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إسرائيل تمارس »إرهاب الدولة« ضد »أسطول الحرية«
واملصابني«.

وق����ال »نياب����ة ع����ن االحتاد 
األوروبي نطالب بتحقيق شامل 

في مالبسات ما حدث«.
 كم����ا اعرب����ت االمم املتح����دة 
ع����ن »صدمته����ا« له����ذا الهجوم، 
فيما »اس����فت« الواليات املتحدة 
لسقوط ارواح بشرية. واستدعت 
السفراء  الدول االوروبية  غالبية 
االسرائيليني املعتمدين لديها لطلب 

»توضيحات«
واعرب االمني العام لألمم املتحدة 
بان كي مون االثنني عن »صدمته« 
الهجوم االسرائيلي و»دان  حيال 

اعمال العنف«.
من جهته، انتقد وزير اخلارجية 
البلجيكي ستيفن فانيكر الهجوم 
اإلسرائيلي على »أسطول احلرية« 
وقال إن الوسيلة املستخدمة تبدو 
غير متناسبة. وفي الوقت نفسه أكد 
الوزير أن حق إسرائيل في العيش 
في أمان أمر »مهم بش����كل كبير«. 
وقال فانيكر: »يوجد اس����تخدام 
للعنف يدعو لألسف بشدة«، مشيرا 
في الوقت نفسه إلى أنه لن يدلي 
مبزيد من التصريحات حول هذا 
األمر حلني اطالعه على املزيد من 
املعلومات. من جهة أخرى، صرح 
وزير اخلارجية الس����ويدي كارل 
بيلت بأنه من املهم »الكشف سريعا« 
عما حدث مع أس����طول »احلرية«  

املتجه إلى قطاع غزة.
وأوض����ح قائال: »اس����تدعينا 
السفير اإلسرائيلي للحصول على 
معلومات«، مضيفا أنه على اتصال 
أيضا مع املمثلة العليا للش����ؤون 
اخلارجية في االحتاد األوروبي.  

قلق ألماني

في برلني، أعرب وزير اخلارجية 
األملان����ي غيدو فيس����ترفيله عن 
»قلقه البالغ« إزاء عملية اجليش 
اإلسرائيلي ضد »أسطول احلرية« 
التضامني املتجه إلى قطاع غزة. 
وقال فيسترفيله: »هذه أنباء أولى 

تدعو للقلق«.

دول استدعت السفير االسرائيلي 
لديها، حيث دعا االحتاد األوروبي 
إلى التحقيق في س����قوط القتلى 
وحثت إسرائيل على السماح بحرية 
تدفق املساعدات اإلنسانية للقطاع 

الساحلي الفقير.
وقال متحدث باس����م مسؤولة 
السياس����ة اخلارجي����ة باالحتاد 
األوروبي كاثرين آشتون »تبدي 
املمثلة الس����امية كاثرين آشتون 
أس����فها البالغ إزاء أنب����اء وقوع 
خسائر في األرواح وأعمال عنف 
وتبدي تعاطفها مع عائالت القتلى 

بسبب طعنة في البطن.

نتنياهو يقطع زيارته

سياسيا، قطع رئيس الوزراء 
االسرائيلي بنيامني نتنياهو زيارته 
الى كندا أمس وقرر إلغاء زيارته 

املقررة إلى الواليات املتحدة.
وذكرت اإلذاعة اإلسرائيلية أن 
نتنياهو ق����رر إلغاء الزيارة التي 
دعاه إليها الرئيس األميركي باراك 

أوباما.
هذا وتفاوتت ردة الفعل الدولية 
بني مصدوم ومندد وآس����ف وبني 

الناطق  وزعم م����ارك ريغيف 
الوزراء االسرائيلي  باسم رئيس 
بنيام����ني نتنياهو لوكالة فرانس 
برس »لق����د بادروا الى بدء اعمال 

العنف«.
وتابع ريغيف »لالسف لقد 
تعرضوا لهجوم عنيف جدا من 
الس����فينة بقضبان  قبل ركاب 
حديدية وس����كاكني واطالق نار 
بالرصاص احلي« في اشارة الى 
املتطوعني العزل، وزعم اجليش 
االس����رائيلي أن أربع����ة جنود 
اصيبوا، أحدهم إصابته متوسطة 

اإلس����رائيليني بعدم الس����فر إلى 
تركيا.

كذلك غيرت س����فينة سياحية 
إس����رائيلية كان����ت متوجهة إلى 
أح����د املوان����ئ التركي����ة، بعد أن 
اوقفت انق����رة الرحالت البحرية 
بني البلدي����ن واعلنت الغاء ثالث 
مناورات عسكرية كانت مقررة بني 

اجلانبني.
في الرواية االسرائيلية لالعتداء، 
اتهمت حكوم����ة بنيامني نتنياهو 
أمس افراد االسطول الدولي »بادر 

الى بدء اعمال العنف«.

رج����ب طي����ب اردوغ����ان زيارته 
الرسمية الى اميركا الالتينية وعاد 
الى انق����رة ملتابعة األزمة. واصفا 
الع����دوان االس����رائيلي ب�»ارهاب 

الدولة« الغير إنساني.
وفي وقت الحق أعلنت تركيا 
سحب سفيرها من تل ابيب مطالبة 
باجتماع عاجل ملجلس االمن. الذي 
عقد أمس جلسة علنية بدعوة من 

لبنان من رئيسه لشهر مايو.
وحتاش����يا لردة فعل الشارع 
الترك����ي الغاضب طال����ب مكتب 
الوزراء اإلسرائيلي أمس  رئيس 

وحق����وق اإلنس����ان وللمبادرات 
السلمية.

وقال بيان للخارجية إن تركيا 
تدين بشدة هذا املسلك الالانساني 
من جانب إس����رائيل الفتا الى أن 
هذا الهجوم ال����ذي وقع في بحر 
مفت����وح ومثل انته����اكا للقوانني 
الدولية س����يقود الى تداعيات ال 
ميكن جتاوزها في العالقات التركية 

� اإلسرائيلية.
وفيم����ا اس����تدعت اخلارجية 
التركية الس����فير االسرائيلي في 
انقرة، قطع رئيس الوزراء التركي 

عواصم � وكاالت: أفاق العالم 
أم����س على  »مصدوم����ا« فج����ر 
فصل جديد م����ن فصول العربدة 
النظم  اإلسرائيلية املتحدية لكل 
والقوانني الدولية،  اذ قامت قوات 
البحري����ة لالحتالل  الكوماندوز 
اإلسرائيلي بعملية إنزال جوي � 
بحري في عرض املياه الدولية، على 
سفن أسطول احلرية املتجهة الى 
قطاع غزة احملاصر محمال بعشرات 
األطنان من املساعدات اإلنسانية 
لكس����ر احلصار اجلائر املفروض 

منذ أربع سنوات.
وفيما تضاربت األنباء عن عدد 
ضحايا هذا االعتداء، ذكرت وسائل 
اعالم اس����رائيلية ان عدد القتلى 
بلغ نحو 19 واجلرحى جتاوز ال� 
50 ش����خصا من مئات املتطوعني 
م����ن حوالي 40 جنس����ية عربية 
وغربية وبينه����م 17 كويتيا على 
منت السفن الست. وتراجع اجليش 
االسرائيلي الحقا وأعلن أن القتلى 

هم 10 واجلرحى 26 شخصا.
ووسط تعتيم اعالمي إسرائيلي 
متكنت قوات االحتالل من السيطرة 
على االسطول واقتياده الى ميناء 
اش����دود، فيما قالت وسائل اعالم 
تركية ان االعتداء وقع على سفينة 
مرمرة التركية التي تعتبر سفينة 
قيادة االسطول وقتل نحو 15 تركيا 

على متنها.

رد تركي

أصداء االعتداء االس����رائيلي 
ترددت بسرعة في عدد من العواصم 
العاملي����ة وأعاله����ا كان في تركيا 
املعني االول في الهجوم كون معظم 

القتلى من مواطنيها.
وفيما حاص����ر آالف املواطنني 
األتراك الس����فارة االسرائيلية في 
انق����رة والقنصلية االس����رائيلية 
في اس����طنبول احتجاجا، توالت 
سلسلة ردود الفعل الرسمية طوال 
يوم امس وبدأت بإدانة اخلارجية 
التركية بشدة جتاهل اسرائيل التام 
وعدم احترامها للحياة اإلنسانية 

قراصنة اسرائيل يقتحمون احدى سفن اسطول احلرية في املياه الدولية

 

القرصنــة اإلسـرائيليـة تسـفـك دمـاء  »الحرية« فـي الميـاه الدوليـة
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جلسـة طارئة لمجلـس األمن.. وتركيا تسـتدعي سـفيرها فـي تل أبيـب.. ونتنياهـو يلغي زيارته لواشـنطن

متظاهرون سوريون في دمشق احتجاجا على االعتداء اإلسرائيلي على أسطول احلرية                                 )أ.ف.پ(

الهجوم على قافلة »كسر الحصار« خّيم على لقاء األسد ـ الحريري 

أمير قطر: االعتداء ذكّرنا بالجرح النازف في غزة ووضعنا أمام ساعة الحقيقة
دمشق ـ هدى العبود و وكاالت

 خيمت اجواء االعتداء االرهابي االسرائيلي 
ضد قافلة أسطول احلرية لكسر احلصار على 
غزة على اجواء منتدى الدوحة العاشر حيث 
طالب أمير دولة قطر الشيخ حمد بن خليفة 
آل ثاني امس بعد اقتحام القوات االسرائيلية 
ألسطول احلرية كل من يتحدث عن احلرية 
والعدالة بفعل شيء لكسر احلصار على غزة 
حتى ال تذهب دماء هؤالء االحرار س���دى.  
وقال ان اعمال القرصنة االسرائيلية التي 
جرت فجر امس ضد متضامنني عرب واجانب 
حاولوا كس���ر حصار غير انساني وغير 
عادل مفروض على اهلنا في قطاع غزة ال 
لسبب اال النهم مارسوا حقهم الدميوقراطي 
ف���ي االختيار.  واض���اف ان اجلرائم التي 
ارتكبت في حق املدني���ني املتضامنني مع 
ش���عبنا تذكرنا جميعا بأن هناك حصارا 
غير عادل وجرحا مفتوحا ينزف في قطاع 
غزة ونبه أمير قطر إلى ان »هذه رس���الة 
موجهة ايضا لل���دول العربية التي اوقفها 
هؤالء االحرار امام س���اعة احلقيقة«. كما 
خيمت أجواء اإلعتداء على  اللقاء الثنائي 
الذي جمع الرئيس السوري د.بشار االسد 
ورئيس احلكومة اللبنانية سعد احلريري 
في دمشق امس حيث تناول البحث اجلرمية 

االرهابية باالضافة الى استكمال ما مت بحثه 
بني اجلانبني حول تعزيز العالقات الثنائية 
بني البلدين. وش���جب اجلانبان في بيان 
مشترك بأشد العبارات اجلرمية النكراء التي 
ارتكبتها إسرائيل فجر امس عبر االعتداء 
الهمجي على املدنيني العزل على منت أسطول 
احلرية الذي يحمل مواد إغاثة ومساعدات 
إنسانية للشعب الفلسطيني احملاصر منذ 
س���نوات في قطاع غزة.  وطالب اجلانبان 
جامع���ة الدول العربي���ة ومنظمة املؤمتر 
اإلسالمي ومجلس األمن واملجتمع الدولي 
بجميع مكوناته بالتحرك الفوري من أجل 
اتخاذ خطوات عملية لوضع حد للجرائم 
التي ترتكبها إسرائيل وانتهاكاتها الصارخة 
ألبسط األعراف اإلنسانية والقوانني الدولية 
والتي تهدد بجر الشرق األوسط إلى حرب لن 
تقتصر تأثيراتها على دول املنطقة.  ووجه 
األسد واحلريري التحية لكل من كان على 
منت أس���طول احلرية واجلهات التي تقف 
وراء إرسال هذا األسطول إلغاثة أهالي غزة 
وأعربا عن تعازيهما القلبية ألسر الشهداء 
الذين س���قطوا جراء العدوان اإلسرائيلي 
الوحش���ي وعبرا عن متنياتهما بالش���فاء 
العاجل للجرحى كما وجها التحية للحكومة 
التركية والشعب التركي الشقيق على هذا 

املوقف النبيل في مؤازرة الشعب الفلسطيني 
ضد العدوان واحلصار. وأكد الرئيس األسد 
وقوف سورية إلى جانب لبنان في مواجهة 
التهديدات اإلس���رائيلية التي يتعرض لها 
بشكل متواصل.  كما جرى بحث األوضاع 
في املنطقة حيث أطلع رئيس مجلس الوزراء 
اللبناني الرئيس األسد على نتائج زيارته 
إلى الواليات املتح���دة واملواقف التي عبر 
عنها لبنان في واشنطن ونيويورك والتي 
تدعم احلق العربي وإحالل السالم العادل 
والشامل وفق املرجعيات الدولية وقرارات 
مجلس األمن ذات الصلة حيث عبر الرئيس 
األسد عن تقديره لهذه املواقف التي تصب 
في خدمة لبنان وسورية واحلق.  الى ذلك 
طلب الرئيس احلريري من بعثة لبنان في 
االمم املتحدة الدعوة الى جلسة طارئة ملجلس 
االمن الذي يتولى لبنان رئاسته لشهر مايو، 
للبحث في الهجوم االسرائيلي على قافلة 
املساعدات املتجهة الى غزة، بحسب ما افاد 
مصدر حكومي.  وقال املصدر ان احلريري 
»طلب من البعثة اللبنانية الدعوة الى جلسة 
طارئة ملجلس االم���ن الدولي للبحث فيما 
حصل«، في اشارة الى الهجوم االسرائيلي 
على »اس���طول احلرية« الذي كان متجها 

الى غزة.

