان مؤمتر الرؤساء 
قبل ثالث ســنوات، وعلى كل 
املجهود الذي بذلته طوال فترة 
رئاســتها في رعاية أنشــطة 

احلركة.
وكانت أعمال مؤمتر الشبكة 
البرملانية حلركة عدم االنحياز 
قد انطلقت في العاصمة األذرية 
باكــو فــي وقت ســابق أمس 
حتت رعاية رئيس جمهورية 
علييــف  إلهــام  أذربيجــان 

والكيــل  امليكيافيليــة  مــن 
مبكيالني، والصلــف، والقفز 
على القانون وأعني هنا ملف 
القضية الفلسطينية واالحتالل 

الدماء، واإلمعان في االحتالل 
والقمع والتهجيــر والتنكيل 
كلها شــواهد على أن الوضع 
لم يتغير في هذا العالم، وأن 
احلاجة إلى صوت ثالث مبدئي 
غير منحاز، وينادي بتطبيق 
القانــون وإقرار العدل، مازال 

ملحا وضروريا».
«ان  الغــامن  وأوضــح 
التحدي األكبر أمام حركة عدم 
االنحياز، هو تعزيز االميان 
بفكرته األولى، وهي فكرة لم 
تسقط برغم كل شيء، فكرة 
أن تكون وســطيا ووسيطا، 
وعــادال ومعتــدال، ومجمعا 
وجماعيــا، وأال تكون حطبا 
لنار الغير، وبيدقا مســلوب 
اإلرادة على رقعة الغير، وأداة 

ومبشاركة رئيس مجلس األمة 
مرزوق الغامن والوفد البرملاني 

املرافق له.
وألقى الرئيس علييف في 
افتتاح املؤمتر كلمة شدد فيها 
علــى ضرورة وقــوف جميع 
الدول على مسافة واحدة جتاه 
مختلف النزاعات واخلالفات، 
وان تكــون املبادئ والقوانني 
الدوليــة أساســا وفيصال في 

حل اي خالف.
من جهتها، دعت رئيســة 
البرملان في جمهورية أذربيجان 
صاحبة غافاروفا في كلمة لها 
برملانات الــدول األعضاء في 
حركة عدم االنحياز الى تكثيف 
اجلهــود وتوحيد املواقف في 
احملافــل البرملانيــة الدوليــة 
بشأن العديد من امللفات املهمة 

واحلساسة.
يذكــر أن الرئيــس الغامن 
وصل والوفــد املرافق له إلى 
أذربيجان يــوم أول من أمس 
للمشاركة في مؤمتر الشبكة 
البرملانية حلركة عدم االنحياز 
الذي يعقد حتت عنوان (دور 
البرملانات الوطنية في تعزيز 
العاملــي والتنميــة  الســالم 

املستدامة).
ويضم الوفد البرملاني كال 
من وكيل الشــعبة البرملانية 
النائب د.عبيد الوسمي، وأمني 
صندوق الشعبة النائب سلمان 
احلليلة، والنائبني أحمد احلمد 

ومبارك اخلجمة العجمي.

في كلمته أمام مؤمتر الشبكة البرملانية حلركة عدم االنحياز املنعقد حالياً في العاصمة األذرية باكو

التاريخ ومازالت الصور ماثلة 
أمــام أعيننــا عندمــا تنــادى 
عبدالناصــر وتيتــو ونهــرو 
وســوكارنو وزعيم أكثر من 
٢٠ دولة لفعل شــيء ما، إزاء 
اجلنــون املنفلت مــن عقاله، 
وإزاء االســتقطاب احلاد بني 
شــرق وغــرب، واشــتراكية 
ورأســمالية، وشمال أطلسي 

ووارسو».
وذكر الغــامن «رمبا كانت 
تلك املناداة رمزية، احتجاجية، 
شيئا أشبه بالصرخة الرافضة 
ملا يحدث للعالم، لكنها مناداة 
ودعوة مهمة، ألنها ببســاطة 
عبرت عــن الرفض املطلق ملا 
يجــري آنذاك، وكان الشــعار 
األقرب حلركــة عدم االنحياز 
حينها، ورمبا حتى اليوم هو 
(أنتــم لســتم وحدكم في هذا 

