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واالزدهار.
كما بعث س���مو ولي العهد الشيخ نواف االحمد وسمو رئيس 

مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد ببرقيتي تهنئة مماثلتني.
من جانب آخر، عدد مصدر رسمي لبناني في حديث ل� »األنباء« 
ابرز النتائج التي افضت اليها الزيارة الرس���مية لصاحب السمو 
االمير الشيخ صباح االحمد الى لبنان ولقاءاته مع كبار املسؤولني 
اللبنانيني، السيما القمة الثنائية واملوسعة التي جمعته مع رئيس 

اجلمهورية العماد ميشال سليمان.
وقال املصدر ان ابرز نتائج احملادثات هو تعزيز سياسة التضامن 
العرب���ي انطالقا من تعاظم وتيرة تطوي���ر العالقات الثنائية مع 
االشادة بدور صاحب السمو االمير احملوري في تكريس املصاحلات 

العربية � العربية واستكمالها.
وأوضح املصدر ان احملادثات بني صاحب السمو االمير الشيخ صباح 
االحمد والرئيس سليمان افضت الى االتفاق على الصعيد الثنائي الى 

ثالثة امور اعطيت االوامر والتعليمات لتنفيذها فورا وهي:
اوال: اعطاء تسهيالت لالخوة الكويتيني على جميع املعابر البرية 

والبحرية واجلوية وكذلك للمستثمرين الكويتيني.
ثانيا: تزويد لبنان باملشتقات النفطية بأسعار تشجيعية والسماح 

بفتح مدارس لبنانية.
ثالثا: التعاون والتنسيق في مجلس االمن الدولي وتأكيد تضامن 

لبنان مع القرارات الدولية التي تخص الكويت.
ولف���ت املصدر الى انه مت التأكيد عل���ى املوقف املوحد من قبل 
لبنان والكويت بش���أن التمس���ك بوحدة العراق ورفض تقسيمه 
حتت اي مس���مى، وضرورة اطالق مفاوضات السالم استنادا الى 
مرجعية مدريد ومبادرة الس���الم العربية بكامل مندرجاتها وفق 

موقف عربي واحد وموحد.
ورأى املص���در ان من ابرز نتائج القمة اللبنانية � الكويتية هو 
توقيع اتفاقية النش���اء اللجنة العليا املش���تركة والتي من شأنها 
تس���ريع آليات التعاون والتنسيق في شتى املجاالت وعلى جميع 

الصعد.

عمومية اتحاد  الجمعيات التعاونية صادقت 
على التقريرين المالي واإلداري لعامي 2008 - 2009

 بشرى شعبان
أعل���ن رئيس احت���اد اجلمعي���ات التعاونية 
االس���تهالكية د.حس���ني الدويهيس عن مصادقة 
اجلمعي���ة العمومية على امليزانية واحلس���ابات 
اخلتامية للس���نة املالية املنتهية في 2008/12/31 
والذي لم يتم التصديق عليها في اجلمعية العمومية 

العام املاضي.
وقال في تصريح صحافي عقب انعقاد اجلمعية 
العمومية لالحتاد بحضور 100 ممثل عن اجلمعيات 
التعاونية في الكويت هم 80 عضوا منتخبا و20 
من املعينني، لقد صادقت اجلمعية العمومية على 

التقريرين املالي واالداري لسنة 2009.
وأسار الى ان االحتاد عمد الى توزيع التقريرين 
على مجالس ادارات اجلمعيات لدراستهما قبل ما 

يقارب الشهر.
وتوجه د.الدويهيس بالشكر ألعضاء اجلمعية 
العمومية على ثقتهم في ادارة االحتاد، مؤكدا انه 
تربطه عالقة متميزة م���ع اجلمعيات التعاونية 

واالحتاد هو بيت التعاونيني جميعا واحتادهم.