القاهرة وعمان تستدعيان سفيري إسرائيل 

دمشق تطالب الدول العربية بقطع عالقاتها مع تل أبيب 
عواصم � وكاالت: أشعل االعتداء 
على اسطول احلرية فجر امس غضب 
الشارع العربي حيث عمت املظاهرات 
واملسيرات العواصم العربية رافعني 
اعالم تركي���ا وفلس���طني ومنددين 

باالرهاب االسرائيلي. 
وفي محاولة للتماشي مع غضب 
الشارع استدعت كل من القاهرة وعمان 
سفيري اسرائيل لديهما احتجاجا على 

املمارسات االسرائيلية. 
وافاد وزير الدولة االردني لشؤون 
االعالم واالتصال املتحدث الرس���مي 
باسم احلكومة االردنية نبيل الشريف 
بأن »وزارة اخلارجية قامت باستدعاء 
القائم بأعمال الس���فارة االسرائيلية 
في عمان وسلمته رس���الة احتجاج 

ش���ديدة اللهجة تؤكد  رفض وادانة 
االردن واستنكاره لهذه االعتداءات، 
واضاف ان الرسالة تتضمن »مطالبة 
احلكومة االسرائيلية بضمان سالمة 
وأمن وحقوق املواطن���ني االردنيني 

وعودتهم ساملني الى ارض الوطن«.
من جانبها أدانت مصر على لسان 
املتحدث باسم وزارة اخلارجية حسام 
زك���ي اعم���ال القتل الت���ي ارتكبتها 
القوات االس���رائيلية« واس���تدعت 
الس���فير االسرائيلي احتجاجا. وقال 
زكي في بيان ان���ه »»يتقدم بخالص 
التعزية واملواساة الى اسر الضحايا 
من الناش���طني الذين فقدوا ارواحهم 
في سبيل نصرة الشعب الفلسطيني 

وقضيته«.

واكد زك���ي ان »مصر طاملا نبهت 
الى خطورة وعدم مشروعية استمرار 
احلصار االسرائيلي اجلائر على قطاع 
غزة«، داعيا مرة اخرى، وفي ظل هذه 
االحداث املأساوية، الى الرفع الفوري 
للحصار االسرائيلي على القطاع، مشيرا 
الى ان بالده »ستواصل تنفيذ سياستها 
الهادفة الى التخفيف على سكان القطاع 
من خالل تسهيل عبور االفراد من والى 
القطاع ودخول االدوية واملستلزمات 
الطبية وكل املواد الواردة من اية اطراف 

عربية او دولية إليه«.
في غض���ون ذلك طال���ب مجلس 
الشعب السوري أمس جميع البرملانات 
العالقات  العربية واإلسالمية بقطع 
الديبلوماسية مع إسرائيل على خلفية 

اعتداء األخيرة على أسطول احلرية 
الذي كان يحمل مس���اعدات إنسانية 

إلى قطاع غزة.
وندد أعضاء املجلس في جلس���ة 
طارئ���ة عقده���ا أم���س »بالقرصنة 
اإلسرائيلية واجلرمية الوحشية التي 
ارتكبتها قوات االحتالل اإلسرائيلي ضد 
أسطول احلرية واملتضامنني املدنيني 

العزل«.
وأكد أعضاء املجلس أن »هذا العمل 
العدوان���ي اإلرهابي يعد جرمية ضد 
اإلنس���انية جمعاء وانتهاكا صارخا 
للقان���ون الدول���ي وكل املعاه���دات 

الدولية«.
وفي س���ياق متصل طالب رئيس 
احلكومة الفلسطينية املقالة إسماعيل 

الفلس���طينية  الس���لطة  هنية امس 
بوقف املفاوضات غير املباش���رة مع 
إسرائيل، كما دعا إلى عقد اجتماع عاجل 
ملجلس األمن الدولي ملناقشة الهجوم 
اإلسرائيلي على سفن اإلغاثة املتوجهة 
إلى غزة، مطالبا بالتظاهر واإلضراب 
العام في الضفة الغربية وقطاع غزة 
للتنديد بالهجوم اإلسرائيلي على سفن 

اإلغاثة. 
وحث هنية »كل ال���دول العربية 
على اتخ���اذ خطوات للتنديد بالعمل 
اإلسرائيلي« كما طالب اجلامعة العربية 
ومنظمة املؤمتر اإلسالمي بعقد اجتماع 
طارئ ودعا الدول املتوسطية إلى وقف 
»القرصنة اإلس���رائيلية« في البحر 

األبيض املتوسط. 

» مجلس التعاون«  يطالب بإحالة 
المسؤولين اإلسرائيليين  

إلى محكمة الجنايات الدولية
عواصم � وكاالت: وصفت دول مجلس التعاون اخلليجي العدوان الذي 
شنته القوات اإلسرائيلية على »أس���طول احلرية« ب� »أعمال القرصنة 
البحرية وإرهاب دولة« مطالبة بإحالة املسؤولني اإلسرائيليني مرتكبي 

هذه اجلرمية إلى محكمة اجلنايات الدولية.
وأدانت األمانة العامة ملجلس التع���اون لدول اخلليج في بيان امس 
العدوان اإلسرائيلي الغاشم على »أسطول احلرية« الذي كان يحاول كسر 

احلصار على قطاع غزة الذي دخل عامه الرابع. 
ووصف البيان »العدوان« على األس���طول بأنه »جرمية نكراء وعمل 
من أعمال القرصنة البحرية وإرهاب دولة خاصة أنه مت بتخطيط منظم 

ومسبق من قبل احلكومة اإلسرائيلية«.
ورأى األمني العام ملجلس التعاون لدول اخلليج العربية عبدالرحمن 
العطية أن »إسرائيل كيان مارق على القانون الدولي وأنها بإقدامها على 
جرمية إزهاق أرواح املدنيني األبرياء على منت أس���طول احلرية وبينهم 
أطفال ونس���اء وشيوخ ومن جنسيات مختلفة، قد اعتدت على القانون 
الدولي وبخاصة القانون اإلنساني الدولي وان العدوان اإلسرائيلي السافر 

يندرج حتت جرائم احلرب«.
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]كرم دياب(د. عدنان الشطي متحدثا للصحافيني 

نواب وسياسيون وشخصيات مجتمعية في مقدمة حضور اعتصام ساحة اإلرادة

نواب وناشطون طالبوا بخطوات فعلية لكسر الحصار وأبدوا استعدادهم للمشاركة في حمالت أخرى

خالل اعتصام أمام مبنى األمم المتحدة بالكويت للتنديد بالقرصنة الصهيونية

اعتصام ساحة اإلرادة: الكويتيون في قافلة الحرية شرّفوا العالم 

الشطي: االعتداء اإلسرائيلي عمل إجرامي إرهابي يعكس فكر الكيان الصهيوني وطبيعته

في البداية قال النائب د.فيصل املس���لم ان الكويتيني املشاركني في فك 
احلصار عن غزة ش���رفوا العالم اجمع وليس أهاليهم وحدهم، مشيرا الى 
ان اليه���ود أرادوا املكر لهذا األمر الن العقل ي���رى بإمكانهم رد هذه القافلة 
اال انهم وجدوا الدعم الالمتناهي من القوى العاملية وعلى رأس���ها الواليات 
املتحدة األميركية، واستغرب املسلم ما قام به اجليش اإلسرائيلي الذي روع 
الناس وقتلهم في عرض البحر وفي املياه الدولية من خالل عملية عسكرية 
خارجة عن األعراف الدولية والعاملية. وأضاف ان اإلعالم اإلسرائيلي يحاول 
تبرير هذا املوقف من خالل أكاذيب أرادوا إشاعتها بني العالم، فهم يكذبون 
في كل ما قالوه خاصة ان الناطق الرس���مي لم يثبت ما ادعاه من قيام دعاة 
الس���الم بعمليات إرهابية، ولهذا فإننا سنستمر مع االنتفاضة بالرغم من 
عج���ز احلكومات عن مواقف ثابتة وان كنا نقدر موقف احلكومة الكويتية. 
وتابع اننا نقول حلكام العرب »كفى خيانة والمباالة والدراية« ولهذا نريد 
خطوات فعلية لكس���ر احلصار، ونحن في الكويت نفتخر بكل من ذهب في 
هذه القافلة ولهذا نريد حمالت أخرى ومش���اركة جميع نواب االمة في مثل 
هذه احلمالت. وأوضح املس���لم اننا س���نعمل على مناقشة جترمي االتصال 
باليهود، وسنطالب اليوم بانسحاب حكومة الكويت من املفاوضات العربية، 
وكذلك نريد منها تقدمي شكوى ضد كل من اركان وقيادات العدو الصهيوني، 
مش���يرا الى ضرورة االلتفاف حول قضية األقصى كونها قضية املس���لمني 
خاصة ان هناك من القيادات لدينا حتفظ عليها وأولها اخلائن القابع بنيامني 
ولهذا نريد االستمرار في مثل هذا التواصل وندعو اهلل عز وجل ان يحفظ 
الكويت، مبينا ان اإلعالم الرس���مي مطالب بتسليط الضوء على الكويتيني 

احملاصرين وإيصال رسالتهم.
من جانبه قال ممثل التجمع اإلسالمي د.فهد اخلنة ان االمال التي تراودنا 
اآلن هي عودة ابنائنا احملاصرين في قبضة العدو، خاصة اننا نزف التهاني 

للبطل د.وليد الطبطبائي »الس���يد ابن الس���يد«. وأضاف ان الكويت تفخر 
اليوم بهذه الكوكبة التي شرفت جميع أهالي الكويت.

بدوره قال النائب أحمد السعدون ان هذا اليوم هو يوم تاريخي ألننا جنتمع 
ملواجهة العربدة الصهيونية الننا اس���تطعنا أن نسطر هذا املوقف الشجاع 
الخواننا الكويتيني احملاصرين في قافلة احلرية. وأضاف ان احلكام العرب 
مطالبون مبوقف حازم، مؤكدا الى انه وزمالءه أعضاء املجلس سيتقدمون 
باقتراح يدعو الى قطع االتصاالت مع العدو الصهيوني حول ما حدث »يوم 
أمس« خاصة انهم مطالبون بالرد الفوري، الفتا الى ان الكويت مطالبة بأن 

ترفض املبادرة التي صدرت في بيروت عام 2002.
وتابع الس���عدون بأن اجلميع مطالب باستمرار مثل هذه احلمالت حتى 
تكش���ف هذا العدو، فإن كنا عاجزين عن كس���ر العدو عسكريا يجب علينا 
ان نس���تمر في هذه احلملة على أن تكون بتموي���ل عربي وخليجي، الفتا 
إلى أننا سنس���تمر في املواجهة مع العدو من خالل ابطال العرب سواء من 

النساء أو الرجال.
من جانبه قال الداعية اإلس���المي أحمد القطان ف���ي مداخلة هاتفية ان 
ه���ذا االعتصام الذي التف لنصرة اخوانن���ا في غزة واحملاصرين في قافلة 
احلرية جاء اليوم تأييدا لرفع احلصار وايصال املس���اعدات، مضيفا ان ما 
حدث اليوم يكش���ف زيف املواقف اإلسرائيلية، متسائال: ماذا فعلت أوروبا 

وأمريكا جتاه هذا العدوان؟
بدوره قال األمني العام للحركة السلفية السابق حامد العلي ان مكر اليهود 
وأالعيبهم لن تنطلي علينا الننا سنستمر في مطالبتنا باطالق سراح ابنائنا 
الكويتيني وفك احلصار، مشيرا إلى ان هذا ما يريده اليهود حتى ننسى قضية 
تبني اجلهاد والدفاع عن فلسطني، مطالبا بفتح مكاتب حلماس في الكويت 
مساندة جلهادهم في فلسطني، مبينا ان تركيا اليوم قدمت 15 شهيدا وهذه 

