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الخرافي: الكويت تدعم القضية الفلسطينية.. والكيان الصهيوني أصبح محرجاً سياسياً

العدوة: نعلن تضامننا مع غزة.. والحصار الجائر بمباركة أميركية وسيتم كسره

هايف: نس�تغرب غياب دور الجامعة العربية ومنظمة المؤتمر اإلسالمي
عبدالصمد: برقية من المجلس إلى األمم المتحدة لكسر الحصار عن غزة

الغان�م: نحيي المرابطين في غزة ونفخر بمش�اركة كويتيين في الحملة
يتف�رج الدول�ي  والمجتم�ع  جائ�ر  غ�زة  عل�ى  الحص�ار  الص�واغ: 

جنح���ت في مهمتها حتى قبل ان 
تنطلق ألنها كسرت حاجز الصمت 
وأرغمت الكيان الصهيوني على 
إدخال م���واد اإلغاثة خالل األيام 
املاضية، أحرجت الكيان الصهيوني 
أمام العالم، أقول ان املؤسس���ات 
االس���المية بذلت جهدا طيبا في 
هذا االجتاه، جميع املؤسس���ات 
اخليرية اإلس���المية قدمت جهدا 
طيبا، حفرت عشرات اآلبار، وكفلت 
مئات األسر، ومستشفى الكويت 
التخصصي ش���اهد على ذلك في 
فلسطني، باإلضافة الى املشاريع 
الزراعية منها مشروع »غرس 100 

ألف شجرة نخيل«.
وعن املشاريع األكثر إحلاحا 
قال: ترمي���م البيوت التي هدمها 
االحتالل، مؤكدا ان اجلهات اخليرية 
أجنزت 700 بيت واآلن في إطار 
إجناز 400 أخرى إليواء األس���ر 
الفلسطينية، مشددا على ضرورة 
توجيه الدعم لفلسطني خصوصا 

الدعم املالي.
وق���ال أم���ني ع���ام احلرك���ة 
الدس���تورية د.ناص���ر الصانع 
إن هذا املهرجان رس���الة مؤازرة 
الخواننا في غ���زة حيث تتطلع 
أنظار العالم لهذا األسطول وفي هذا 
املوقف نحيي د.وليد الطبطبائي 

ال���ذي يحمل صفة عضو مجلس 
إدارة املنتدى العاملي للبرملانيني 

اإلسالميني.
وأضاف الصانع ان هذه القافلة 
التي تسير نحو غزة تضم جميع 
أطياف العالم فرأينا عليها بعض 
القساوسة واليهود وجميع ألوان 
الطيف السياسي ضمن البرملانيني 
األوروبيني، ورأينا الشباب الكويتي 
واملرأة الكويتية وهو ما يستحق 

الدعم والتشجيع.
وأكد ان املشاركني في القافلة 
اتفقوا عل���ى مهرجان موحد في 
جميع أقطار العالم لدعم هذه القافلة 
وحتدي الغطرس���ة الصهيونية 
العربي���ة  األنظم���ة  وإح���راج 

واملتواطئني مع الصهيونية.

شكر جزيل

الى ذل���ك، قال النائب عدنان 
عبدالصمد: »نقدم جزيل الشكر 
لكتلة التنمية التي بادرت بعقد 
ه���ذا املهرجان، باألمس حتركت 
سفن السالم لكس���ر احلصار، 
وصادف يوم 19 مايو يوم السالم، 
فأين األمم املتحدة من الس���الم، 
أين املجتم���ع املدني والواليات 
التي تدعي  املتحدة األميركي���ة 

حماية السالم؟!

املواقف بني فصائل الفلسطينيني، 
وان كنت ال اظن ان هناك سالما 
مع اليهود، ونحن نالحق سرابا، 
فاحلق ال تتم استعادته اال بالقوة، 
وصاحب السمو االمير والشعب 
واملجلس يدعمون على مر التاريخ 

صمود الشعب الفلسطيني.
ال���ى ذلك، ق���ال النائب خالد 
العدوة: نح���ن من خالل مجلس 
االمة نعبر عن ارادة الشعب احلرة، 
ونعلن تضامننا مع غزة، مؤكدا 
ان احلصار اجلائر الذي تقوم به 
الصهيونية مبباركة اميركية سيتم 
كس���ره من الشعب الفلسطيني، 
منتقدا املوقف العربي املتخاذل مع 
القضية الفلسطينية وعدم قدرته 
على كسر احلصار، ويعول على 
اميركا اخلائنة واحلامية للكيان 

الصهيوني.