وع���ن اعت���راض ع���دد من 
التعاونيني على عدم السماح لهم 
بالدخول واملش���اركة في أعمال 
انه  العمومية أوضح  اجلمعية 
استنادا الى املادة 22 من النظام 
االساس���ي لالحتاد ترش���ح كل 
جمعي���ة تعاونية 5 من اعضاء 
مجلس ادارتها حلضور اجلمعية 
العمومية لالحتاد على اال يكون 
ممثل اجلمعية لدى االحتاد من 
ضمن املجموعة املكلفة من قبل 
مجل���س االدارة املش���اركة في 
اجلمعي���ة العمومية وهذا وفق 
النظام االساسي، وبالتالي فإن كل 

جمعية اعتمدت خمسة اعضاء للمشاركة والذين 
لم يس���مح لهم بالدخول لم ترد اسماؤهم ضمن 
املنتدبني من قبل مجالس االدارات، واالخوة الذين 
اتوا للمشاركة في اجلمعية العمومية بهدف طرح 
بعض املواضيع من خ���ارج جدول االعمال وهذا 

مخالف للنظام االساسي، السيما 
ما يتعلق باالنتخابات، وهذا امر 
يقرأه وزير الش���ؤون وهو من 

يحدد متى جترى االنتخابات.
وتاب���ع د.الدويهيس: اؤكد 
الرغم  انه عل���ى  للتعاوني���ني 
من كون���ي معينا اال انني منكم 
وتعاوني ويهمني مصلحة العمل 
التعاون���ي وعالقتي بكم عالقة 
اخوة وال شيء يعكر صفو هذه 

العالقة.
واعلن د.الدويهيس ان االحتاد 
متكن من حتقيق مبيعات بلغت 
قيمتها االجمالية 34595 دينارا 
خالل عام 2009 محققا زيادة قدرها 7526.5 دينارا 
على مبيعات 2008، الى جانب مواصلة االحتاد في 
توفير السلع التي حتمل عالمة التعاون والتي بلغ 
عددها عام 2009 ما يزيد على 159 سلعة.وبني ان 
االحتاد اجرى خالل العام املاضي اكثر من 200 دراسة 

ملقارنة االسعار بني اسواق اجلمعيات التعاونية 
وأعد نحو 20 تقريرا بش���أن مقارنة االسعار بني 

اجلمعيات التعاونية واالسواق املوازية.
وكش���ف عن ان االصول الثابتة لالحتاد وفق 
تقرير مدقق احلسابات هي 4815867 دينارا و14654 
وحدة مباني قيد االنشاء ومجموع االصول املتداولة 

7411288 دينارا.
واش���ار الى ان االحتاد حقق صافي ربح لعام 
2009 بلغ 449331 دينارا مقابل خس���ائر في عام 
2008 قدرها 846059 دينارا وخس���ائر في 2007 
قدرها 662169 دينارا، وبذلك يكون االحتاد حقق 
ارباحا وغطى جزءا من اخلسائر التي حققت عامي 
2007 و2008.ودعا د.الدويهيس اعضاء اجلمعية 
العمومية لنبذ الفرقة والشتات وان يسعوا للعمل 
اجلماعي حتت مظلة االحتاد ألنه بيت التعاونيني، 
مشيرا ان س���ر النجاح لكل مؤسسة يكمن وراء 
الرأي اجلماعي والعمل املنظم، حيث ان املسيرة 
التعاونية ما كتب لها النجاح اال بالتكاتف والتعاون 

والشعور باجلسد التعاوني الواحد.

مصدر لبناني عدد أبرز نتائج زيارة األمير إلى لبنان

صاحب السمو هّنأ الرئيس السوداني
بالوالية الرئاسية الجديدة

البصيري: إحالة قانون هيئة االتصاالت
إلى مجلس األمة خالل الصيف إلنجازه

الجاراهلل استقبل سفيري
 ألمانيا ومملكة بوتان

بحث مجل���س إدارة اجلهاز 
املركزي لتكنولوجيا املعلومات 
أم���س مش���روع قان���ون هيئة 
االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات 
الفتوى  املعروض على هيئ���ة 
والتشريع الستكمال اإلجراءات 
اخلاصة به لعرضه على مجلس 
الوزراء وإحالت���ه بعد ذلك الى 

مجلس األمة.
وقال وزير املواصالت ورئيس 
ادارة اجله���از د.محمد  مجلس 
البصيري ل� »كونا« عقب ترؤسه 
اجتماع املجلس، ان القانون ميثل 
أهمية كبيرة من اجل تنظيم عملية 
االتصاالت في البالد والعمل على 

تطوير هذا القطاع.
القانون س���تتم  ان  وأضاف 
الى  إحالت���ه خ���الل الصي���ف 
مجلس األمة إلجنازه مع بداية 
املقبل واصفا هذا  دور االنعقاد 
القانون »باحليوي واحلضاري« 
خاصة انه اخذ صفة استعجال 
من قبل مجل���س األمة وهو ما 
يتفق مع توج���ه احلكومة بهذا 