خير دليل على انها قضية االمة املسلمة وها هم في تركيا وقفوا وحدهم في 
حصار السفارة اإلسرائيلية ولهذا يجب أال نخاف من اجلهاد وأن نواجه هذا 
التحال���ف الصهيوني � االميركي فهم حصلوا على ضوء اخضر من اميركا، 
وها هو اوباما يأسف على االرواح التي أزهقت، الفتا إلى اننا اليوم يجب ان 
نفتخر بأن يكون لنا اسرى كويتيون لدى إسرائيل ويعتبر هذا وسام فخر 
واعت���زاز. من جانبه، قال النائب د.جمعان احلربش ان لدينا هدية ألبنائنا 
وبناتنا احملتجزين في ميناء »أش���دود« الفلسطيني العائد بإذن اهلل قدمها 
الرس���ول ژ حني قال: »أقوام من أمتي يركبون البحر في س���بيل اهلل.. ثم 
قال: إني أرى ملوكا على األس���رة من أمتي يركبون البحر في سبيل اهلل«، 
وأنا أقول إن امللوك هم الذين س���اروا على البحر دفاعا عن الدين ونصرته. 
وتابع د.احلربش لقد اتصلت بالطبطبائي فجر األمس ووجدته ثابت املواقف 
وصلب القلب لم يتزعزع بالرغم من احلصار اإلسرائيلي فنعم التربية للسيد 
ابن الس���يد. من جهته، قال النائب عدنان عبدالصمد: اليوم ال يسعنا إال ان 
نقدم حتية إجالل وإكبار ألبنائنا الذين وقفوا هذه الوقفة الشجاعة في املياه 
اإلقليمية إلدخال األغذية واملساعدات اإلنسانية لقطاع غزة، متسائال: أين دعاة 
السالم فهذا ما كان ليحدث لوال التواطؤ من السلطة الفلسطينية والواليات 
املتحدة واألمم املتحدة مع الكيان الصهيوني، مضيفا: ان اجلميع يقف مؤيدا 
لوحدة الش���عب وحتريره ورفع راية الدفاع عن املقاومة الفلسطينية حتى 
تتحرر جميع األراضي احملتلة وتكون عاصمتها القدس. وتس���اءل موجها 
سؤاله للرئيس املصري، كيف ينام وهو يشاهد هذا العدوان على من قادوا 
قافلة احلرية في حني مصر حتاصر القطاع؟ فبالرغم من هذا األلم فإننا نرى 
ص���ورة النصر، فهذا العدو الذي هزم في لبنان وغزة حان وقت زواله. من 
جانبه، قال النائب مس���لم البراك ان الشعب الكويتي هو من قدم التضحية 
منذ زمن طويل ألننا ال نعيش مبعزل عن القضية الفلس���طينية، مش���يرا 
الى ان الش���عوب العربية واإلسالمية قادرة على عمل الكثير في ظل تخاذل 
احلكومات ضد هذه العربدة اإلسرائيلية، ولهذا فإن املسؤولية كبيرة على 
آل البيت، فما حدث من الس���يد حسن نصراهلل دفاعا عن كرامة العرب حني 
هزم العدو وها هو اليوم الس���يد د.وليد الطبطبائي شرف أهل الكويت هو 

ومن معه من أبطال هذا الشعب ألنهم سطروا هذا املوقف.
وأش���ار الى ان أعضاء مجلس األمة مطالبني بحث احلكومة على إعالن 
رفض االتص���ال مع العدو الصهيوني ورفض الدخول في عملية الس���الم، 

مطالبا الرئيس املصري محمد حس���ني مبارك بأن يفتح املعابر وأن تقوم 
جميع الدول العربية برفض أي تعاون مع هذا العدو.

النائب السابق احملامي أحمد الشحومي قال: أشعر بالفخر واالعتزاز ملا 
أشاهده وأس���معه من بطوالت سطرها رجال ونساء الكويت األحرار الذين 
دائما عودونا على بذل الغالي وتقدمي التضحيات، مشيرا الى ان التضحية 
التي قدمتها املرأة الكويتية محت من ذاكرتنا الش���يء احلزين الذي خلفته 
املسلس���الت من ان الكويتية إمرأة ال ميكنها ان حتفظ قلبها وهانحن اليوم 
نش���اهدها متحي الصورة غير احلقيقية التي أخذت عنها فهي اآلن تشاطر 
اخوانها الرجال في الدفاع واملقاومة من أجل كسر احلصار عن غزة احملاصرة. 
مضيفا ان أهالي الكويت األحرار رفضوا البقاء في حياة الرفاهية والرخاء 
وطلبوا املقاومة ومقاومة األعداء الصهاينة. وأشار الشحومي الى انه ال يقل 
شجاعة وال رغبة في الذهاب لغزة مرة اخرى إال انه لم يعلم بذلك األمر، مشيرا 
الى ان الرحلة املقبلة سأسجل نفسي بها من اآلن، راغبا في مد يد املساعدة 

الخواني في فلسطني احملتلة وغزة وغيرها من املدن الفلسطينية.
من جانبها، قالت معالي العسعوس���ي نيابة عن املتبرعني الكويتيني ان 
اسطول احلرية انتصر رغم ما حدث معهم امس، وأوضحت ان هذه السفينة 
التي اش���تريناها من أموال املتبرعني أمال في كس���ر احلصار املفروض على 
قطاع غزة وان املش���اركة املقبلة س���تكون على منت سفينتني ومشاركة 60 

كويتيا بدال من 16 العدد احلالي الذي نأمل أن يتضاعف.
بدوره، قال ممثل احتاد طلبة التطبيقي وليد الكندري ان هذا اليوم وما 
حدث من خالل س���اعاته املاضية دفعنا الى االنضمام لهذا االعتصام املؤيد 
الخواننا في قافلة احلرية الذين أصبحوا حتت سيطرة العدو الصهيوني.

وأضاف ان عجزت احلكومات عن فك احلصار فإن الشعوب لن تقف هذا 
املوق���ف مع هذا احلصار اجلائر ال���ذي لن نقول فيه إال ان وليد الطبطبائي 
وقف مع اخوانه األبطال وهذا يعد موقفا ش���جاعا لن نفعل أمامه سوى ان 
نرفع ل���ه عقالنا تكرميا وتأييدا له. من جهته، ق���ال ممثل االحتاد الوطني 
لطلبة الكويت محمد املطر ان هذا اليوم خير دليل على النجاح الكبير ألنه 
ش���هد جتمع أبناء الشعب الكويتي على القضية الفلسطينية التي تعد هي 
قضية املس���لمني األولى، مضيفا ان هناك عهدا يجب ان نتفق عليه جميعا 
خاصة اننا منثل 26 ألف طالب ف���ي الكويت وان نتفق على العمل لنصرة 

هذه القضية العادلة.

 

القرصنــة اإلسـرائيليـة تسـفـك دمـاء  »الحرية« فـي الميـاه الدوليـة

البداية وصف أس���تاذ  في 
علم النف���س بجامعة الكويت 
د.عدنان الشطي، والد املعتقلة 
هيا الشطي، االعتداء اإلسرائيلي 
على أسطول احلرية للمساعدات 
اإلنس���انية بالعمل اإلجرامي 
ال���ذي يعكس فكر  واإلرهابي 
الكيان الصهيوني وطبيعته، 
مشيرا إلى أن ابنته هيا الشطي 
30 عاما والتي تعمل في إحدى 
العقارية موجودة  الش���ركات 
ال�  الكويتيني  ضمن املعتقلني 
16، كاش���فا عن اتصال أجراه 
بالسفارة األميركية في الكويت، 
مش���يدا بتفاعلهم مع مشاعره 
كأب حي���ث اتصلوا به مجددا 
في وقت الح���ق مؤكدين على 
اتصالهم باخلارجية األميركية 
وسعيهم اجلاد والدءوب لإلفراج 
عن جميع احملتجزين مبن فيهم 

ابنته.
أنه ذكر  إلى  ولفت الشطي 
القائمني على السفارة األميركية 
بحادث���ة الباخ���رة األميركية 
ل���ور أش���لي الت���ي اختطفها 
الفلسطينيون عام 1985 وردود 
األفعال العاملية الشديدة التي 
صاحبتها، داعيا املجتمع الدولي 
لتحركات مماثلة لإلفراج عن 

املعتقلني الكويتيني.
وأعرب عن أسفه لعدم تفاعل 
احلكومة ممثلة في مكتب سمو 
ال���وزراء حني  رئيس مجلس 
اتصل بهم ونصحوه باالتصال 
باخلارجية، مشددا على أنه لم 

يتلق أي اتص���ال من أي جهة 
حكومية كانت لالستفسار عن 
حال���ة ابنته أو طمأنته عليها، 
داعي���ا احلكومة إل���ى التدخل 
ودعوة املجتمع الدولي إلنقاذ 
مواطنيها، الفتا إلى حترك عدد 
من أهالي  املعتقلني بتش���كيل 
جلن���ة ملتابع���ة القضية وإن 
استدعى األمر سفرهم للوقوف 

على أح���وال أبنائهم ومتابعة 
إجراءات اإلفراج عنهم، واصفا 
الدولة لشؤون  اجتماع وزير 
مجلس الوزراء ووزير الداخلية 
باإلناب���ة روض���ان الروضان 
بسفراء الدول دائمة العضوية 
ف���ي األمم املتح���دة باخلطوة 

اإليجابية.
وطالب الشطي املسؤولني 

ف���ي األمم املتح���دة بضرورة 
اتخ���اذ اخلط���وات املناس���بة 
إلجبار اجلانب اإلسرائيلي على 
احترام املس���اعدات اإلنسانية 
واملتطوعني، متسائال كيف يهاجم 
جيش���ا منظما وكبيرا بقدرات 
اجليش اإلسرائيلي مجموعة 
من املتطوعني وأسطوال ال يحمل 

سوى املواد الغذائية؟

ولفت إل���ى أن آخر اتصال 
هاتفي أجرته األس���رة مع هيا 
كان مس���اء أمس األول وكانت 
األمور جيدة وطبيعية إال أنه 
عل���م باالعتداء الوحش���ي من 
خالل متابعته لقناة »اجلزيرة« 
التي انفردت باحلدث، في حني 
كان تلفزيون الكويت منشغال 

بعرض األخبار الرياضية.
وأشار إلى أن ابنته مهمومة 
بالعمل اإلنساني وحريصة على 
املشاركة في األعمال التطوعية، 
الفتا إلى أنها ليست املرة األولى 
التي تذهب فيها هيا بصحبة 
قافلة مساعدات حيث سبق لها 
أن صاحبت قافلة شريان احلياة 
النائب اإلجنليزي جورج  مع 
جلوي، مشيرا الى زيارة جمعته 
مع ابنته في حقبة التسعينيات 
ملخيمات الالجئني، موضحا أن 
مشاعره كأب ترفض مشاركة 
ابنته في مثل هذه األنش���طة 
إال أن حس االبنة اإلنس���اني 
والوطني تغلب على معارضة 

الوالد.
وأعرب الشطي عن تفاؤله 
بحل قضية املعتقلني الكويتيني 
قريبا، متوقعا أن يتم اإلفراج 
عنه���م بع���د إجراء ع���دد من 
التحقيقات معهم، ومشيرا إلى 
أن االعتص���ام أمام مبنى األمم 
املتحدة في منطقة مشرف جاء 
بناء على دعوات فردية ولم يتم 
التنسيق واإلعداد له بصورة 

جيدة.

أسامة دياب
مجددا يثبت الكيان الصهيوني يوما بعد يوم ومبا ال يدع مجاال للش��ك أنه كيان إرهابي 
يتخ��ذ من األعمال اإلجرامي��ة والقرصنة نهجا له. االعتداء اإلجرامي على قافلة »أس��طول 
احلري��ة« ما هو إال أحد فصول املهازل واالنتهاكات الصهيونية للمواثيق واألعراف الدولية، 
فلم تكن قافلة »أس��طول احلرية« تضم سفنا حربية وال أسلحة دمار شامل وال متفجرات، 
ولكنها قافلة للمس��اعدات اإلنس��انية حاولت كس��ر احلصار اجلائر املفروض على اخواننا 
في غزة منذ ثالثة أعوام. جدير بالذكر أن س��فن األس��طول الس��ت كانت حتمل نحو 650 
متضامنا من عدة دول، إضافة إلى نحو عش��رة آالف طن من املساعدات اإلنسانية املوجهة 

إلى س��كان غزة. حالة غضب عارمة جتتاح الش��ارع العربي بصفة عامة والشارع الكويتي 
بصفة خاصة بس��بب املمارسات غير اإلنس��انية للكيان الصهيوني جتاه أهلنا في غزة من 
جهة ولإلفراج عن 16 معتقال كويتيا لدى الكيان الصهيوني كانوا مصاحبني لقافلة أس��طول 

احلرية من جهة أخرى.
»األنب��اء« كان��ت حاضرة في االعتصام ال��ذي دعا له بعض الناش��طني أمام مبنى األمم 
املتحدة مساء أمس وسط حضور أمني مكثف واستمعت ألستاذ علم النفس بجامعة الكويت 
د.عدنان الشطي، والد املعتقلة الكويتية هيا الشطي، الذي حتدث للصحافيني عن معاناته منذ 
أن سمع بخبر االعتداءات الصهيونية الغاشمة واتصاالته باجلهات املعنية، فإلى التفاصيل:

من  أجواء  االعتصام 

غياب اسم مصور »كونا« 
عن قائمة المعتقلين الكويتيين

 
تلقت »األنباء« اتصاال من الباحثة اإلعالمية 
فواطم بوحمد معربة عن قلقها لعدم ذكر اس����م 
أخيها املصور الصحافي بوكالة األنباء الكويتية 
»كونا« علي محمود بوحمد ضمن أسماء الكويتيني 
املصاحبني ألسطول احلرية، مشيرة إلى الوضع 
النفسي السيئ الذي تعيشه األسرة منذ اإلعالن 
عن العمل اإلجرامي، مناشدة احلكومة الكويتية 

اإلسراع في اإلفراج عن املعتقلني الكويتيني. 

