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نواب يدعون لوحدة الصف العربي إليقاف العربدة اإلسرائيلية ضد »األقصى«
خالل مؤتمر طارئ ترأسه الخرافي نظمته كتلة التنمية واإلصالح

الرئيس جاسم اخلرافي متوسطا النواب في قاعة االحتفاالت الكبرى حيث عقد مؤمتر طارئ لنصرة املسجد األقصى

الخرافي: »األقصى« لكل المس�لمين وال بد من وح�دة كلمتهم للحفاظ عليه

هايف: لغة الش�جب واالس�تنكار لن تجدي نفعاً وعلى األمة التنادي للجهاد

الرومي: نواجه عدواً شرس�اً ويجب التعالي على المصالح وتوحيد الكلمة

للجهاد في سبيل اهلل.
وزاد: يجب ان يتوحد الفلسطينيون وينظروا للعدو األكبر املتربص 

بهم وان يتعالوا على اخلالفات التي بينهم.
بدوره قال النائب مرزوق الغامن اننا نعبر عن مش���اعر الش���عب 
الكويتي وأود ان ارس���ل رسالة واضحة الى جميع الزعماء وهي ان 
كل ما يقوم به الكيان الصهيوني من اعتداءات وأفعال جتابه بأقوال 

وبيانات.
وأكد الغامن ان الش���عوب العربية واالسالمية مغلوبة على امرها 
فيما الدول والزعماء العرب يكتفون بالش���جب واالستنكار، مشددا 
على ضرورة ان يقوم القادة العرب بدعم املقاومة في فلس���طني وان 

يتحملوا مسؤولياتهم جتاه ما يحدث.
اما النائب د.جمعان احلربش فرأى ان اجلرمية التي ارتكبت هي 
اس���تمرار حملاوالت الكيان الصهيوني بهدم املسجد األقصى، مشيرا 
الى ان من يدافع عن املسجد األقصى مئات من الشباب املعتكفني فيه 

منذ اشهر وليست امة االسالم املليارية.
وبني احلربش اننا نوصل رس���الة الى هؤالء ان االمة تقف معهم 
وليس���ت تقف مع الدول املهادنة، موضح���ا اننا لدينا يهود اكثر من 

اليهود.
وتساءل: كيف يتحد من يخون املسجد األقصى مع من يدافع عنه؟ 
مشيدا باتفاق كل اطياف املجتمع الكويتي على ضرورة دعم القضية 
الفلسطينية. وكشف ان مجلس االمة سيصدر بيانا غدا تضامنا مع 
االخوة املرابطني في املسجد األقصى، مشيرا الى ان هناك تناديا على 
وضع اقت���راح جترمي التعامل مع الكي���ان الصهيوني ضمن جدول 

اولويات مجلس االمة.

مجازر في غزة.
وأكد العنجري ضرورة حترك املجتمع الدولي ملس���اندة الشعب 
الفلسطيني وحماية املسجد األقصى الشريف الذي يشكل اي اعتداء 

عليه اعتداء على كرامتنا ومقدساتنا.
ودع���ا اجلامعة العربية الى التحرك والقيام بدور واضح في هذه 

القضية.
من جهته، بني النائب محمد هايف ان اخليار في التعامل مع الوضع 
احلالي هو تزويد الفلس���طينيني بالسالح ألنه اخليار الذي ميكن ان 

يحرر املسجد األقصى.
ودعا هايف منظمة املؤمتر اإلسالمي وجامعة الدول العربية 
الى دعم الفلس���طينيني بالس���الح، مش���يرا الى ان لغة الشجب 
واالس���تنكار لن جتدي نفعا وعلى االمة شرقا وغربا ان تتنادى 

هذا التصرف داعيا التخاذ اجراءات دولية لعدم تكرار هذا املوقف.
ودعا املؤسسات االسالمية واجلامعة العربية، للوقوف كاجلسد 

الواحد لكي ال يتجرأ العدو تكرار ذلك الفعل.
م���ن جهتها اكدت د.معصومة ان اجراءات الش���جب واالدانة على 
مدى العقود املاضية ال تؤتي ثمارها فاملرات املتكررة للشجب تشجع 
مثل هذه االفعال من الكيان الصهيوني فضال عن الفرقة في صفوف 