الذهاب إلى غزة

ولفت العدوة الى ان الصهاينة 
لم يس���محوا لألمني العام لألمم 
املتحدة بان كي مون الذي وصفه 
ب� »اجلب���ان« بالذهاب الى غزة، 
متمنيا على الوفد املش���ارك في 
س���فينة احلري���ة أن يذهب الى 
غزة التي انطلقت من تركيا والتي 
نعتز مبوقف رئيسها رجب طيب 
أردوغان الذي لم يبع فلسطني كما 
باعها حكام العرب، وأن يعود الى 

البالد بسالمة اهلل.
وشدد العدوة على أن املجتمع 
الدولي متخ���اذل جتاه ما يحدث 

في غزة.
من جانب���ه، أكد ممثل اللجان 
اخليرية وليد العنجري ان الشباب 
الكويتي املشارك في أسطول اإلغاثة 
عددهم 16 فارس���ا في الس���فينة 
الكويتية بدر غالبيتهم من النساء 
الالتي تأملن لهذا اإلعصار الظالم 
على أناس عزل، لذا بادرن وشكلن 
فريقا ميثل جميع فئات املجتمع 
واشترين س���فينة في غضون 3 
اشهر ليضربن املثل بالصحابيات 
اجلليالت، هذه الس���فينة تعطي 
صورة مشرقة عن الكويت وعملها 
اخليري، أق���ول ان قافلة احلرية 

اكد عدد من النواب والناشطني 
السياسيني على الطابع االنساني 
السطول احلرية املتوقع وصوله 
صباح اليوم االثنني الى شواطئ 
غزة لفك احلصار املفروض عليها، 
معربني عن تأييدهم املطلق لهذه 

احلملة االنسانية.
واذ ش���ددوا خ���الل مهرجان 
تضامني عقد ف���ي مجلس االمة 
امس على اضطالع الدول الكبرى 
مبس���ؤولياتها في تأمني وصول 
هذا االسطول فانهم اكدوا املوقف 
الكويت���ي الثاب���ت واملبدئي من 
الفلسطينية ودعم  القضية  دعم 

احلمالت اخليرية واالنسانية.
وتقدم رئي���س مجلس االمة 
جاسم اخلرافي بالشكر الى اعضاء 
التنمية  املجلس، الس���يما كتلة 
واالصالح على هذه الدعوة البراز 
دور النواب في دعم سفن احلرية، 
مشيرا الى ان هذه املبادرة تؤكد 
حرص االمير وحكومة وش���عب 
القضية  الكوي���ت عل���ى دع���م 

الفلسطينية في كل احملافل.
اضاف: كان لي الشرف لاللتقاء 
ببعض االخوات الالتي كان لهن 
الفض���ل بعد اهلل في التنس���يق 
الختي���ار من ميث���ل الكويت في 
س���فن احلرية ومت اطالعي على 
برنام���ج العمل، وكان طلبهن ان 
تبارك الكويت هذا العمل السلمي، 
واله���ادف الى اب���راز اهمية فك 
احلصار عن غزة عبر اس���لوب 

حضاري قانوني.
وقال: شكرت االخوات وبينت 
له���ن ان القضية الفلس���طينية 
ستظل بخير طاملا كان هناك من 
يدافع عن هذا احلق، مشيرا الى 
ان قضية القدس وفلس���طني هي 

قضية اسالمية.

فريق كويتي

واشار الى تكوين فريق كويتي 
للمشاركة في هذه احلملة، وهو 
حش���د دولي كبير لفك احلصار، 
الفتا ال���ى ان الكيان الصهيوني 
محرج سياسيا من كيفية التعامل 
مع هذا احلشد الدولي الذي ميثل 

خمسني دولة.
وقال نريد اآلن ان نسمع من 
يته���م املدافعني عن هذه القضية 
باالرهاب ماذا سيقولون عن هذه 

احلملة االنسانية.
واكد ان من واجبنا الشكر ملن 
ميثل الكوي���ت والعالم في هذه 
احلملة ونق���ول لهم وبكل محبة 
واخالص ش���كرا لك���م والكويت 
واهله���ا بخير م���ا دام هناك من 

يسعى لعمل اخلير.
واوض���ح ان اه���ل الكوي���ت 
حريصون على دعم املبادئ التي 
يؤمنون به���ا دون النظر الى اي 
امور سياسية او طائفية مجددا 
الشكر العضاء املجلس على هذه 
املبادرة قائال بيضتم الوجه ونشكر 
في هذا املقام االخ وليد الطبطبائي 