بان كي مون مصدوم.. ومساع إلنهاء المأساة 

تسلم ضابط االرتباط بني الكويت واألمم املتحدة 
مدير أمن محافظة مبارك الكبير باإلنابة اللواء إبراهيم 
الطراح، بعد انته����اء االعتصام الذي دعا له بعض 
الناشطني أمام مبنى األمم املتحدة للتنديد بالقرصنة 
الصهيونية حلث األمم املتحدة على حتمل مسؤولياتها 
جتاه احلادث املأس����وي، تقريرا من املنسق املقيم 
لألمم املتحدة وممثل برنامج األمم املتحدة لإلمناء 

د.آدم عبداملولى تضمن شجب السكرتير العام لألمم 
املتحدة للحادث وصدمته الكبيرة جراءه، كما تضمن 
التقرير مساعي الرئيس اإلقليمي في الشرق األوسط 

روبرت سيري إلنهاء الوضع املأسوي.

خنقته العبرة

خنقت العبرة د.عدنان الشطي أثناء حديثه 
للصحافيني عن الوضع املأس����وي لألس����رة منذ 
اإلعالن عن خبر االعتداءات الغاشمة على القافلة 

والتي تضم ابنته هيا.

تعامل راق

كل الشكر والتقدير للواء إبراهيم الطراح ولكل 
ضباط وأفراد ق����وات األمن على تعاملهم الراقي 
واملمي����ز مع رجال اإلعالم حيث كانوا خير معني 
لهم على تأدية واجبهم الصحافي. جدير بالذكر أن 
قوات األمن قد انتشرت حول مبنى األمم املتحدة 
منذ الس����اعة الرابعة عصر أمس حلماية املبنى 

وضمان عدم املساس به.

)سعود سالم(حضور نسائي كثيف تضامنا مع املتطوعني الكويتيني في أسطول قافلة احلرية

حمد العنزي
اعتصم عدد كبير من أعضاء مجلس األمة وجمع غفير من الناش��طني السياس��يني وفعاليات ثقافية وشعبية وجمعيات نفع عام امس بساحة 
اإلرادة من اجل مناصرة اخوانهم في اس��طول احلرية لكس��ر احلصار عن غزة، منددين باملمارس��ات الوحش��ية والقمعية التي قام بها الكيان 
الصهيوني والتي أوقعت 21 ش��هيدا حتى اآلن وأكثر من 30 جريحا، جراء اقتحام وحش��ي برصاص حي، األمر الذي أدى النقطاع االرس��ال 

واالتصاالت عن الكويتيني القابعني على ظهر السفينة وال يعرف مصيرهم حتى اآلن وهم تابعون حلملة إغاثة إنسانية.
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أدان رئي���س املؤمتر الدولي 
للقضايا األس���امية املعاصرة 
وعميد كلية الش���ريعة السابق 
د.محمد الطبطبائ���ي االعتداء 
االس���رائيلي عل���ى اس���طول 
احلرية الذي يهدف الى كس���ر 
املف���روض على غزة.  احلصار 
وافاد بأن هذه السفن هي سفن 
مدنية حتمل مؤنا ومواد طبية 
ومساعدات انسانية، وعلى متنها 
مدنيون عزل، وجرمية االعتداء 
عليها تدل عل���ى عظم اجلرائم 
االس���رائيلية، وال يبرر لهم ما 
ادعوه من افتراءات كاذبة لتبرير 

اعتدائهم على املدنيني وقتلهم لابرياء، وذلك ان قتل املدنيني الذين 
على السفينة جرمية بحق الدول االسامية كلها ويجب على جميع 
الدول عدم السكوت عليها ومعاقبة اسرائيل عليها، ومساندة تركيا 
في الوقوف بحزم ضد اس���رائيل. واكد أن اس���رائيل قامت باعتداء 
س���افر على الش���رعية الدولية وهي التي يج���ب ان حتاصر دوليا 
وليس املس���لمني في غزة، مشددا على دور الدول االسامية عموما 
من خال احملافل الدولية بإدانة هذه املمارسات، وان االجراءات التي 
اعلنها االحتاد االوروبي ال تتناسب مع حجم اجلرمية الدولية التي 
قامت بها اسرائيل، وهو يدل على عدم اجلدية في التعامل مع هذه 
املجزرة االسرائيلية ضد املدنيني. واوضح ان ما قام به النائب د.وليد 
الطبطبائي وجميع من معه على السفينة ميثل الضمير اخلليجي 
والعربي واالسامي املس���اند الخواننا في غزة، وان اتهامهم بأنهم 
مهاجرون غير شرعيني يؤكد تخبط اسرائيل فهم بعلم العالم اجمع 

متضامنون مع احملاصرين في غزة.

»الحركة السلفية« تطالب بإيقاف المفاوضات مع الكيان الصهيوني وطرد سفرائه وفتح الحدود والمعابر
التاريخ اإلسرائيلي ملوث فيما يتعلق بحقوق اإلنسان وعلى الجميع التحرك إلنقاذ األمة

أص���درت احلركة الس���لفية بيانا حول س���فن 
احلرية والعربدة الصهيونية جاء فيه: احلمد هلل 
القائل )ولينصرن اهلل من ينصره( والقائل )وان 
اس����تنصروكم في الدين فعليكم النصر( والصاة 
والس����ام على النبي القائل »املسلم أخو املسلم ال 
يسلمه وال يخذله« وبعد: فإن احلركة السلفية تتابع 
األنباء الواردة عن اسطول احلرية لكسر احلصار 

عن اخواننا املسلمني في غزة.
ان احلركة السلفية لتفتخر بجهود أبناء الكويت 
وتفاعلهم وتفانيهم من أجل نصرة اخواننا املستغيثني 
في أرض االس����راء واملعراج وفي الوقت ذاته فإننا 
نشعر بالقلق جتاه سامتهم من أيدي العبث والعربدة 
الصهيوني����ة إذا اس����تحضرنا تاريخها امللوث مبا 

يخص ملف حقوق اإلنسان في العالم.
كما تدعو احلركة السلفية جميع الشعوب املسلمة 

للتعبير عن رأيها وحترك جميع مؤسسات املجتمع 
املدن����ي في العاملني االس����امي والعربي على وجه 
اخلصوص، فإن الشعوب احلية واحلراك الشعبي 
هما األم����ل األوحد بخاص األمة م����ن هذا الكيان 
الصهيوني الغاصب ملس����جدنا األقصى خصوصا 
بعد عجز النظام العربي الرسمي عن مواجهة الكيان 

الصهيوني.
ونظرا لهذا احلدث غير املسبوق في ملف قضية 
الصراع االسامي � الصهيوني فإننا جنمل مطالبنا 
باآلتي: 1 � ضرورة حترك منظمة املؤمتر االسامي 
وعقد اجتماع طارئ لها من أجل بحث هذه القضية 

ونصرة املستضعفني في غزة.
2 � عقد اجتماع موسع والدعوة ملؤمتر عربي طارئ 

تبحث فيه القيادات العربية مصير هذا امللف.
3 � ايقاف جميع مبادرات السام العربية الهزيلة 

وجميع املفاوضات مع الكيان الصهيوني الغاصب.
4 � القيام بقرار طرد السفراء الصهاينة من جميع 

األراضي العربية واإلسامية.
5 � قيام العلماء واملؤسسات العلمية بدور املبني 
واملوض���ح لواجب األمة االس���امية جتاه قضيتهم 
األولى وعدم انتظار اإلذن الرس���مي من احلكومات 

العاجزة.
6 � العم���ل على تصعيد القضية دوليا من خال 

األمم املتحدة ومجلس األمن وغيرها.
7 � فتح احلدود العربية واملعابر التي تساهم في 
كسر احلصار عن اخواننا في غزة فإن محاصرة غزة 

من اخليانات العظمى لإلسام والعروبة.
8 � العم���ل على قطع العاقات مع الدول العربية 
التي تغلق حدودها أو معابرها ومتنع وصول اجلهود 
االغاثي���ة ألهالي غزة نظرا مل���ا ميثله هذا التصرف 

من ظلم.
9 � ضرورة حترك جميع جمعيات حقوق االنسان 
وجلانه في العالم وكذلك حترك احلقوقيني ملاحقة 

الصهاينة قضائيا ومحاكمتهم كمجرمي حرب.
أما فيما يخ���ص الكويت ودورها البارز في دعم 
القضية الفلسطينية فإننا نثمن جميع اجلهود الشعبية 
واإلغاثي���ة وكذلك نثمن االجتماع الطارئ للحكومة 

الكويتية والبرملان الكويتي وندعو الى اآلتي:
1 � حترك جميع القوى السياس���ية ومؤسسات 
املجتمع املدني لنصرة قضية املسلمني األولى وعدم 
توقف احلراك الشعبي حتى يفك احلصار عن غزة 
ويحفل املس���لمون بعودة القدس الى باد املسلمني 

من الكيان الغاصب.
2 � ضرورة حتمل احلكومة الكويتية مسؤوليتها 
بحمل ملف احملتجزين الكويتيني في اسطول احلرية 

وضرورة احلفاظ على سامتهم والتحرك على جميع 
األصعدة العربية واالسامية والدولية وعدم االكتفاء 

بإصدار بيانات الشجب واإلدانة فقط.
3 � العمل على سن قوانني برملانية حترم جميع 
أشكال التعاون مع الكيان الصهيوني واعتبار عقوبة 
املتعاملني مع هذا الكيان الغاصب هي عقوبة اخليانة 

العظمى للبلد.
هذا وان احلركة السلفية لتشجب وتدين الصمت 
األميركي جتاه العربدة االسرائيلية مما يعطي اوضح 
الصور والدالالت على احلماية االميركية لهذا الكيان 
الغاص���ب، فأميركا التي تهدد العالم مبلفات حقوق 
االنسان عجزت اليوم عن التحرك للدفاع عن حقوق 
االنسان الفلسطيني وكانت ومازالت شريكة أصيلة 
بجميع املجازر واملآسي التي حتدث في عاملنا العربي 

واإلسامي.

م.طالل القحطاني

عايض بوخوصة

املهندسني  استنكرت جمعية 
قيام جيش االحتال االسرائيلي 
باعتراض قافلة احلرية البحرية 
وهي على اش���راف مي���اه غزة 
احملاصرة، داعية الدول العربية 
والعالم الى وقفة مش���رفة ولو 
ملرة واحدة للذود عن كرامة االمة 
والدفاع عنها ودعم الرأي العام 
الغطرسة  املتأجج جتاه  العاملي 
االسرائيلية التخاذ قرارات اممية 
قابلة لتنفيذ ومعاقبة الصهاينة 
املجرم���ني الذين ضاق���وا ذرعا 
مبؤسسات مجتمعية مدنية ارادت 
ان تعبر عن مؤازرتها وجهودها 
لكس���ر حصار جائ���ر يفرضه 
االحتال على اخواننا في القطاع 
املنكوب. وقال رئيس اجلمعية 
م.طال القحطاني بعد ان تسارعت 
االحداث وقام اليهود ومناصروهم 
مبا قاموا به ومهاجمتهم لقافلة 
احلرية وسحب سفن حتمل مواد 
اغاثية انسانية اهلنا في قطاع غزة 
بأمس احلاجة إليها، معربا عن امله 
في ان تصلنا تطمينات عاجلة من 

السياس���ي  الناش���ط  دعا 
عايض بوخوص���ة احلكومة 
الكويتية بشكل عام واخلارجية 
الى  الكويتية بش���كل خاص 
ضرورة االس���راع والتدخل 
حلماي���ة املواطنني الكويتيني 
املتواجدين على منت سفي��نة 
قاف���لة احلرية والتي تع��رضت 
الني��ران م���ن قبل  الط���اق 
الق���وات االس���رائيلية وت��م 

احتج��ازها.
واعرب بوخوصة عن بالغ 
اس���فه ملا تعرضت له القافلة 
من اعتداءات آثمة وما تواجهه 
م���ن قمع اس���رائيلي معتبرا 
املواطنني الكويتيني ومن معهم 
في السفينة سفراء لانسانية 

الغاش���م لفك اس���رى ومعتقلي 
قافلة احلرية واملطالبة بحقوق 
من استش���هدوا على منت سفن 
احلرية، داعيا الى تصرف وقرار 
سريع وفوري من قبل املعنيني 
لتحقيق هذه املناصرة االنسانية 
وفك حصار ودعم جهود املجتمع 
املدني اخواننا في غزة احملاصرة، 
مشيرا الى ضرورة كسر احلصار 
والقمع االسرائيليني على قطاع 
غ���زة احملاص���ر وال���ذي يفتقر 
الى ابسط س���بل العيش الكرمي 
والتي وصلت الى فقدان الطعام 
والكهرباء واملاء. وزاد القحطاني 
الكويتيني يدعون  املهندسني  ان 
القرار  احلكوم���ات وأصح���اب 
الرس���مي العربي الى دعم هذه 
اجله���ود التي حتت���اج الى دعم 
سياسي بعيدا عن قنوات االتصال 
مع احلكومة االسرائيلية، مشددا 
على ضرورة الوقوف صفا واحدا 
لوقف العدوان االسرائيلي وكسر 
احلصار على اخواننا في القطاع 

املنكوب بكل السبل.