الشعوب العربية والتي تهيئ له املناخ لفعل مثل هذه االحداث.
واضافت ان اسرائيل ال تعترف باملواثيق الدولية مبينة ان عربدة 
اس���رائيل االخيرة تتؤكد على ضرورة ان يك���ون للجامعة العربية 
واالمم املتحدة دور واضح جتاه ذلك مشددة على ضرورة وضع حد 
للتشرذم والفرقة الفلسطينية النه يشجع على كثير من االنتهاكات 

دون مواجهة حقيقية فضال عن اضعاف الصف الفلسطيني.
ودعت الى موقف واحد وحازم على مستوى الدول العربية واملنظمات 
االسالمية وليس بالشجب ولكن باتخاذ اجراءات تتعلق بالعالقات مع 

الكيان الصهيوني وعربدته التي نرفضها جملة وتفصيال.
من جهته، اس���تنكر النائب د.عدنان عبدالصمد الصمت الرهيب 
من املجتمع العاملي ازاء العربدة 
الصهيونية، متسائال: اين املجتمع 
الدولي مم���ا يجري في القدس؟ 
ولفت الى ان قضية القدس هي 
عقائدية ومستحيل ان يجري ما 
يجري والشعوب العربية صامتة 

صمت املقابر.
واش���ار عبدالصم���د الى ان 
م���ا حدث من اقتح���ام قد يكون 
يهدف الى تغطية ما ذكره تقرير 
الكيان  ادان  الذي  غولدس���تون 
الصهيوني بشأن احلرب األخيرة 

على غزة.
وزاد: ما يحدث في غزة يؤكد 
ان ما يسمى احللول السلمية أو 
االستسالمية ال ميكن ان يتحقق 
م���ع الكي���ان الصهيوني واحلل 
الوحيد الذي يجب ان جتمع عليه 
الفصائل الفلسطينية هو املقاومة، 

والنصر آت بإذن اهلل.
م���ن ناحيت���ه، ق���ال النائب 
عبدالرحم���ن العنج���ري ان ما 
يحصل ليس بغريب على الكيان 
الصهيوني، مشيرا الى ان تقرير 
غولدستون كان واضحا وصافعا 
لهذا الكي���ان ازاء ما ارتكبته من 

طالب عدد من اعض���اء مجلس االمة ال���دول العربية والفصائل 
الفلسطينية بوحدة الكلمة في مواجهة »العربدة االسرائيلية«، مشددين 
على ضرورة التصدي لالستهتار الذي تتعامل به االحتالل االسرائيلي 

مع املقدسات االسالمية.
جاء ذلك خالل املؤمتر الطارئ الذي تداعى له نواب املجلس بدعوة 
من اعضاء كتلة التنمية واالصالح لنصرة املس���جد االقصى، والذي 

عقد في قاعة االجتماعات الكبرى مبجلس االمة امس.
وقال رئيس مجلس االمة جاسم اخلرافي، آملنا ما استمعنا له من 
أخبار حول »املسجد االقصى« مبينا ان بعض النواب اقترحوا املشاركة 

في هذا األلم وتسجيل وجهة النظر الشعبية والبرملانية الكويتية.
واضاف »ان للمس���جد االقصى قدسية لكل املسلمني، واالستهتار 
بهذه املقدس���ات يدل على العربدة االسرائيلية التي يجب وضع حد 
لها، فال ميكن وضع حد لالس���تهتار اال بوحدة كلمة االمة االسالمية 

في مواجهة التصرفات غير املسؤولة«.
وزاد »سئمنا تكرار احلديث حول ما يحدث في فلسطني وآن االوان 
لتوحيد الكلمة العربية واالسالمية وجميع مؤسسات حقوق االنسان 

العاملية ملواجهة مثل هذا االستهتار«.
واع���رب اخلرافي عن امله في حترك قادة الدول العربية من اجل 
اتخاذ اجراءات حاس���مة رادعة نشعر الشعوب العربية ان هناك من 

يتحرك ملواجهة هذه املهازل.
وقال »اود ش���كر زمالئي النواب الذين دعوا لهذا املؤمتر، واشكر 
مش���اعرهم، وابراز وجهة النظر الش���عبية التي لم تقصر ابدا حول 