املشارك في هذه احلملة.
الواليات املتحدة »اللي  ودعا 
انها  البيرق« وتعتق���د  ش���ايله 
الى دعم  ستأتي باالمن والسالم 
وحسن التعامل مع هذه احلملة 
االنسانية والس���لمية، مؤكدا ان 
بع���ض املش���اركني ينتمون الى 
الوالي���ات املتح���دة وبريطانيا 

وفرنسا وروسيا وغيرها.
وقال النائب د.جمعان احلربش 
ان ثلة من ابناء الكويت اآلن على 
منت س���فن فك احلصار واملتوقع 
وصوله���ا اليوم ش���واطئ غزة، 
موضحا ان نحو 750 ش���خصية 
عربية واجنبية تشارك في هذه 

احلملة االنسانية.
واضاف: ان الكيان الصهيوني 
يعيش حالة قلق سياسي وهرج 
سياسي كبيرين، مشيدا باملبادرات 
الدولي���ة والعربي���ة والكويتية 

للشخصيات املشاركة.
واكد ان الكويتيني صف واحد 
خلف هذه الش���خصيات والذين 

ارواحهم من اجل قضية ليس���ت 
قضيتهم وحدهم وامنا هي قضية 

املسلمني جميعا.
ومتن���ى التوفي���ق ل���كل من 
شارك في الس���فينة املتجهة الى 
غزة متوجها بالشكر الى الرئيس 
اخلرافي ونائبه الرومي على رعاية 

املهرجان.
الوطني  وقال رئيس االحتاد 
الكوي���ت عمار  لطلب���ة جامعة 
الط���الب  الكن���دري ان جمي���ع 
الكويتيني يؤيدون سفن احلرية 
التي تكسر حصار السجن الكبير 

في غزة.
واش���اد باجلزائ���ر والكويت 
اللتني ارسلتا اكبر السفن إليصال 
املعونات الى غزة داعيا الشعوب 
العربية االخرى الى االقتداء بهذا 

املوقف الرائع.
ومتنى ان يع���ود الكويتيون 
املشاركون في السفن الى الكويت 
ساملني وان يس���تقبلوا استقبال 

األبطال.

حصار جائر

ومن جانبه، قال النائب فالح 
الصواغ ان احلصار على غزة هو 
حصار جائ���ر واملجتمع الدولي 
يتفرج على هذا احلصار واستنكر 
الصواغ الصمت العربي االسالمي 
والعدوان اجلائر، مشيرا الى ان 
هناك من ينظر للحصار بعني باردة، 
مشددا على ان الرئيس الفلسطيني 
عليه ان يخجل من نفس���ه ال ان 

يكون صامتا في مقره.
واض���اف الص���واغ ان العدو 
الصهيون���ي اخذ يتمادى ألنه لم 
ي���ر احدا يتحرك متس���ائال: اين 
دور اميركا فهل الصمت دورها؟ 
أليس���ت هي دولة دميوقراطية؟ 
واين »حقوق االنسان« من نصرة 
غزة وحيا د.وليد الطبطبائي لهذه 
الشجاعة سائال اهلل ان يجزيهم 
خيرا، مؤيدا ارسال برقية من مكتب 
املجلس الى االمم املتحدة تتعلق 

بحصار غزة.
ق���ال ممثل احتاد  من جانبه 
الطلبة بالهيئ���ة العامة للتعليم 
التطبيقي ولي���د الكندري اليوم 
جئنا نتكلم باسم 44 الف طالب 
وطالبة تضامنا مع دعاة احلرية 
واس���طولها النقاذ منكوبي اكبر 
سجن عاملي في غزة التي عزلت عن 
العالم مؤكدا ان ابناءنا الكويتيني 
معهم ونقول لهم سيروا ونحن 

معكم.
النائب حس���ني  وبدوره حيا 
احلريتي شعب فلسطني واهلنا 
في غزة على هذا الصمود جتاه هذه 
اجلرمية الدولية والتي تتم هناك 
من خالل القتل بالترك متسائال اين 
املنظمات الدولية واالمم املتحدة 
ومنظمات حقوق االنسان من هذه 

اجلرمية الدولية.
وطالب احلريتي بأن تصدر 
رس���الة من مجلس االمة لالمني 
العام في االمم املتحدة للسماح 

رفضوا السكوت على هذه املهانة، 
الفتا الى ان الرئيس جاسم اخلرافي 
ه���و اول الداعم���ني واملناصرين 