األمم املتحدة ضرورة االسراع 
العمليات  والتدخل اليق���اف 
الوحش���ية التي يتعرض لها 
اناس كان هدفه���م االول هو 
الع��مل اخل��يري ومس���اندة 
اخ���وة له��م في فلس�����طني 

احمل��تلة.
واع������رب ع���ن ش���ديد 
الكثير  اس���فه الس��تش����هاد 
من املت��واجدي���ن في القافلة 
مطالبا باالس��راع في التصدي 
للح��كوم���ة االس���رائي��لية 
لافراج عن باقي االش���خاص 
املتواجدين على السفي��نة التي 
ق��امت احلكومة االسرائيل��ية 
بس���حب��ه��ا الى احد املوانئ 

التابعة لها.

الوسائل الديبلوماسية واإلعامية 
تطمئننا عن اخواننا الكويتيني 
الذين شرفونا بتواجدهم ضمن 
هذه القافلة. واكد القحطاني دعم 
ومؤازرة املهندس���ني الكويتيني 
جلميع اجله���ود التي تقوم بها 
جمعيات النفع العام ومؤسسات 
املجتمع املدني في الكويت والعالم 
لدعم اجلهود الرسمية وكسر هذا 
احلص���ار والضغط على احملتل 

واالخاق.
وناشد احلكومات العربية 
واملجتم���ع الدول���ي وهيئات 

القحطاني: نحتاج وقفة رسمية
 تعيد لألمة كرامتها ولو لمرة واحدة

دعا الحكومات وأصحاب القرار لكسر الحصار

بوخوصة: على »الخارجية« سرعة التحرك إلنقاذ أبنائنا

المهري: توحد المسلمين والعرب تحت قيادة 
واحدة إلزالة الكيان الصهيوني وتحرير القدس

الدمخي: عمل بربري ومخالف للقانون الدولي

العامة  أص���در س���ماحة 
السيد محمد باقر املهري وكيل 
املرجعيات الشيعية في الكويت 
بيانا حول الهجوم االسرائيلي 
على أسطول احلرية هذا نصه: 
لقد امتدت مرة أخرى األيدي 
االس���رائيلية امللطخة بدماء 
االبرياء فهاجمت سفينة اإلغاثة 
االنسانية وقتلت العشرات من 
الناشطني الذين كانوا على ظهر 
اسطول احلرية وجرحت اكثر 
من 70 انسانا بريئا في عملية 
قرصن���ة بحرية واكثر الدول 
العربية ساكتة متاما عن هذه 

اجلرمية البش���عة اال الكوي���ت وبعض الدول 
األخرى. 

واضاف اننا في الوقت الذي نشجب وندين 
ونستنكر هذا العمل  الوحشي البربري البعيد 
عن القيم االنسانية واالعراف الدولية نطالب 
جميع دول العالم وحكام ورؤساء الدول العربية 
واالس���امية باتخاذ موقف موحد جتاه العدو 
االس���رائيلي وادانة هذا العمل االجرامي وهذه 

البحري���ة وطرد  القرصن���ة 
السفراء االسرائيليني ان كانوا 
متواجدين على اراضيهم وعلى 
العالم العربي مقاطعة اسرائيل 

مقاطعة كاملة شاملة.
وتابع: ان اسرائيل كما قال 
اإلمام اخلميني غدة سرطانية 
يجب استئصالها متاما حتى ال 
يسري العنف واالرهاب والقتل 
الى اجزاء جس���م العالم كله، 
العربي مدى  العالم  وليعرف 
خطورة هذه الدويلة اللقيطة 
املجرمة التي ال تعترف بأبسط 
حق���وق االنس���ان والقوانني 
الدولية واالعراف والقيم االنسانية وان تصبح 
الدول العربية رافض���ة للمفاوضات اخلادعة 
النها دولة وحشية وهمجية حتكمها شريعة 

الغاب.
وفي اخلتام ليس لنا س���بيل بإزالة الكيان 
الصهيوني الغاصب اال ان يتوحد املس���لمون 
والعرب حتت قيادة واح���دة لتحرير القدس 

وازالة العدو الصهيوني.

أكد رئيس اجلمعية الكويتية للمقومات االساسية حلقوق االنسان 
د.عادل الدمخي ان مهاجمة وقتل مدنيني ونشطاء »سام« في مياه 
ال تخص الدولة العبرية عمل بربري وعربدة وانتهاك جسيم لكل 
العهود واملواثيق الدولية واالنس���انية التي تضرب بها اسرائيل 
ع���رض احلائط كل يوم مبباركة م���ن الواليات املتحدة االميركية 
واألمم املتحدة وصمت من الدول العربية واالس���امية، مبينا ان 
اسرائيل جتاوزت كل اخلطوط احلمراء بانتهاكاتها املتكررة حلقوق 
االنسان والقانون الدولي االنساني، مثمنا دور نواب مجلس االمة 
الكويتي وكل الناشطني الكويتيني على منت االسطول وخاصة د.وليد 
الطبطبائي رئيس جلنة الدفاع عن حقوق االنسان مبجلس االمة 
الكويتي على املواقف االنسانية الشجاعة جتاه احلصار االسرائيلي 
لقطاع غزة، ومطالبا احلكومة الكويتية بالتحرك السريع والفعال 

حلماية املواطنني الكويتيني على منت االسطول.

البسيس: هجوم همجي لوأد العمل الخيري اإلنساني
استنكر رئيس مجلس إدارة نقابة العاملني بوزارة 
األشغال العامة عامر البسيس مهاجمة أسطول سفن 
احلرية الذي كان يحمل املساعدات اإلنسانية ألهالي 
مدينة غزة بجهود تطوعية شارك فيه عدد من املواطنني 
واملواطنات الكويتيني والكويتيات من أجل املساهمة 
في العمل اإلنساني. وقال البسيس ان العقل ال يتحمل 
ما حدث لذلك األسطول من هجوم همجي لوأد العمل 
اخليري اإلنس����اني على أناس مساملني وعزل ذهبت 
خاله أرواح مجموعة من البشر ال يعرفون للعداوة 
طريقا ذهبوا وضحوا بأرواحهم من أجل العمل اإلنساني 
واخليري. وناشد البسيس احلكومة ومجلس األمة 

بالس����عي اجلاد إلنقاذ أرواح املواطنني واملواطنات 
املش����اركني في هذه الرحلة، مطالبا جميع املنظمات 
الدولية ان تصدر قرارا حازما جتاه هذا التصرف اجلائر 
على اإلنسانية، فكيف سمحوا ألنفسهم مبهاجمة تلك 
السفن وإس����قاط القتلى الذين ال ناقة وال جمل لهم 
سوى أنهم ذهبوا من أجل عمل إنساني. واستغرب 
البسيس من سكوت املجتمع الدولي على هذه اجلرمية 
البشعة والنكراء مطالبا مجلس األمن ومنظمة حقوق 
اإلنسان بإصدار قرار عاملي سريع مبحاسبة إسرائيل 
ووضع قوة سام دولية حلماية السفن التي حتمل 

معونات إنسانية ألهلنا احملاصرين في غزة.

 

القرصنــة اإلسـرائيليـة تسـفـك دمـاء  »الحرية« فـي الميـاه الدوليـة

الشحومي: بطش الكيان الصهيوني لم يكن مستبعدًا 
وعلى الحكومة العمل سريعًا إلعادة الوفد الكويتي

قال إن آليات الموت اإلسرائيلية اعتادت ارتكاب الجرائم بحق اإلنسانية

» الهيئة الخيرية اإلسالمية « تستنكر اقتحام السفن 
وسقوط عشرات الشهداء والجرحى

أكد النائب السابق واحملامي أحمد الشحومي فخره واعتزازه 
باملش���اركة الكويتية في اس���طول احلرية لفك احلصار عن 
احملاصرين في غزة، مش���يرا الى ان م���ا يقوم به طاقم الوفد 
الكويتي املش���ارك ما هو إال عمل يبعث الفخر واالعتزاز في 
نفوس جميع الكويتيني وهذا الشيء ليس بغريب على أبناء 

وبنات هذا الوطن.
وقال الشحومي: ان املشاركة الكويتية في اسطول احلرية 
تأتي استكماال ملا ُجبل عليه أهل الكويت من حب فعل اخلير 
والس���عي اليه والوقوف دائما وابدا مع اخوانهم في العروبة 
واالسام، فالكويت لم تكن في يوم من االيام بعيدة عن هموم 
وقضايا االمتني العربية واالسامية ولم تدخر اي جهد في اي 

عمل انساني من املمكن ان تقدمه او تقوم به.
واضاف الشحومي: كما ان صمود الوفد الكويتي املشارك في 

الرحلة ووصوله حتى شواطئ الكيان الصهيوني كان ترجمة 
الوضاع عاشها الشعب الكويتي إبان االحتال العراقي حيث 

كان الصمود واملقاومة شعار اهل الكويت االول واالخير.
واش���ار الشحومي الى ان بطش الكيان الصهيوني لم يكن 
باألمر املس���تبعد ملا اعتادت عليه آليات املوت االس���رائيلية 
من ارتكاب اجلرائم بحق االنس���انية داعيا املنظمات الدولية 
والعربية الى التحرك السريع ملعاجلة الوضع وتأمني سامة 

املشاركني في الرحلة.
وطالب الشحومي احلكومة بالعمل سريعا على تأمني عودة 
جميع اعضاء الوفد الكويتي املش���ارك في رحلة احلرية الى 
ارض الوطن بعد أن قاموا بإيصال رسالة الكويت االنسانية، 
واحملافظة على سامتهم من أي اجراءات أو اعتداءات اسرائيلية 

داعيا الى استقبالهم استقبال االبطال االحرار.

الهيئة اخليرية االسامية  اس���تنكر رئيس 
العاملية د.عبداهلل املعتوق العدوان الصهيوني 
البربري الذي وقع فجر اليوم االثنني على اسطول 
احلرية االغاثي املتجه الى غزة الغاثة الفلسطينيني، 
والذي راح ضحيته عشرات من الشهداء واجلرحى 
املتضامنني مع احملاصرين في القطاع عبر استخدام 
الغاز املسيل للدموع واطاق الرصاص واقتحام 
الس���فن بطريقة همجية. وقال: اننا في الهيئة 
اخليرية نرى ان هذا االعتداد اآلثم على النشطاء 
الدوليني والعرب واحلقوقيني جرمية نكراء ضد 
االنسانية والشعب الفلسطيني االعزل، وقرصنة 
بحرية امام س���مع العالم وبصره، واصرار على 
مواصلة احلصار اجلائر وغير االنساني بحق اهل 

قطاع غزة. وتابع: ان الكيان الصهيوني أبى إال 
أن يضيف الى صفحته السوداء جرمية جديدة 
ضد العمل االنساني، بل انه باعتدائه البغيض 
حتدى اكثر م���ن 40 دولة واعتدى على ممثليها 
بينهم ش���خصيات رسمية وبرملانية وسياسية 
اوروبي���ة وعربية. واضاف: اننا اذ نعزي اهالي 
الشهداء ونسأل اهلل لهم الرحمة واملغفرة نشد على 
ايادي االحرار الذين قادوا هذه احلملة االنسانية 
ونقدر لهم شجاعتهم ومبادرتهم التي متثل ارادة 
احرار العالم جتاه الشعب الفلسطيني احملاصر، 
كما نحيي الوفد الكويتي الش���جاع من الرجال 
والنساء الذين شاركوا في هذه احلملة انطاقا من 
موقف الكويت الثابت الداعم للقضية الفلسطينية 

والذي عبرت عنه قيادة الكويت في كل احملافل. 
وثمن د.املعتوق حترك احلكومة الكويتية باجتاه 
عقد اجتماع طارئ لبحث تداعيات االعتداء على 
السفن االنسانية وكذلك اعان رئيس مجلس االمة 
جاسم اخلرافي عن عقد جلسة خاصة غدا ملناقشة 
هذه القضية وبحث االجراءات الواجب اتخاذها 
ملواجهة العدوان. وطالب د.املعتوق احلكومات 
العربية واالس���امية بضرورة التحرك السريع 
والفعال ملواجهة هذا العدوان الغاشم على سفن 
»أس���طول احلرية« داعيا جامعة الدول العربية 
الى حتمل مس���ؤوليتها جتاه ما يجري اآلن من 
قرصنة صهيونية ضد املدنيني املش���اركني على 

سفن احلرية.