القضية الفلسطينية«.
واضاف: اذا كنا ندعو العرب الى وحدة الكلمة، فإنه من باب اولى ان 

يتوحد الفلسطينيون واملساهمة معنا في توحيد االمة العربية«.
واك���د ان هذه احل���دث لن ينتهي ملجرد خطاب���ات قد تبقي حالة 

االحباط قائمة لدى االمة االسالمية.
وقال نائب رئيس مجلس االمة عبداهلل الرومي اننا نواجه عدوا 

شرسا ويجب ان نتعالى على كل 
املصالح وأوجه كلمتي الى الشعب 
الفلسطيني خاصا بالذكر االخوان 

في حركتي فتح وحماس.
وذكر الرومي اننا في الكويت 
عانينا من الغزو ولم يفرق الغازي 
بني سني وشيعي، وكذلك العدو 
الصهيون���ي ال يف���رق بني فتح 
وحماس، كما ان قضية املسجد 
االقص���ى هي قضية مقدس���ات 
ودين وليس���ت مرتبطة بتوجه 

او فكر.
ودعا الدول الى ايقاف العربدة 
االس���رائيلية وحفظ املقدسات 

االسالمية.
ب���دوره قال النائب حس���ني 
احلريتي ان ما رأيناه في الفضائيات 
يندى له اجلبني موضحا انه يجب 
ان يعي الفلسطينيون ان اخلالف 
احلادث بينهما ادى الى ذلك املآل 
داعيا الى ان يكون ملجلس االمة 
موقف اقوى من هذا املؤمتر لتبيان 
ما يشعر به الشعب الكويتي ملا 

يتعرض له الفلسطينيون.
ودعا الى انقاذ مجلس االمن 
وكل مؤسسات حقوق االنسان 
ملناصرة الفلسطينيني ويجب ادانة 

العبدالهادي لتطعيم الدارسين  في الخارج ضد »الخنازير«

الطبطبائي: اإلجابات عن أسئلة »الموانئ« مبهمة ومضللة

دعا النائ���ب ناجي عبداهلل 
العبداله���ادي وزارة التربي���ة 
ووزارة التعلي���م العال���ي الى 
الطلبة  حتمل تكاليف تطعيم 
الكويتيني الدارسني في اخلارج 

ضد انفلونزا اخلنازير حفاظا 
على صحتهم وحرصا منها على 
توفير املناخ املناس���ب لهم في 
مواصلة حتصي���ل تعليمهم، 
وطال���ب بتس���هيل االجراءات 

للطلب���ة في احلص���ول على 
التطعيم أينما وجدوا.

وش���دد العبداله���ادي على 
ضرورة ان توفر وزارة التربية 
ووزارة التعليم العالي الضمان 

الصحي لكل اخلدمات والرعاية 
الصحية والطبية الالزمة ألبناء 
الكويت الدارسني في اخلارج دون 
أى تفرقة أو روتني حرصا على 

سالمتهم وتقديرا لظروفهم.

صرح النائب د.وليد الطبطبائي 
بأنه س���بق وأن تقدم مبجموعة 
أس���ئلة ال���ى وزي���ر املواصالت 
وس���بق ان أبدى مالحظات عدة 
على األجوبة التي قدمها الوزير 
وأبلغه بأن هناك تضليال معتمدا 

في اإلجابات.
وقال الطبطبائي: س���بق وأن 
أبديت مالحظاتي ونصائح لوزير 
املواصالت د.محم���د البصيري 
بخصوص ما وصلني من إجابات 
تخص مؤسس���ة املوانئ، وقلت 
للوزير ان اإلجابات مبهمة ومضللة 
وتنقصها الوثائق واحلقائق، وقد 
دونت مالحظاتي عليها وأعدتها 
إليكم عسى أن أجد ردودا تختلف 
عن السابق، وفوجئت بأن األجوبة 