للقضية الفلسطينية.
ودعا احلربش وزير اخلارجية 
ردا على تهديد اسرائيل باعتقال 
املش���اركني في ه���ذه احلملة الى 
التحرك سياسيا عبر االمم املتحدة 

حلماية ابنائنا.
وف���ي اتصال مباش���ر اجراه 
القائمون على املهرجان مع النائب 
د.وليد الطبطبائي الذي هو ضمن 
الوفد الكويتي املشارك في سفينة 
احلرية، قال: نح���ن اآلن بجانب 
اعضاء الوفد الكويتي الذي يضم 
الى جانبي وفودا من الدول الشقيقة 
والصديقة، ووفد الكويت يتكون 
من ستة عش���ر شخصا بينهم 5 
سيدات، ومن املتوقع الوصول الى 
غزة صباح اليوم، واالجواء رائعة، 
مشيرا الى ان الوفد يتكون من 50 
دولة، متمنيا على النواب ايصال 
العالم احلر للضغط  الى  رسالة 
على الكيان الصهيوني بعدم عرقلة 
الس���فينة التي ته���دف الى عمل 
انس���اني ملساعدة ما يتعرض له 
اخواننا الفلسطينيون من اعتداءات 
وحش���ية من الكيان الصهيوني، 
وشكر د.الطبطبائي كل من شارك 
ف���ي املؤمتر الذي يهدف الى دعم 

اخواننا في غزة.
من جانب���ه، قال نائب رئيس 
مجلس االمة عبداهلل الرومي ان 
القضية الفلس���طينية في قلوب 
الكويتيني حكومة واميرا وشعبا، 
والعالم يدعو الى ان تنجلي هذه 
الغمة عن الش���عب الفلسطيني، 
مشيرا الى ان اخلطوة التي قام بها 
الناشطون ما هي اال اشارة وتنبيه 

ملا آلت اليه االوضاع في غزة.
واضاف ان القضية الفلسطينية 
هي القضية العادلة الوحيدة التي 
تنطبق عليها كل معاهدات االمم 
املتحدة مع وقف التنفيذ، الفتا الى 
ان العالم اذا اراد الس���الم فعليه 
حل هذه القضية وايقاف احلصار 

اجلائر عن الشعب الفلسطيني.
وبني الرومي ان الشعب الكويتي 
يساند س���فن احلرية والتحرك 
الس���امي الذي قامت به مجاميع 
في دول مختلفة، متمنيا ان تنتهي 
معاناة الشعب الفلسطيني بأقرب 

وقت ممكن.
من جانبه، قال النائب السابق 
فه���د اخلنة: نح���ن نطالب برفع 
احلصار عن غزة قبل كل شيء، 
ومن يرصد تاريخ القضية يرى 
التنازالت التي توالت منذ العام 
1948، وراهنا وصل احلال بنا الى 
ان نستجدي العالم العطاء لقمة 
للمرابطني في غزة واملفرح ان فكرة 
فك احلصار جاءت من االخوات، 
وال ريب انه الدور الفاعل للمرأة 

املسلمة.
واضاف: ان اخلالف بني الفرقاء 
يج���ب اال يك���ون على حس���اب 
الفلس���طينيني، فالبد من توحيد 

الغذاء واالدوية لقطاع  بدخول 
غزة املنكوب، مثنيا على مشاركة 
الطبطبائي  النائب وليد  زميله 

في حملة سفن احلرية.
وشدد احلريتي على ضرورة 
ان تبعث احلكومة الكويتية رسالة 
ال���ى املنظمات الدولي���ة لتوفير 
احلماي���ة الالزمة له���ذه احلملة 
الى قطاع غزة  لضمان وصولها 
بالس���المة وفك احلصار عن هذا 

القطاع املنكوب.
ب���دوره حيا النائ���ب مرزوق 
الغامن املرابط���ني في غزة معربا 
في الوقت ذاته عن الفخر ملشاركة 
كويتيني في هذا االسطول االنساني 
الذي كشف زيف ادعاءات الكيان 

الصهيوني.
الغ���امن كل املنظمات  ودع���ا 
الدولية باملساهمة في حماية حملة 
االغاثة وفك احلصار واملشاركني 
فيها مؤيدا صدور بيان من املجلس 
او اللجن���ة اخلارجية حول هذا 
املوض���وع والعالن التضامن مع 
املشاركني كما حيا مشاركة زميله 