أحمد الشحومي

د.عبداهلل املعتوق

محمد باقر املهري

د.عادل الدمخي

الطبطبائي: مجزرة إسرائيل للمدنيين 
اعتداء على الدول اإلسالمية كلها

د.محمد الطبطبائي
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على إثر الهجوم االسرائيلي 
على سفن اسطول احلرية حاملة 
املساعدات االنس���انية لكسر 
احلص���ار عن قط���اع غزة اكد 
الباحث االسالمي الشيخ راضي 
حبيب املوقف الدفاعي الشرعي 
بقوله ان ما يحدث من اختراقات 
اسرائيلية للعالقات واالتفاقيات 
الدولية واالستيالء الصهيوني 
السياس���ي واالقتصادي على 
املوارد االنس���انية واحلياتية 
الضرورية والغزو العسكري 
على س���فن احلري���ة لهو من 
اعظم اجلرائم التي ينبغي على 

املنظمات الدولية واألممية والعاملية محاسبة الدولة املزعومة 
)اسرائيل( دوليا وامميا.

وأوضح ان مثل هذا االعتداء الصهيوني الس���افر واملتمادي 
واملتطاول بقتل االبرياء ومداهمتهم لهو عمل اجرامي ومن اشد 
احملرم���ات التي يجب على كل مكلف مس���لم مقاومتها بالدفاع 
الكفائي عن املجتمعات االسالمية بكل وسيلة ممكنة دون شرط 
االذن العام او اخلاص، مبعنى الرجوع الى اذن االمام بوجه عام 

او اذن الوالدين بوجه خاص.
وبني ان املتفق عليه بني جمهور علماء الدين ان اجلهاد الدفاعي 
ال يحتاج الى اخذ االذن بخالف اجلهاد االبتدائي فإنه مشروط 
باإلذن العام، مبعنى انه اذا وقعت مداهمة عدوانية ابتدائية فضال 
عن كونها صهيونية على الفرد املسلم او املجتمع االسالمي فال 
يشترط عندها اخذ االذن مبقاومتها بالدفاع، فينبغي مباشرة 

مقاومتها دون الرجوع الى اخذ االذن في ذلك.

اس����تنكرت جمعية الصحافيني االعتداء الوحشي والهمجي الذي 
قامت به قوات العدو االسرائيلي ضد اسطول احلرية في املياه الدولية 
املقابلة لشواطئ دولة العدو، معتبرة هذا االعتداء الهمجي جرمية ال 
تغتفر خصوصا انه موجه ضد اشخاص عزل يقومون مبهمة انسانية 
تهدف ملساعدة الشعب الفلسطيني احملاصر في غزة. ودعت اجلمعية 
املجتمع الدولي الس����تنكار هذه اجلرمية البش����عة التي تسببت في 
س����قوط ضحايا ابرياء من ركاب السفينة نحتسبهم عند اهلل شهداء 
وندعو اهلل ان مين بالشفاء على اجلرحى و ان يحفظ برعايته جميع 

املشاركني في هذه املهمة االنسانية.
وطالبت اجلمعية املنظمات الدولية وفي مقدمتها االمم املتحدة بأن 
تتخذ االجراءات العاجلة حلماية ارواح املشاركني في اسطول احلرية 
ومحاسبة الكيان الصهيوني على هذه اجلرمية الشنعاء. وابدت جمعية 
الصحافيني قلقها الشديد على وضع الزميلة منى ششتر والنائب د.وليد 
الطبطبائي عضوي جمعية الصحافيني الكويتية وبقية املش����اركني 
الكويتيني في هذه املهمة االنسانية وتدعو االحتاد الدولي للصحافيني 
واحتاد الصحافيني العرب واملنظم����ات الدولية املهتمة بالصحافيني 
للعمل على ادانة هذا االعتداء الوحشي واحلصول على ضمانات من 
دولة العدو االس����رائيلي باحملافظة عل����ى ارواحهم وحمايتهم من اي 

اجراءات تعسفية قد تتخذ ضدهم.
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جراح املطيري

السفارة البريطانية: نبحث عن معلومات 
حول مواطنينا من السلطات اإلسرائيلية

المؤسسات الخيرية لمحاكمة مرتكبي الجرائم

عب��رت السف��ارة البريطاني��ة عن أسفها الشدي��د 
لألرواح التي فقدت خالل عملية اعتراض أسطول 

احلرية املتوجه إلى غزة.
وأضاف بيان السفارة ان الوزراء البريطانيني 
يتابعون املوقف عن كثب اضافة الى ان الس���فارة 
البريطانية باسرائيل على اتصال دائم مع احلكومة 
االس���رائيلية بوجه خاص فيما يتعلق بس���المة 

املواطنني البريطانيني.
كما أش���ار البيان الى اننا نبحث عن معلومات 
حديثة وش���فافة من قبل الس���لطات االسرائيلية 
وعن كيفية الوصول بص���ورة عاجلة للمواطنني 

البريطانيني.
لقد نصحنا مرارا بعدم محاولة الدخول الى غزة 
بهذه الطريقة وذلك بسبب األخطار التي تنط��وي 
عليه��ا، لكن في الوقت نفس���ه هناك حاجة ملحة 

وواضحة للمطالبة بأن تقوم اسرائيل بالتصرف 
وفق األعراف وااللتزامات الدولية وسيكون من املهم 
ان نوضح احلقائق حول هذه احلادثة وخصوصا 
اذا كان قد مت عمل الالزم من أجل منع وقوع قتلى 

وجرحى دون داع.
كم���ا جاء في التصريح ان ه���ذه األخبار تؤكد 
احلاجة الى رفع القيود على دخول غزة وان االغالق 

غير مقبول وغير مثمر.
وذكر البيان: ال يوجد رد على هذه املأس���اة من 
اجلمي���ع افضل من ان يت���م التوصل الى حل دائم 
وعاجل ملأساة غزة واننا ندعو حكومة اسرائيل الى 
السماح بالدخول غير املقيد للمساعدات ووصولها 
الى غزة وبأن تهتم بالتعاون مع القلق اجلدي حول 
تردي األوضاع االنسانية واالقتصادية هناك، وما 

يخلفه ذلك من آثار على جيل من الشباب.

أصدرت املؤسس���ات اخليرية واالنسانية في 
الكويت بيانا قالت فيه: ه���ا قد رأى العالم أجمع 
هذه القرصنة الصهيونية الوقحة التي جتاوزت 
كل اخلطوط احلمراء ونسفت كل االعراف والقوانني 
الدولية عبر هذا الهجوم الوحشي الذي جترد من كل 
معاني االنسانية على أسطول احلرية الذي كانت 

جرميته ل���دى الصهاينة انه حمل لواء اغاثة غزة 
وكسر احلصار عنها وتخفيف معاناة اهلها.

واكدت ان ما حصل هو جرمية حرب ينبغي ان 
توحد اجلميع الدانة هذا الكيان، ولفت نظر العالم 
اجمع النتهاكاته املس���تمرة وخطورته على االمن 

والسلم ومحاكمة مرتكبي اجلرائم.

وصف رئيس اجلمعية الكويتية للسالمة املرورية بدر املطر استهداف 
اجليش اإلسرائيلي لقافلة اخلير اإلسالمية »احلرية« وقتل أبرياء بدم بارد 
بأنه عربدة من جيش حقير ال يعرف الرحمة وال الشفقة جتاه اإلنسانية. 
وطال����ب املطر جمعيات الدفاع عن حقوق اإلنس����ان الدولية واملنظمات 
الدولية وفي مقدمتها األمم املتحدة ومجلس األمن الدولي باعالن موقف 
رسمي واضح جتاه تلك العربدة وحتميل اسرائيل كل املسؤولية عن تلك 
األرواح البريئ����ة التي أزهقها جيش بأوامر واضحة من قيادته املعادية 
لالخوة االنس����انية. وشدد على ان قتل ابرياء على منت سفن احلرية هو 
جرمية شنعاء سيذكرها التاريخ ولن ميحوها من ذاكرته احلبلى باأليام 
السوداء من كراهية وحقد اجليش اإلسرائيلي جتاه كل ما هو مسلم أو 
مس����يحي واصفا اياهم بأنهم »أعداء السامية« احلقيقيون ألنهم جبلوا 
على القتل والدماء وال يؤمنون بالسالم وال يعترفون بالعهود واملواثيق 

الدولية ألنهم يعتبرون أنفسهم فوق القانون واحلساب.

استنكر رئيس نقابة العاملني بشركة اخلدمات النفطية جراح املطيري 
االعتداء السافر من اجليش اإلسرائيلي املجرم على قافلة اخلير »احلرية« 
وقتل أبرياء بدم بارد، مؤكدا ان هذا هو الوجه اإلسرائيلي احلقير في أبشع 
صوره. ووصف املطيري في تصريح صحافي أمس االعتداء اإلسرائيلي 
الوحشي واجلبان على قافلة اخلير »احلرية« بأنه اعتداء على الكرامة 

اإلنسانية وعلى جميع القيم واملواثيق الدولية.
وقال ان استهداف ابرياء عزل ال يحملون أسلحة بل يحملون اخلير 
لش����عب يتضور جوعا هو عم����ل جبان من دولة تعتقد نفس����ها فوق 
القانون الدولي. وش����دد على ان قتل أبرياء على منت س����فن احلرية هو 
جرمية شنعاء سيذكرها التاريخ ولن ميحوها من ذاكرته التي ال تذكر 
اال اجلرائم والدم واالنتهاكات الس����افرة يوميا من اجليش اإلسرائيلي 
وقيادته جتاه الشعب الفلسطيني األعزل وليست احداث غزة وقصف 

بيروت بالطائرات منا ببعيد.

المطر: العربدة اإلسرائيلية قتلت أبرياء بدم بارد

المطيري: اعتداء على الكرامة اإلنسانية

حبيب: الجهاد الدفاعي
ال يحتاج إلى إذن

»الصحافيين«: جريمة ال تغتفر 
بحق أشخاص ُعّزل

سفراء لـ »األنباء«: االعتداء اإلسرائيلي على أسطول الحرية يزيد من التصعيد والتوتر
بشرى الزين

اثار العدوان االسرائيلي على 
قافلة اسطول احلرية التي تقودها 
سفينة مرمرة التركية ردود افعال 
مس����تنكرة ملا قامت ب����ه الزوارق 
احلربية االسرائيلية من قرصنة 
وهجوم عسكري على سفن االغاثة 
االنسانية التي كانت متوجهة لكسر 

احلصار االسرائيلي على غزة.
األفع����ال  ردود  واجمع����ت 
الديبلوماسية من عدد من السفراء 
في تصريحات ل� »األنباء« على ان 
ما قامت به اسرائيل يعد جرمية 
نكراء وجتاوزا خطيرا لكل االعراف 
والشرائع الدولية ورسالة من تل 
ابيب لزي����ادة التوتر والتصعيد 
في املنطقة مبا ال يهيئ الظروف 
املناسبة ملسار السالم فيها، وفيما 
يلي ع����رض ملا جاء على لس����ان 

السفراء.
الس����فير الترك����ي حلمي دادة 
اوغلو قال ان تركيا تشجب بشدة 
قيام القوات املسلحة االسرائيلية 
باستخدام العنف ضد قافلة احلرية 
التي حتمل مواد االغاثة االنسانية 
الى مدينة غزة وعلى متنها اعضاء 
ملنظمات مدنية من 32 دولة مختلفة 

مبا فيها تركيا والكويت.
واضاف لقد متت هذه العملية 
العس����كرية املذكورة داخل املياه 
الدولية على بعد 69 ميال بحريا من 
املياه االقليمية االسرائيلية في متام 
الساعة 4.20 فجر اليوم، وال ميكن 
االدالء بأي ارقام اكيدة تتعلق بعدد 
القتلى واجلرحى بسبب التشويش 
الذي تنفذه اسرائيل على اجهزة 