اخلصوص.
وأوض���ح د.البصي���ري ان 
القان���ون س���ينظم  مش���روع 
عملية االتصاالت وتبادل ونقل 
تكنولوجيا املعلومات مضيفا ان 
الوضع احلال���ي تنظمه قرارات 
وزارية م���ن خالل اختصاصات 
وزارة املواصالت واختصاصات 
اجله���از املرك���زي لتكنولوجيا 
الذي يتطلب  األم���ر  املعلومات 
تطوي���ر هذا القط���اع من خالل 

إنشاء هيئة خاصة به.
الوض���ع  ان  وش���دد عل���ى 
يتطل���ب وجود هيئ���ة منظمة 

استقبل وكيل وزارة اخلارجية 
خالد اجلاراهلل صباح أمس السفير 
ميشائيل فوربس سفير جمهورية 
أملانيا االحتادية. وتطرق اللقاء الى 
الثنائي���ة واألمور ذات  العالقات 
االهتمام املشترك، وذلك على ضوء 
الزيارة األخيرة لصاحب الس���مو 
األمير الش���يخ صباح األحمد الى 
أملانيا االحتادية ضمن  جمهورية 
اجلول���ة األوروبية لس���موه. كما 
اس���تقبل خالد اجلاراهلل شيراب 
تنزن س���فير مملكة بوتان، حيث 
مت استعراض العالقات الثنائية بني 
البلدين وسبل دعمها وتطويرها.

ترسم السياسات وتقوم بعملية 
اإلشراف على قطاع االتصاالت 
وتكنولوجي���ا املعلوم���ات في 
الب���الد، مضيف���ا ان الهيئة لن 
تكون تنفيذية وامنا جهاز رقابيا 
إشرافي ومظلة قانونية حتكم كل 
القرارات الوزارية في كل ما يتعلق 
بقضايا االتص���ال وتكنولوجيا 

املعلومات.
من جانب آخر قال د.البصيري 
ان مجلس الوزراء اعتمد مشروع 
قانون املعامالت االلكترونية الذي 
يشتمل على مواد تتعلق بالتوقيع 
االلكتروني والذي متت إحالته 
الى مجلس األمة متمنيا ان يتم 

اجنازه في أقرب وقت.
كما أوضح ان عددا من اجلهات 
احلكومية طبقت بعض املعامالت 
التي يتم اجنازها عن طريق الدفع 
االلكتروني مضيف���ا ان وزارة 
املواصالت هي اول جهة حكومية 
طبقت هذا اإلجراء تسهيال على 
املواطنني واختصارا للعديد من 

اإلجراءات لهم.

د.محمد البصيري

خالد اجلاراهلل

صاحب السمو االمير الشيخ صباح االحمد

د.حسني الدويهيس

»األنباء« تسلّمت رداً توضيحياً على ما نُشر في عدد أمس بخصوص محاضرة ألقاها في ندوة »الدولة المدنية والسلم األهلي«

السفير رواشدة: خالل الحرب البوسنية كان المتطرفون الصرب 
يهدمون المساجد لكن البوسنيين المسلمين لم يتعاملوا بالمثل

ردا على ما نش���ر في »األنباء« في عدد أمس بعث السفير 
البوس���ني لدى البالد ياسني رواش���دة بيانا تصحيحيا هذا 

نصه:
اس���محوا لي ان أش���يد بدور صحيفتكم الغراء في تغطية 
األحداث املتعلقة ببالدي ب���كل كفاءة وموضوعية واحتراف، 
وان أعبر عن التقدير اخلاص لنائب رئيس التحرير الس���يد 
عدنان الراشد وللسيد مدير التحرير محمد احلسيني ملا قاما 
به من دور ايجابي في تقريب البوسنة الى قراء »األنباء« خالل 
الزي���ارة الكرمية التي قاما بها الى ب���الدي العام قبل املاضي 
والتي كان للتقارير التي نشرت حينها وقع ايجابي كبير لدى 
حكومة بالدي التي قررت من���ح »األنباء« بحق جائزة »درع 
الصداقة« رمزا للتعريف الصحيح باألوضاع في بالدي لقراء 