النائب الطبطبائي.
من جانبه ن���وه النائب عادل 
الصرعاوي ب���دور وجهد زميله 
الطبطبائي الذي دأب على املشاركة 
بكل جهد انس���اني، مؤكدا ان ما 
ميلك���ه النواب هو ه���ذا احلس 

الشعبي والتضامني.
وق���ال: ينبغ���ي اال نخت���زل 
هذا املوضوع ف���ي تقدمي الغذاء 
والدواء، بل ان حتمل هذه املبادرة 
اكثر شمولية، السيما ما  رسالة 
يتعلق بس���قوط بعض االنظمة 

السياسية.
واك���د انه آن األوان بأن تتفق 
املنظمات الدولية على تس���جيل 
موقف بض���رورة وقف احلصار 
والتجويع والتخويف الشقائنا 
الصامدين ف���ي غزة وأال تتوقف 

االمور عند هذا االسطول.

رسالة واضحة

ناج���ي  النائ���ب  ومتن���ى 
العبداله���ادي ان تصل رس���الة 
واضحة الى العالم اجمع مبساندة 
الكويتي لشعب غزة  الش���عب 
والعمل على فك احلصار عنهم 
وخصوص���ا بعد ان وصل االمر 

الى حد املجاعة.
ودعا العبدالهادي االمني العام 
لالمم املتحدة »بان كي مون« الى 
الركوب على ظهر احدى السفن 
املشاركة في فك احلصار واالطالع 
على الوضع بنفس���ه مطالبا في 
الوقت ذاته الدول العربية بايجاد 
وحدة اعالمية لتس���ليط الضوء 
على قضي���ة احلصار وان تعمل 
الدول العربية على رص الصفوف 
واخل���روج بق���رارات جماعي���ة 
م���ن اجل التصدي للممارس���ات 

االسرائيلية.
وفي اخلتام قال النائب د.فيصل 
املس���لم ان كانت كتلة االصالح 
والتنمية دعت لهذا املؤمتر فاننا 
نتوجه بالشكر للجميع ونسأل 
اهلل القبول الفتا ال���ى ان اليوم 
وصلنا الى ان نس���تجدي العالم 
لدخول االكل واالدوية الى قطاع 
غزة الذي نسأل اهلل ان يكون في 

عونها من اخلونة.
واضاف نحن نتس���لم اليوم 
صفح���ات عند نه���ج اخلضوع 
واخلذالن وعلى رأس���هم عباس 
ابومازن مؤكدا اننا اليوم ننطلق 
من منطلق واجب ش���رعي جتاه 
قضية اسالمية لنصرة اخواننا 
في غزة مطالبا جميع مؤسسات 
املجتمع املدني بدعم هذه القضية 

وبدعم فلسطني.
واقر املس���لم بأن مسؤولية 
الكويتيني املبحرين على  حماية 
س���فن احلرية تقع عل���ى عاتق 
ال���وزراء ووزير  رئيس مجلس 
اخلارجية، متمنيا ان يحفظ اهلل 
جميع الكويتيني املبحرين وعنهم 
النائب د.وليد الطبطبائي املشارك 

في هذه السفينة.

وأضاف: »إن 16 كويتيا ذهبوا 
لكسر احلصار، وفي املقابل هناك 16 
شهيدا ذهبوا ضحية األنفاق التي 
طوقت غزة، ومع األسف فان هناك 
أنظمة عربية حتاصر غزة بإطالق 
الغاز في األنفاق، أو تضع جدارا، 
متسائال أين الشعب املصري الذي 
قدم الش���هداء من أجل فلسطني؟ 
أين هو من نظامه؟ ونحن نراهن 

على الشعوب العربية.
ودعا عبدالصمد لتوجيه برقية 
الى االمم  الكويتي  البرمل���ان  من 
العام لكسر  املتحدة والسكرتير 
احلصار عن غزة احملاصرة، ونأمل 
ان تكون قافلة اخلير بداية لنصر 

فلسطني.
من جهت���ه، قال النائب محمد 
هايف: نش���كر رئي���س املجلس 
لرعاية املؤمتر، ونشكر »التنمية« 
الراعية له، ونشكر الشعوب التي 
اجتمعت من انحاء العالم لكسر 
احلصار عن غ���زة، وال ريب ان 
قضية فلسطني عادلة، ومع ذلك 
يغي���ب دور اجلامع���ة العربية، 
ومنظمة املؤمتر االس���المي ومع 
االسف ان اهل القضية يتخاذلون 