االتصاالت في السفينة.
واشار الى ان ما حدث ليس اال 
سياسة عنف وال ميكن اعطاؤها 
اي غطاء شرعي، وقد قامت تركيا 
باستدعاء س����فيرها في اسرائيل 
ودع����ت لعقد اجتم����اع عاجل في 
مجلس االمن، كما دعت منظمات 
دولية مثل االحتاد االوروبي ومنظمة 
الدول االسالمية الظهار ردود الفعل 
ازاء م����ا حصل، كما طالبت تركيا 
اسرائيل باعادة جميع املوجودين 
على منت السفينة من ركاب وعاملني 

قوات »كومندوز« اإلس����رائيلية 
على سفن أسطول احلرية املتوجهة 
الى غزة بأنه فع����ل إجرامي ضد 
املدنيني وضرب بعرض احلائط كل 
األعراف والشرائع الدولية، مشيرا 
الى انها جرمية وحشية ضد نشطاء 
مدنيني للسالم أرادوا كسر احلصار 

اإلسرائيلي على غزة.
النعمان����ي ان هذه  وأض����اف 
اجلرمية تضاف الى جرائم سلطات 
االحتالل بفرض احلصار على قطاع 
غزة منذ عدة سنوات، مشيرا الى 

سبق ان مت السكوت عن اجلرائم 
الكثيرة، وقد بادرت  اإلسرائيلية 
س����ورية في هذا الصدد الى طلب 
انعقاد مجلس جامعة الدول العربية 
في جلسة طارئة لدراسة املوقف 
واتخاذ خطوات عملية لكسر حصار 

غزة.
وأضاف عبداملجيد، كما وجهت 
سورية رسالة الى األمني العام لألمم 
املتحدة طالب����ت فيها بأن تتحمل 
الدولية مسؤولياتها في  املنظمة 
حماية الناشطني احملتجزين لدى 

الشديد لهذه  ادانتها واستنكارها 
اقتحام  البش����عة جراء  اجلرمية 
القوات االسرائيلية سفن املساعدات 

املتوجهة إلى غزة.
واضاف العبادي »ان استخدام 
القوة بهذا الشكل يعتبر امرا مرفوضا 
متاما، مشيرا الى ان االدرن يتابع 
بقلق شديد تطورات هذا املوضوع 
ويحمل اجلانب االسرائيلي سالمة 
الرعايا واملواطنني، مذكرا بأنه مت 
استدعاء القائم باالعمال االسرائيلي 
في عمان ووجه له خطاب شديد 

فيها واعادة السفينة فورا. وتتوقع 
من السلطات االسرائيلية حتديد 
املس����ؤولني ع����ن ه����ذه العملية 

ومحاسبتهم على الفور.
وبدوره، قال السفير السوري 
بسام عبداملجيد ان اجلرمية النكراء 
التي ارتكبتها إسرائيل ضد أسطول 
احلرية هي رسالة تؤكد مواصلة 
إسرائيل حتديها السافر للمجتمع 
الدولي وتنكرها ألبس����ط املبادئ 
اإلنسانية والقيم احلضارية، وهي 
أمر ينبغي عدم السكوت عنه، كما 

ان بالده بصدد إجراء اتصاالت مع 
حكومات الدول الشقيقة والصديقة 
لبحث ه����ذا املوضوع لوضع حد 
لهذه األعمال التي تسبب مزيدا من 
التوتر والتصعيد في املنطقة وهو 
ما تهدف اليه إسرائيل من وراء هذا 
التصعيد، داعيا الى ان يكون هناك 
موقف عربي موحد لوقف انتهاكات 

االحتالل اإلسرائيلي.
ومن جانبه قال سفير اململكة 
االردنية الهاشمية جمعة العبادي 
»عب����رت احلكوم����ة االردنية عن 

إس����رائيل وتأمني عودتهم ساملني 
الى بلدانهم.

وتابع: لقد أكدت سورية بهذه 
املناس����بة تضامنه����ا مع ش����عب 
وحكومة تركيا الصديقة وتثمن 
عاليا املوقف التركي العامل على 
كسر احلصار اجلائر املفروض على 
غزة. معربًا عن تعازي س����ورية 
حكومة وش����عبا لذوي ش����هداء 

أسطول احلرية.
ومن جهته وصف سفير لبنان 
د.بس����ام النعماني عملية هجوم 

اللهجة والتأكيد على الرفض القاطع 
لهذا العمل اإلجرامي.

وأع����رب عن تضام����ن االردن 
وتعازيه احلارة لذوي الش����هداء 
والش����فاء للجرح����ى املصاب����ني، 
مؤكدا عل����ى أن مثل هذه االعمال 
تلقي بظاللها السلبية على تهيئة 
االجواء والظروف املناسبة للدفع 
مبفاوضات واالجت����اه قدما نحو 

مسار السالم.
وقال الس����فير الفرنسي جان 
رونيه جيان »لق����د عبر الرئيس 
الفرنسي نيكوال ساركوزي ووزير 
اخلارجية عن تأثرهما العميق إزاء 
العواقب املأساوية لنتائج العملية 
العسكرية االسرائيلية، مشيرا الى 
انهما ادانا االستعمال املتفاوت وغير 
املتكافئ للقوة األمر الذي ال يوجد 

له تبرير.
واضاف جيان »نتمنى أن يلقى 
كامل الضوء على ظروف هذه املأساة 
ونطلب اجراء حتقيق عميق دون 
تأخير في هذا الشأن، الفتا الى ان 
السفير االسرائيلي في باريس مت 
استدعاؤه من اخلارجية الفرنسية 
طلبا للتوضيح، مشيرا الى انه مت 
قبل انطالق هذه السفن رفع احلصار 

عن االراضي الفلسطينية.
أما سفير الصني هوانغ جيمني 
فأوضح ان اجتماعه وسفراء الدول 
الدولة  دائمة العضوية مع وزير 
الوزراء روضان  لشؤون مجلس 
الروضان تضمن طلب احلكومة 
الكويتية نقل موقفها الى هذه الدول 

ومن بينها الصني.
واضاف جيمني »نشعر باالسف 
الش����ديد ملا حدث وسأنقل موقف 
الكويت ال����ى احلكومة الصينية، 
مؤك����دا دع����م بك����ني للقضي����ة 
الفلسطينية العادلة، الفتا الى ان 
بالده قدمت مساعدات عديدة للشعب 
الفلسطيني، معبرا عن استنكار 
الصني لهذه العملية االجرامية امال 
في إقامة دولة فلسطينية مستقلة 
على االراضي الفلسطينية مضيفا 
ان موقفي الصني والكويت دائما 

داعمان للحق الفلسطيني.

عّبروا عن استياء بلدانهم مما تعرضت له سفن المساعدات اإلنسانية إلى غزة

أوغلو: تركيا تشـجب بشدة استخدام إسرائيل للعنف وما حدث ضد قافلة الحرية ال يمكن إعطاؤه أي غطاء شرعي

النعماني: تل أبيب تضرب باألعراف والشرائع الدولية عرض الحائط وندعو إلى موقف عربي موحد ضدها

جيان: ندين االسـتخدام غير المتكافئ للقوة وفرنسـا تطلب إجراء تحقيق عميق ودون تأخير

عبدالمجيد: إسـرائيل بجريمتها النكراء تؤكد تحديها السافر للمجتمع الدولي وخرق المبادئ اإلنسانية

العبـادي: األردن يتابع بقلق شـديد التطـورات ويحّمل الجانب اإلسـرائيلي سـالمة رعاياه

جيمين: بكين تسـتنكر ما حدث ألسطول الحرية وسـأنقل موقف الكويت للحكومة الصينية
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�سائلني اهلل  العلي القدير اأن يتغمده  بوا�سع رحمته

ويلهم الأهل وذويهم ال�سرب وال�سلوان

لوفاة الفقيد الغايل

ال�سيد/ جرج�س برجود
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اعلن في املنام���ة امس عن اجراء محادثة 
هاتفية بني عاهل مملكة البحرين امللك حمد بن 
عيسى آل خليفة وصاحب السمو االمير الشيخ 
صباح االحمد رئيس الدورة احلالية لقمة مجلس 
التعاون اخلليجي لبح���ث تطورات الهجوم 
االسرائيلي على اسطول احلرية. وذكرت وكالة 

انباء البحرين الرسمية انه مت خالل االتصال 
استعراض تطورات األوضاع واملستجدات »جراء 
العدوان االسرائيلي الغاشم على قافلة املساعدات 
االنسانية في املياه الدولية والتي كانت متوجهة 
الى قطاع غزة وأس���فر عن استشهاد واصابة 
عدد من املدنيني العزل«. واوضحت ان القائدين 

ادانا »هذه اجلرائم االسرائيلية واالعت���داءات 
الوحشية على اسطول قافلة احلرية التي تقوم 
مبهمة انسانية هدفها مس���اعدة األبرياء من 
الشعب الفلسطيني الشقيق«. وطالبا مبوقف 
دولي موحد وحازم ملواجهة مثل هذه التجاوزات 
العزل  املدنيني  واالعتداءات االسرائيلية ضد 

ملنع تكرارها.
الى ذلك، تلقى صاحب السمو الشيخ حمد 
بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر اتصاال هاتفيا 
من  صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد 
مت  خالله بحث العالقات األخوية بني البلدين 

وتطورات األوضاع في املنطقة.

 األمير وملك البحرين يطالبان بموقف دولي حازم
لمواجهة االعتداءات اإلسرائيلية ضد المدنيين العّزل

صاحب السمو بحث مع أمير قطر تطورات األوضاع في المنطقة

مجلس الوزراء يدعو إلجراء تحقيق فوري شامل في الجريمة
ويعّبر عن خشيته من تجدد مظاهر التطرف واإلرهاب

عقد مجلس الوزراء اجتماعا 
طارئا ظهر أمس في مكتب سمو 
رئيس مجل���س الوزراء بقصر 
السيف برئاس���ة سمو رئيس 
مجلس الوزراء الش���يخ ناصر 
المحمد لبحث تداعيات جريمة 
االعتداء اإلسرائيلي على قافلة 
الحرية لنقل المعونات االنسانية 
للفلس���طينيين في قطاع غزة 

المحاصر.
وقال وزير الدولة لش���ؤون 
مجلس الوزراء ووزير الخارجية 
الروضان في  باإلنابة روضان 
تصريح صحافي بعد االجتماع ان 
المجلس يتابع باستياء بالغ وألم 
عميق التطورات الخطيرة لقيام 
القوات اإلس���رائيلية باالعتداء 
العسكري على سفن المساعدات 
االنسانية )أسطول الحرية( الذي 
يحمل عددا من العزل المسالمين 
من عدد من دول العالم الصديقة 
المتعاطفة مع معاناة الش���عب 
الفلسطيني في مهمة انسانية 
بحتة لنقل مساعدات انسانية 
الى مدين���ة غزة، حي���ث راح 
ضحية هذا االعتداء العديد من 
القتلى والجرحى باالضافة الى 
احتج���از بعضهم على الموانئ 

االسرائيلية.
وأضاف الروضان ان مجلس 
الوزراء اكد ب���ان هذه الجريمة 
االس���رائيلية الجديدة تجسد 
الطبيع���ة العدوانية والعقلية 
العنجهية التي تنتهجها اسرائيل 
وه���ي تمثل حلق���ة جديدة في 
الجرائم االسرائيلية  سلس���لة 
المنظمة ضد الشعب الفلسطيني 
مؤكدة من جديد استخفافها بكل 
الق���رارات والقواني���ن الدولية 
والقيم االنس���انية واالخالقية 
واصرارها على االس���تمرار في 
المنظم  ممارس���ات االره���اب 
التوتر  والقرصن���ة واش���اعة 
وتقويض فرص احالل السالم 

في المنطقة.
الدولة  وقد أح���اط وزي���ر 
لشؤون مجلس الوزراء ووزير 

الخارجي���ة بالنياب���ة روضان 
الروضان المجلس باالتصاالت 
التي قام صاحب السمو األمير 
رئيس مؤتمر القمة الخليجية مع 
اخوانه قادة دول مجلس التعاون 
الخليج���ي لمتابع���ة تطورات 
الموقف كما شرح كذلك حصيلة 
الجهود واالتصاالت التي قامت 
بها وزارة الخارجية في مواجهة 
هذه الجريمة االنسانية البشعة، 
حيث قام وزير الخارجية باإلنابة 
باستدعاء س���فراء الدول دائمة 
العضوية في مجلس األمن وهي 
المتح���دة األميركية  الواليات 
وجمهورية روس���يا االتحادية 
الش���عبية  وجمهورية الصين 
المتحدة وجمهورية  والمملكة 
فرنس���ا واالجتماع بهم لبحث 
تفاصيل ه���ذا العمل االجرامي 
ودعوته���م التخ���اذ اج���راءات 
رادع���ة للصلف االس���رائيلي 
وتحمل مسؤولياتها في حماية 