»األنباء« في كل مكان.
لكن هذه الص���ورة املوضوعية الطيبة عكرها مقال � خبر 

نش���رته صحيفتكم 26 ماي���و في تغطية حملاضرة ألقيتها في ندوة عن »الدولة املدنية والس���لم 
األهلي«، ذلك ان ما نقلته صحيفتكم على الصفحة )18( أعطى صورة معكوسة ملا قلت في الكثير 
من املواقع. وألضرب مثال واحدا فقط، نقلت الصحيفة »ان الرئيس البوس���ني كان متش���ددا مما 
دفعه الى استخدام اإلعالم إلعادة كتابة التاريخ ومسح األدمغة واالنتقام من األتراك العثمانيني«، 
هذا الكالم غير الصحيح  والذي ال اس���اس له جاء هكذا.. والتسجيل للمحاضرة ينفي هذا متاما، 

أي كيف لي وأنا س���فير البوسنة وممثل رئيس البوسنة في 
الكويت أن أقول ان رئيس بالدي � وهو احلاصل على جوائز 
عاملية للس���الم والتعايش الدولي � أقول انه متش���دد ويقوم 
بغسل األدمغة وهكذا، هذا هو أقرب الى اجلنون منه الى العقل، 
والفقرة التالية حتمل الكثير من املغالطات واألخطاء وليست 
مفهومة كما هي ليست صحيحة أساسا، يجري فيها زج اسم 
ايران والكاثوليك بطريقة غير صحيحة ورمبا سق��ط س��طر 
او سطور في هذه الفقرة جعلها غير واضحة ومبهمة ايضا.

واملهم االش���ارة هنا الى ان نص املقال � اخلبر في صحيفة 
»األنباء« هو نسخة متطابقة متاما مع مقال في احدى الصحف 
احمللي���ة مما يوحي ان كاتب املقال ق���د نقل النص حرفيا من 

زميله في تلك الصحيفة.
وكذل���ك في العنوان الذي وضع أم���ام اخلبر جرى ذكر ان 
املس���لمني لم يهدموا كنيس���ة في التاريخ، ورغم قناعتي بأن 
املسلمني ال يقومون بهدم الكنائس اال انني في احملاضرة � وهي مسجلة � لم أشر الى هذا بل قلت 
انه خالل احلرب البوس���نية كان املتطرفون الصرب يهدمون املساجد لكن البوسنيني املسلمني لم 
يتعاملوا باملثل ولم يقوموا بهدم الكنائس، ان األمر تعلق بالبوسنة ومبا جرى في احلرب البوسنية 
وليس بشكل مطلق او بشكل شامل عبر التاريخ. راجيا تصحيح هذا اخلطأ الفادح الذي جنم عنه 

احراج شديد وخسائر معنوية وسياسية كبيرة أحتفظ بحقي في رد االعتبار فيها.

السفير ياسني رواشدةالرئيس البوسني حارس سيالجيتش

اطمأن على أعضاء الوفد الكويتي المشارك في قافلة اإلغاثة البحرية

الخرافي: الكويت كانت والتزال داعمة للقضية الفلسطينية
ونفخر بمشاركة وفد كويتي في »أسطول الحرية« المتوجه إلى غزة

أنطاليا ـ تركيا - منى ششتر
أكد رئيس مجلس االمة جاسم 
اخلرافي ان الكويت كانت والتزال 
داعمة للقضية الفلسطينية، معتبرا 
القضي����ة للعالم  إبراز ه����ذه  أن 
بالطريقة السلمية هو األسلوب 
الى  العملي والصحيح للتوصل 

النتائج املنشودة.
ج����اء ذلك في اتص����ال هاتفي 
أجراه الرئي����س اخلرافي صباح 
امس لالطمئنان على اعضاء الوفد 
الكويتي املوجود حاليا في انطاليا 
التركية للمشاركة في قافلة اإلغاثة 
البحرية املتجهة الى غزة والذي 
يتك����ون من 17 ش����خصا. ووجه 
الرئيس اخلرافي كلمة للوفد خالل 
االتصال قال فيها »نحن فخورون 
بهذه املشاركة وهذا العمل الوطني 
الكبير«، مبينا ان ذلك يدل بشكل 
واضح على ان الكويت كانت دائما 
والتزال مع القضية الفلسطينية 
»من منطلق مبدأ وليس من منطلق 

مزاج او سياسة«.
وأشاد مبا يبذله الوفد الكويتي 
في سبيل رفع اسم الكويت عاليا 
وقال ان »هذا من ش����أنه ان يتيح 
لي����رى حرص  الفرص����ة للعالم 
الكوي����ت وأهلها على املس����اهمة 
في مثل ه����ذه األعمال اخليرية«، 
معربا عن س����عادته بوجود وفد 
كويتي يضم شخصيات مختلفة 
ضمن وفود متثل 50 دولة تختلف 