العالم)».
وأشار الغامن «حركتنا التي 
نحتفل مبــرور ٦٧ عاما على 
إنشــائها، ردة فعل على تلك 
املريبــة واملخيفة  الترتيبات 
التي متت بعد احلرب العاملية 
الثانية، وكانت احلرب الكورية 
قــد انتهت قبــل فترة وجيزة 
بتقسيم كوريا إلى كوريتني، 
وكان حلف وارســو قد أعلن 
عــن قيامه قبيل ثالثة أشــهر 
من قيام حركة عدم االنحياز».
وأوضح الغــامن «بعد ٦٧ 
عامــا مــن إنشــاء حركة عدم 
االنحياز لم يتغير شــيء، بل 

..ويهنئ نظيريه في الكونغو 
الدميوقراطية بالعيد الوطني

بعث رئيس مجلس األمة مرزوق الغامن ببرقيتي 
تهنئة إلى رئيس املجلس الوطني في جمهورية الكونغو 
الدميوقراطية كريســتوف مبوســو نكوديا بوانغا، 
ورئيس مجلس الشيوخ موديست باهاتي لوكويبو، 

وذلك مبناسبة العيد الوطني لبلدهما.

مرزوق الغامن مع رئيسة البرملان في أذربيجان الغامن خالل انطالق أعمال املؤمتررئيس مجلس األمة مرزوق الغامن يلقي كلمته أمام مؤمتر الشبكة البرملانية حلركة عدم االنحياز

رؤساء البرملانات املشاركون في مؤمتر الشبكة البرملانية حلركة عدم االنحياز

أحمد الشحومي خالل استقباله فريق «بلو  تك»:
دعم كامل للشباب الكويتي املبدع لتحقيق خططه

اســتقبل رئيس مجلس 
األمة باإلنابة أحمد الشحومي 
في مكتبه مبجلس األمة أمس 
مــدرب وأعضاء فريق «بلو 
تــك» التابع للهيئــة العامة 
للشــباب، لتكرميهــم علــى 
اإلجنازات التي حققوها لرفع 
اسم الكويت في مجال الذكاء 

االصطناعي.
وأكــد الشــحومي خالل 
استقباله الفريق دعمه الكامل 
للشباب الكويتي املبدع، وكل 
ما من شأنه رفع راية الكويت 
في احملافل الدولية والعلمية.
تقديــره  وأعــرب عــن 
إلجنازات فريــق «بلو تك» 
وحرصــه علــى توفيــر كل 
الدعــم لتحقيــق خططــه 
املستقبلية في مجال التقنيات 

والروبوتات.
وأثنى مدرب الفريق محمد 
الظفيري في تصريح عقب 
اللقاء على جهود نائب رئيس 
مجلس األمة في دعم املبدعني، 
وحرصه على تكرمي الفريق 
على إجنازاتــه التي حققها 
على مدى ٥ شهور ماضية، 

معتبرا أن هذا التكرمي دافع 
للفريــق لتحقيق املزيد من 

اإلجنازات في املستقبل.
من جهته، أعرب عضو 
الطالــب محمــد  الفريــق 
البحــر عن شــكره لنائب 
رئيس مجلــس األمة على 
دعمه امللموس لكل شباب 

خالل املاضي من املشــاركة 
في بطولة العالم للغواصات 
اآلليــة، وهي جتربة جديدة 
تشــارك فيها الكويت للمرة 
األولى، معربة عن سعادتها 
ألن الكويت اســتطاعت من 
خالل املشاركة األولى حتقيق 
مراكز متقدمــة من بني ١٣٧ 

الكويت املبدع.
بدورهــا، تعهدت عضو 
الفريق الطالبة حوراء ميرزا 
بتقدمي املزيد من اجلهود لرفع 
اسم الكويت دائما في احملافل 
الدولية في مجال الروبوتات 

والبرمجيات.
وقالــت ان الفريق متكن 

فريقا شاركوا في البطولة.
يذكــر أن فريــق «بلــو 
تــك» شــارك فــي عــدد من 
املسابقات واجلوائز في مجال 
الروبوتات والبرمجيات على 
املستوى اإلقليمي والدولي 
وحقق مــن خاللهــا نتائج 

إيجابية.