عن قضيتهم العادلة.
ومتنى هايف ان تكون السفينة 
بدرا في س���ماء العالم االسالمي 
مثلما كانت غ���زوة بدر انطالقة 

لإلسالم.
الرئيس  وانتقد هاي���ف دور 
الفلسطيني محمود عباس الذي 
ينظر الى ش���عبه بعني اخلذالن، 
ونحيي الش���باب الكويتي الذي 
ضحى بنفس���ه من اجل القضية 
الفلسطينية، واخص بالذكر النائب 

د.وليد الطبطبائي.
وحتدث النائب خالد السلطان 
ع���ن املوق���ف الكويت���ي املقاوم 
لالحت���الل الصهيون���ي ألرض 
فلسطني والثابت من اجل نصرة 
اهل غزة مستغربا صمت املجتمع 
الدولي ازاء املمارسات العدوانية 

الصهيونية.
وقال السلطان ان ما اخذ بالقوة 
ال يعود إال بالقوة، داعيا الى دعم 
مجاه���دي غزة الذي���ن يقدمون 

خالل مهرجان خطابي نظمته كتلة التنمية واإلصالح في قاعة االحتفاالت الكبرى في مجلس األمة لدعم »قافلة الحرية« المتجهة إلى غزة

الزميل سعود الفضلي أثناء إدارته للمهرجان اخلطابي

الرئيس جاسم اخلرافي أثناء حديثه في مهرجان احلرية لغزةد.جمعان احلربش متحدثا )متين غوزال( رئيس مجلس األمة جاسم اخلرافي متوسطا د.ناصر الصانع ود.فيصل املسلم وعبداهلل الرومي ود.فهد اخلنة  

 على متن »مرمرة« كان اللقاء.. فهل هناك لقاء في قطاع غزة؟
 منى ششتر � شرق البحر األبيض المتوسط � كونا: 

ال ميكن للمبحر على منت سفينة الركاب »مرمرة« في رحلتها 
هذه األيام عبر البحر األبيض املتوس���ط باجتاه الس���واحل 
الفلسطينية املقابلة لقطاع غزة إال ان يبدي إعجابه مبا يقدمه 
املقهى الصغير املوجود على متنها من مأكوالت ومشروبات.

وبالرغم من صغر حجم املقهى الوليد الذي متت تسميته »غزة« 
تيمنا بالهدف من الرحلة ورغم الالفتة الكرتونية التي كتب عليها 
االس���م بخط اس���ود فاحت اللون فانه بدأ بتقدمي قطع من الكباب 
التركي املشوي والكفتة للمشاركني في »اسطول احلرية« الذين 
حرموا من األغذية إال املعلبة منها، إضافة الى املشروبات الباردة 

والشاي والقهوة بسعر رمزي قدره »ال شيء«.
وال تع���دو املقاهي التي تضمنته���ا األدوار املختلفة في 
السفينة كون كل واحد منها مطبخا صغيرا لتقدمي الشاي 
والقه���وة والبرتقال والتفاح ط���وال اليوم أما في الصباح 
فتقدم افطارا من اجلنب األبيض والزيتون األسود والطماطم 
وقطعا من اخلبز املطعم باملكس���رات واحلبوب إضافة الى 

قطع من الكعك الصغير.
أما وجبة الغداء والعشاء على حد سواء فال تتغير وتتألف 
فقط من مأكوالت معلبة مثل »الدوملة التركية« وهي نوع من 
ورق العنب احملش���ي باألرز او معلب���ات الفاصوليا احلمراء 
بالصلص���ة او اللوبياء البيضاء بالصلص���ة او يخنة اللحم 
بالبطاطس، إضافة الى البرتقال والتفاح والصودا واملشروبات 

الغازية والشاي والقهوة.
إال ان إنشاء مقهى »غزة« ورغبة القائمني عليه في ازدهار 
ذلك االس���م العزيز على قلوب جميع املش���اركني في الرحلة 
دفعهم الى ابت���كار الئحة طعام تختلف عم���ا تقدمه املقاهي 

األخرى في السفينة.
وساعد هواء البحر األبيض املتوسط على نشر رائحة الشواء 
في السفينة كلها بتناغم سيمفوني األمر الذي دفع بالعديد من 
الركاب الى تتبع الرائحة بحثا عن املش���ويات بعد ان زهدت 
املع���دة في أكل املعلبات وكان اللقاء في مقهى غزة فهل يلتقي 

مقهى »غزة« على  منت سفينة الركاب »مرمرة«اجلميع في قطاع غزة؟