دياناتهم وانتماءاتهم.
الرئي����س اخلرافي ان  وأك����د 
معاجلة القضايا بالطرق السلمية 
هو األسلوب احلضاري والصحيح 
النتائج  الى  والعملي للتوص����ل 
املرجوة، معتبرا ان إبراز القضية 
الفلسطينية للعالم من خالل حمالت 
اإلغاثة اإلنسانية »ميكننا من كسب 
ود العالم واحترامه ونأمل ان يكون 
هذا املكس����ب الدولي داعما لهذه 

القضية في احملافل الدولية«.
وبارك الرئيس اخلرافي مجددا 
للوفد الكويتي جهودهم وحرصهم 
على إبراز قضية اإلسالم األسمى 
للعال����م اجم����ع أال وه����ي قضية 

البحري����ة االس����رائيلية بالعودة 
أدراجها واذا قاوم أفراد طواقمها 

فسيتم اعتقالهم«.
االذاعة ان »اجليش  وأضافت 
االسرائيلي أكد عزمه على إحباط 
محاولة كسر احلصار املفروض 
على قطاع غزة، مش����يرا الى انه 
س����يعطي إنذارا للسفن املشاركة 

وسيدعوها للعودة أدراجها«.
ووفق حتذير اجليش االسرائيلي 
»اذا تابعت السفن طريقها باجتاه 
سواحل غزة فسيقوم مغاوير البحر 
)الكوماندوز البحري( وغيرهم من 
افراد الوحدات اخلاصة باالستيالء 
عليها وإحضارها الى ميناء )اشدود( 
بإسرائيل حيث سيخضع ركاب هذه 
السفن لإلجراءات االدارية من قبل 
وزارة الداخلية وسلطة الهجرة ثم 
يعادون ال����ى الدول التي وصلوا 
منها«. وأشارت اإلذاعة الى ان قوات 
س����الح البحرية جتري تدريبات 
حتاكي االستيالء على هذه السفن 

واعتقال ركابها.
وحسب اإلذاعة فقد »اصدر قائد 
سالح البحرية االسرائيلي اليعيزر 
ماروم توجيهاته الى القوات املعنية 
باألمر ان تعمل بحساسية عالية 
دون االجنرار وراء استفزازات في 
حال االستيالء على هذه السفن«. 
ونقل����ت االذاعة عنه »ان اجليش 
ال ينوي اطالقا املس بأي شخص 
من مئات األشخاص على ظهر هذه 

السفن«.
الى ذلك، قال النائب في املجلس 
الفلسطيني ورئيس  التشريعي 
اللجنة الشعبية ملواجهة احلصار 
جمال اخلضري ان السفن الثماني 
املشاركة ضمن )اسطول احلرية( 
انطلقت امس نحو غزة حيث من 

املتوقع وصولها غدا السبت.
وأكد اخلضري في بيان امس 
»ان هذه السفن انطلقت عبر موانئ 
مختلف����ة لتلتقي اليوم في نقطة 
محددة أمام سواحل جزيرة قبرص 
حيث ستتحرك فورا جتاه شواطئ 
غزة لتصل صباح السبت وذلك 

حسب ما هو مخطط له«.

القدس قائال »نشكركم على هذه 
التضحية الكبيرة التي تقومون بها 
من أجل فلسطني ونوصيكم خيرا 
بأنفسكم وأن تكونوا خير سفراء 
لبلدكم الكويت«. وأكد في سياق 
متصل حرص القيادة السياسية 
للب����الد دائما عل����ى دعم القضية 
الفلسطينية وعلى »إبراز حرص 
أهل الكويت عل����ى دعمها ونحن 
الوسائل«. وقال  أثبتنا ذلك بكل 
ان ما يثيره صاحب السمو األمير 
الشيخ صباح األحمد في جوالته 
واجتماعات����ه في احملافل الدولية 
كان دائما القضية الفلس����طينية 
وقضايا العرب واملسلمني »وهذا 
يدل على حرص صاحب الس����مو 
القضايا  األمير على متابعة هذه 

في تلك احملافل«.
وش����دد الرئيس اخلرافي في 
اتصاله على ان أهل الكويت جميعا 
يؤمنون بأن املولى تعالى حفظ 
»ديرتنا« من كل ش����ر أحاط بها 
بس����بب اعمال اخلير التي تقوم 
بها الكويت أميرا وحكومة وشعبا 
»وعلين����ا ان نح����رص على هذه 