رئيس مجلس األمة باإلنابة أحمد الشحومي مستقبال فريق «بلو تك» التابع لهيئة الشباب

جانب من اللقاء

جلنة شؤون اإلسكان تطالب احلكومة 
ببدائل إلقامة مشروع «جنوب القيروان» 

عقدت جلنة شؤون اإلســكان والعقار 
اجتماعــا أمس اخلميس ملناقشــة تكليف 
اللجنة مبتابعة اجلهود احلكومية لتذليل 
املعوقات كافة في منطقة جنوب القيروان.
كما ناقشت تكليف املجلس لها بدراسة 
وبحث إمكانية إقامة مشــروع غرب هدية 
الســكني، والتنازل عــن أرض منتزه أبو 
حليفــة إلى الرعاية الســكنية مع اجلهات 
املختصة. وقال رئيس اللجنة النائب فايز 
اجلمهور في تصريح باملركز اإلعالمي ملجلس 
األمة إن اللجنة طالبت اجلهات احلكومية 
بسرعة توفير بدائل ملنطقة جنوب القيروان 
والتي ترفض هيئة البيئة إزالة األشــجار 
املوجودة فيها بدعوى تعارضها مع قانون 

البيئة، ولصعوبة النقل.
وأوضــح أن اللجنة طرحــت أكثر من 
حل أمام اجلهــات احلكومية إليجاد أرض 
بديلة، من بينها منطقة سكراب األخشاب 

التي تسع ٢٥٠٠ وحدة سكنية.
وأضاف أن البلدية أفادت في االجتماع 
بعدم وجود عوائــق في هذا املوقع، وانها 
سترفع االقتراح إلى املجلس البلدي التخاذ 

قرار فيه.
وأشــار إلى ان البديل الثاني هو أرض 
منطقة الباتريوت، والتي تتســع لـ٤٠٠٠ 
وحدة سكنية، مشيرا إلى أن اللجنة ستقوم 
بالتنسيق مع وزارة الدفاع، لنقل مشغوالت 

املنطقة إلى خارج املناطق السكنية.
وبني أن البديل الثالث هو أرض جنوب 
أم الهيمان وتوفر ٢٥٠٠ وحدة سكنية، وال 
توجد فيه عوائق ســوى خطوط الضغط 

العالي، والتي ميكن ايجاد حلول لها.

وحمــل اجلمهــور اجلهــات احلكومية 
املعنية سبب تأخر تسليم مشروع جنوب 
القيراون ملؤسسة الرعاية السكنية، موضحا 
ان مجلــس الوزراء كلف هيئة الزراعة في 
١٠ ينايــر املاضي بالتنســيق مع عدد من 
اجلهات إلزالة العوائق في غضون شهرين.

وأضاف انه في أول اجتماع للجنة مع 
اجلهــات احلكوميــة بهذا الشــأن كان بعد 
انتهــاء التكليف مبدة ١٠ ايام وتعهد وزير 
االشغال املســؤول عن هيئة الزراعة امام 
اعضــاء اللجنة وقتها بإيجاد حل وتزويد 
اللجنــة فيه خالل ٣ اســابيع ولــم يوافنا 
بــأي رد، كما لم يرد على أســئلة برملانية 

في هذا املوضوع.
وقال اجلمهور ان اللجنة اجتمعت منذ 
استقالة احلكومة ٧ اجتماعات لم يحضرها 
اي وزير ألي جهــة حكومية، معتبرا ذلك 
استمرارا لسياسة التخبط احلكومي جتاه 

القضية االسكانية.
من جهة أخرى، ذكر اجلمهور ان االجتماع 
ناقش موضوع أرض منتزه ابو حليفة وقد 
تعهدت الهيئة العامة للزراعة بالتنازل عن 
االرض لصالح مؤسسة الرعاية السكانية 

فور صدور قرار مجلس الوزراء.
وأوضح انه بشــأن منطقة غرب هدية 
فقد افادت «البلديــة» بأن القطاع النفطي 
مازال متمســكا بها بحكم وجــود املنطقة 

داخل منطقة حقل برقان النفطي.
وحضــر االجتماع ممثلــون عن وزارة 
األشغال، والهيئة العامة للزراعة، واملؤسسة 
العامة للرعاية السكنية، وبلدية الكويت، 

والهيئة العامة لشؤون البيئة.

في حال حال تعذر إزالة العوائق

خالد العتيبي ود.عبدالعزيز الصقعبي وفايز اجلمهور

رئيس مجلس األمة باإلنابة يعرب عن تقديره إلجنازات الفريق التابع لهيئة الشباب

ملشاهدة الڤيديو