اجلديدة زادت تضليال عما سبق وما 
أدهشني أيضا ان من يقوم بتذييل 
تلك اإلجابات واعتمادها من قبل 
املؤسسة هو مدير اإلدارة املالية 
الذي دائما ن���رى اعتماده لكثير 
من األوراق الرسمية واملناقصات 
للمؤسسة الغيا دور املدير العام 
الذي هو من كان املفترض ان يعتمد 
تلك اإلجابات بحكم منصبه، وهو 
ما يؤكد ما أشرنا إليه فإن مدير عام 
ا ملؤسسة يتنصل من مسؤولياته 
وان األجوبة شابها التضليل وعدم 
الدق���ة، وكنا نتمنى م���ن وزير 
املواصالت قراءة السؤال بتمعن 
قبل اإلجابة عنه، وقراءة اإلجابة 
بتمعن ومتحيص قبل اعتمادها 
من قبله، ولك���ن يبدو ان بعض 

مسؤولي املؤسسة يعتقدون اننا 
نقوم بتوجيه األسئلة فقط للسؤال 

لذلك تطمس فيها احلقائق.
مضيفا: س���أوضح مثاال على 
تراخي مسؤولي مؤسسة املوانئ 
الكويتية في اإلجابة عن األسئلة 
انه عندما تقدمت بالس���ؤال عن 
مجموعة م���ن ضباط االتصاالت 
املنتدب���ني ل���دى إدارات اخ���رى 
جاءت اإلجاب���ة بأنهم كانوا على 
رأس عملهم طيلة فترة االنتداب، 
وهو ما يخالف احلقيقة اذ انه من 
خالل اطالعنا على جدول النوبات 
اخلاص مبوظفي ضباط االتصاالت 
مبيناء الشعيبة تبني لنا انهم غير 
مدرجني في ذلك اجلدول، مما يبني 
لنا انهم لم يباشروا عملهم أثناء 

فترة االنت���داب، وكذلك مالحظة 
انهم  مراقب االتصاالت باجلدول 
يعملون لدى مكتب املدير العام، 
وعليه فإنهم ال يستحقون البدالت 
التي صرف���ت لهم طيل���ة فترة 

السنوات املاضية.
وكما خالف���ت اإلجابة أيضا 
انه ال يج���وز ألي موظف يعمل 
بنظام النوبة 24 ساعة )48 ساعة 
راحة( العمل لدى الغير او تكليفه 
بأي وظيفة اخرى وذلك � ملا جاء 
بقرار وزير املالية � بأن هذا النظام 
متكامل وال يجوز ندب او تكليف 
املوظف فيه وكذلك لم تبني اإلجابة 
البدالت التي كانوا يتقاضونها بل 
حاولت املؤسس���ة تقدمي إجابات 

مطولة ومموهة.

دعا جتم��ع »ثوابت األم��ة« جميع املنظم��ات والهيئات 
احلكومي��ة واألهلي��ة وجمعيات حقوق اإلنس��ان للتصدي 
بكل قوتها واتخاذ املوقف الش��رعي والتاريخي لالنتهاكات 
الصهيوني��ة التي ال ميكن الس��كوت عنه��ا والضغط على 
احلكومات التخاذ موقف مشرف جتاه قضية األمة الكبرى، 
موضح��ا ان األم��ة بجميع فئاتها مطالب��ة بالوقوف بكل ما 
متلك للدفاع عن املس��جد األقصى ومقدس��ات األمة وعدم 
التهاون بذلك، مش��ددا على قي��ام اجلامعة العربية ومنظمة 
املؤمت��ر بدور فعال يكون على قدر املس��ؤولية ومس��توى 
احلدث، وعلى األمة جميعا ان جتعل خيار اجلهاد في سبيل 
اهلل ه��و احل��ل اذا لم يتع��اون العالم حلل قضية املس��جد 
األقصى وفلس��طني فاجلهاد م��اض الى ي��وم القيامة كما 
اخبرنا املصطف��ى ژ، فإن اليهود ال يعرفون إال لغة القوة 
ولم حتل اي قضية لألم��ة اال بالقوة ولم يحصل في العالم 
اس��ترداد حقوق اال بقوة، فخيار اجله��اد واجب على األمة 
وعلى  كل اثرياء العالم االس��المي دعم املجاهدين بالسالح 

و»من جهز غازيا فقد غزا«.

»ثوابت األمة« يطالب بالتصدي 
لالنتهاكات الصهيونية للحرم القدسي

)متين غوزال(