األعمال اخليرية« واستمرارها.
وقال ان الكويت »اثبتت للعالم 
ان ما نقوم به من أعمال هي أعمال 

خير من أجل اخلير ومن اجل كسب 
احلسنات ومن اجل فقير وجائع 
ومن أجل إش����عار ه����ؤالء الذين 
يعتقدون انه ال يعرف احد قضيتهم 
بأن هناك من يس����عى ملساعدتهم 

قدر االستطاعة«.
ودعا الرئيس اخلرافي املولى 
عز وج����ل أن يكون ث����واب تلك 
األعمال »في ميزان حسنات أهل 
الكويت وحكومة  الكويت وأمير 

الكويت«.
وأع����رب ع����ن فخ����ره وجود 
مواطنني كويتيني يقومون بدور 
مشرف »وهذا دليل على ما لدينا من 
طاقات محبة للقيم واملبادئ ولكل 

ما فيه خير المتنا االسالمية«.
يذكر ان الوفد الكويتي يتكون 
من عدد من األفراد املهتمني بالعمل 
الش����عبي  التطوعي  اإلنس����اني 
الكويت����ي وتتضمن مش����اركتهم 
سفينة شحن »بدر« ومساعدات 
ه����ي حصيلة تبرعات ش����عبية 
تزيد قيمتها على 1.1 مليون دوالر 
وتتنوع ب����ني محطة حتلية مياه 
ومعدات صيانة ومولدات كهرباء 
وألع����اب أطفال ومع����دات طبية 
وأجهزة لغس����يل الكلى وأجهزة 
لألشعة. الى ذلك، وجه مشاركون 

في القافل����ة البحرية إلغاثة غزة 
)اسطول احلرية( امس رسالة الى 
العالم أجمع بضرورة كسر احلصار 
املفروض عل����ى القطاع، مؤكدين 
أنه ال شيء سيثني االسطول عن 

بلوغ هدفه.
وقال عدد م����ن ممثلي الوفود 
املشاركة في مهرجان خطابي قبيل 
انطالق مغادرة األسطول ان هدف 
االسطول هو االنتصار لكل املبادئ 
السامية والدينية وحماية الكرامة 
الفلسطيني  اإلنسانية للش����عب 
احملاصر في فلسطني كلها فالقضية 
ليست غزة فحسب بل هي قضية 

ظلم سياسي.
وأكدوا انه آن للعالم ان يكسر 
الصمت الرهيب جتاه املمارسات 
اإلس����رائيلية غير اإلنسانية في 
حق الش����عب الفلس����طيني وآن 
للحص����ار اجلائر على قطاع غزة 
أن يتقلص وآن ألكثر من مليون 
املليون فلس����طيني في  ونصف 
ذلك القطاع ان يعيش����وا أحرارا 
وأن يتواصلوا مع العالم ويؤدوا 
فرائضه����م وش����عائرهم الدينية 
املفروضة عليهم خارج فلسطني.
الى ان انس����حاب  وأش����اروا 
اس����رائيل م����ن قطاع غ����زة قبل 

سنوات ما هو اال ادعاءات يطلقها 
النظ����ام الصهيون����ي، مبينني ان 
القطاع يعيش حالة من االحتالل 
املباشر السيما مع تضييق  غير 
اخلن����اق على الش����عب هناك برا 
وبحرا وجوا. وقالوا ان اسطول 
احلرية سيعمل على كسر احلصار 
وتسليط الضوء على املمارسات 
االسرائيلية وفضحها مبينني ان 
اعتراض اسرائيل لألسطول يعني 
دخولها معركة م����ع دول العالم 

احلرة.
وأعرب املشاركون عن جزيل 
ش����كرهم وتقديرهم لكل شعوب 
العال����م الذين س����اهموا في دعم 
أس����طول احلرية بأي ش����كل من 
األشكال مؤكدين عزمهم على املضي 
في الطريق الى غزة »ولن يثنينا 
ش����يء عن ذلك«. وكانت اجلهات 
األمنية االسرائيلية تلقت صباح 
امس أمرا مبنع مرور قافلة السفن 
الدولية )اسطول احلرية( الى قطاع 

غزة.
واوضحت االذاعة االسرائيلية 
العامة انه »سيسمح مع ذلك بنقل 
حمولة الس����فن الى القطاع عبر 
اس����رائيل بعد تفتيشها امنيا أما 
الس����فن نفسها فس����توعز اليها 
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