الشعب الفلسطيني.
وانطالقا من اهتمام صاحب 
الس���مو األمي���ر وتوجيهات���ه 
باتخاذ جميع التدابير من اجل 
ضمان سالمة ابنائه المواطنين 
المتطوعين ف���ي قافلة الحرية 
وعودتهم لوطنهم سالمين فقد 
قرر مجلس ال���وزراء ان يكون 
اجتماع���ه في حالة انعقاد دائم 
وتش���كيل فريق برئاسة وزير 
الخارجية بالنيابة وممثلين عن 
وزارة الداخلية واالعالم لمتابعة 
الموقف والتنس���يق  تطورات 
لضمان سالمة ركاب قافلة الحرية 
من الكويتيين والعمل من اجل 
التح���رك الجاد لف���ك الحصار 
الظالم عن غزة والسماح بتدفق 
المعونات الغذائية والتموينية 

لها.
ومجلس الوزراء اذ يشجب 
ويدين هذه العربدة االسرائيلية 
الوحش���ية ليعرب ع���ن قلقه 

المدنيين العزل والمحافظة على 
سالمتهم وفك الحصار الظالم عن 
الفلسطينيين في غزة والتحرك 
على نحو جاد لفرض الس���الم 
الع���ادل والش���امل والدائم في 

المنطقة.
وق���ال الروض���ان ان���ه تم 
االتصال بدول مجلس التعاون 
الخليجي والدول العربية والدول 
الصديقة واألمانة العامة لمجلس 
التعاون الخليجي واالمانة العامة 
العربي���ة ومنظمة  للجامع���ة 
المؤتمر االس���المي كما كلفت 
وزارة الخارجية مندوبها الدائم 
لدى مكتب االم���م المتحدة في 
الدول  نيويورك بالتحرك لدى 
االعضاء في مجلس االمن وكذلك 
مندوبها الدائم لدى مكتب االمم 
المتح���دة في جني���ڤ من أجل 
التنس���يق بشأن سبل مواجهة 
تداعيات هذه الجريمة ووضع حد 
للمآسي االنسانية التي يعيشها 

ازاء م���ا يمثله هذا  وتخوف���ه 
العمل المتهور من تعزيز مشاعر 
االحباط والدعوة لتجدد مظاهر 
التطرف واالره���اب التي يدفع 
الجميع ثمنا باهظا نتيجة لها 
ويدعو المجتمع الدولي بأسره 
ومجل���س االم���ن بوجه خاص 
لتحمل مسؤولياتهم النهاء هذا 
الواقع المأساوي واتخاذ خطوات 
حازمة لوقف مثل هذه الجرائم 
واجراء تحقيق فوري ش���امل 
لهذه الجريمة االنسانية بجميع 
أبعاده���ا وتداعياتها القانونية 
واالنسانية بما يحمل اسرائيل 
العمل االجرامي  مسؤولية هذا 

االرهابي.
وف���ي هذا الص���دد وتقديرا 
ألهمية هذا االمر فقد عبر مجلس 
ال���وزراء عن ترحيب���ه بدعوة 
مجلس االمة لعقد جلسة خاصة 
لبحث تداعيات الموقف وللوقوف 

على آخر تطوراته.

جعل اجتماعه في حالة انعقاد دائم وشّكل لجنة برئاسة الروضان لضمان سالمة المواطنين المشاركين بالقافلة

سمو الشيخ ناصر احملمد مترئسا االجتماع الطارئ ملجلس الوزراء أمس

الروضان واجلاراهلل خالل اجتماعهما مع سفراء الدول الـ 5 دائمة العضوية

عاهل مملكة البحرين امللك حمد بن عيسى آل خليفة صاحب السمو االمير الشيخ صباح االحمد

الروضان: سفراء الدول دائمة العضوية أبلغوني 
بموقف لمجلس األمن تجاه االعتداء اإلسرائيلي

التلفزيون الكويتي: المواطنون المشاركون 
في أسطول الحرية بصحة جيدة

الكويت تدين من جنيڤ االعتداء 
وتتمسك بمعاهدات حقوق اإلنسان

ذك���ر تلفزيون الكويت أمس االثنني في نبأ 
عاجل ان الكويتيني املشاركني في قافلة اسطول 

احلرية بصحة جيدة ويتم استجوابهم اآلن.
ونقلت مراسلة التلفزيون الكويتي في غزة 

عن مصادر غير رس���مية قولها ان الكويتيني 
املش���اركني ف���ي قافلة االغاث���ة التي تعرضت 
لهجوم عسكري إسرائيلي بصحة جيدة ويتم 

استجوابهم اآلن.

دانت الكويت بش����دة اليوم العدوان الوحش����ي 
االسرائيلي على قافلة املساعدات االنسانية في املياه 
الدولية والتي كانت متوجهة الى قطاع غزة والذي 

اسفر عن مقتل واصابة عدد من املدنيني.
جاء ذلك على لسان مستشار وفد الكويت الدائم 
لدى املنظمات الدولية ف����ي جنيڤ صادق معرفي 
في كلمة الكويت في افتتاح اجللسة الرابعة عشرة 

ملجلس حقوق االنسان.
واكد معرفي »عزم الكويت على االس����تمرار في 
نهجها بااللتزام باملعاهدات الدولية ذات الصلة بحقوق 
االنسان التي صادقت عليها وتعهدها الطوعي بإنشاء 
هيئة خاصة ومستقلة بحقوق االنسان وكذلك اصدار 
التشريعات الوطنية ذات الصلة مبوضوعات االجتار 

بالبشر وحقوق الطفل«.
وأيد املستشار معرفي باسم الكويت بيان منظمة 

املؤمتر االسالمي الذي ألقته باكستان نيابة عن دول 
املنظم����ة واملندد بالهجوم االس����رائيلي على قافلة 

احلرية قبالة سواحل قطاع غزة.
واثنى الديبلوماس����ي الكويتي في كلمته على 
اجلولة التي قامت بها املفوضة الس����امية حلقوق 
االنسان نافي بيالي لدول مجلس التعاون اخلليجي 
في ابريل املاضي »حيث اطلعت وبكل شفافية على 
ما تنتهجه دول املجلس من إجراءات لتعزيز وصون 
حقوق االنسان ووضعت أسسا ميكن عليها أن نبني 
حوارا بناء وتفاهما مشتركا وخططا للتعاون مع 

مكتبها«.
واش����ار معرفي الى حرص وعزم الكويت على 
النهوض بجميع حقوق االنس����ان مبا فيها حقوق 
العمال وذلك من خالل اصدار التشريعات والنظم 

التي من شأنها ان تكفل هذه احلقوق.

استدعى وزير الدولة لشؤون 
مجلس الوزراء ووزير اخلارجية 
الروضان امس  باإلنابة روضان 
س����فراء ال����دول اخلم����س دائمة 
العضوية في مجلس االمن الدولي 
لدى الكوي����ت وابلغهم بضرورة 
قيام دولهم بالضغط على اسرائيل 
للحف����اظ على س����المة وارواح 
املتواجدين  الكويتيني  املواطنني 
حاليا على منت قافلة سفن احلرية 
املتجهة الى غزة وحتميل الكيان 

الصهيوني مسؤولية سالمتهم.
وق����ال الوزي����ر الروضان في 
تصريح ل� »كونا« عقب اجتماعه 
مع الس����فراء انه����م »عبروا عن 
اس����تيائهم البال����غ ازاء العم����ل 
الذي قامت به اسرائيل مع قافلة 
سفن احلرية املتجهة الى غزة«، 
مضيفا انهم »ابلغوه بان وزارات 
خارجية دولهم استدعت السفراء 
االس����رائيليني لديهم وأبلغوهم 
رسالة ش����ديدة اللهجة جتاه ما 

قامت به اس����رائيل من عمل ضد 
القافلة«.

الروضان عن  الوزير  وأعرب 
امله في ان تتخذ الدول اخلمس 
موقفا جتاه هذا التصرف «الطائش« 

من الكيان الصهيوني.
ووصف اجتماعه مع السفراء 
ب� »االيجابي«، مؤكدا وجود ردود 
فعل عاملية واستياء شديدا من هذه 
الدول اخلمس ازاء هذا التصرف 
»األرعن« من الكيان الصهيوني.

وأض����اف »أبلغني الس����فراء 
بأنه سيكون هناك موقف ملجلس 
األمن الدول����ي جتاه هذا االعتداء 

االسرائيلي«.
وردا على س����ؤال حول ما اذا 
كان االجتماع قد تناول وضع ال� 16 
كويتي وكويتية املتواجدين حاليا 
على منت قافلة سفن احلرية، قال 
الروضان »أثرنا هذا املوضوع في 
االجتماع ومت سؤال السفراء عما 
اذا كان لديه����م أي معلومات عن 

الكويتي����ني املتواجدين على منت 
القافلة اال انهم أفادوا بأنه حتى 
اآلن ليس����ت لديهم أي معلومات 

بهذا اخلصوص«.
 وأضاف »ان شاء اهلل حسب 
ما س����معنا ان جمي����ع املواطنني 
الكويتيني مم����ن كانوا على منت 
السفن لم يصابوا بأي أذى واحلمد 

هلل«.
وعما اذا كانت هناك حتركات 
اخرى للحكومة على اثر تداعيات 
تع����رض القافلة ال����ى اعتداء من 
الكيان الصهيون����ي، قال الوزير 
الروض����ان ان مجل����س الوزراء 
سيعقد اجتماعا طارئا في وقت 
لت����دارس تداعيات  اليوم  الحق 
هذا املوضوع، مجددا التأكيد على 
موقف الكويت الثابت واملبدئي ازاء 
»االعتداءات والبلطجة الصهيونية 

املتكررة«.
حضر االجتماع وكيل وزارة 

اخلارجية خالد اجلاراهلل.

ش�يء  ب�أي  علمه�م  نف�وا  الس�فراء 
ع�ن الكويتيي�ن المش�اركين ف�ي القافل�ة

 

القرصن��ة اإلس�رائيلي�ة تس�ف�ك دم�اء  »الحرية« ف�ي المي�اه الدولي�ة

أمير زكي
علمت »األنباء« أن مجلس الوزراء اعتمد ترقية اللواء سليمان 
الفهد وكيل وزارة الداخلية املساعد لشؤون األمن اخلاص، واللواء 
الشيخ أحمد النواف وكيل وزارة الداخلية املساعد لشؤون التعليم 

والتدريب الشرطي الى رتبة فريق.
وتأت��ي ترق���ية الل��واءين الن���واف والف���هد ليك��ون بذل���ك 
عدد من تول��وا رت���بة فري��ق ف���ي وزارة الداخ��لية »5« وه����م: 
الفري���ق أح���مد الرج���يب � وك�يل ال������وزارة، الفري��ق غ���ازي 
الع���مر � وكيل وزارة الداخ���لية املس������اعد لش�������ؤون األمن 
اجلنائي، والفريق يوسف الس���عودي � مدير عام اإلدارة العامة 

للتحقيقات.

ترقية الفهد والنواف
إلى رتبة فريق

اللواء سليمان الفهد اللواء الشيخ أحمد النواف

اعتماد مشروع إنشاء الهيئة الوطنية لالعتماد األكاديمي

الحكومة توافق على عقد جلسة خاصة لمناقشة 
تعديالت »المعسرين« وتقرر إحالة االستجواب 

إلى »القانونية« لبيان مدى دستوريته
مريم بندق

عقد مجلس الوزراء اجتماعه االسبوعي مساء 
اول من امس في مطار الكويت الدولي برئاسة 
رئيس مجلس ال����وزراء بالنيابة ووزير الدفاع 

الشيخ جابر املبارك. 
واعتمد املجلس مش����روع مرس����وم بانشاء 
الهيئة الوطنية لالعتماد االكادميي وضمان جودة 
التعليم الذي ي���هدف الى حتسني مستوى برامج 
مؤس��سات التعليم العالي في الكويت وحتديد 
مؤس��سات التعليم العالي في اخلارج التي يسمح 
باعتماد مؤهالت اخلريجني في��ها وذلك من خالل 
عمليات التقييم املس��تمر وف��قا ملعايير هيئات 
االعت��ماد العاملية وتعزيز التعاون معها وتفعيل 
التخطيط اجلامعي في مؤسسات التعليم العالي 
وتأهيل الكوادر الوطنية الق����ادرة على القيام 
بع���ملية التق��ييم املطلوبة. ثم بحث املجلس 
ش������ؤون مجلس االمة واطلع بهذا الصدد على 
املوضوعات املدرجة على جدول اعمال جلس����ة 

مجلس االمة.

كما بحث املجلس الش����ؤون السياسية في 
ضوء التقارير املتعلقة مبجمل التطورات الراهنة 
على الساحة السياسية على الصعيدين العربي 
والدولي. وقرر املجلس إحالة االستجواب املقدم 
لسمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر احملمد الى 
اللجنة القانونية الوزارية لبحث مدى دستوريته. 
وأكدت املصادر ان احلكومة ماضية في مواجهة 
االس����تجوابات على أن يتقرر في ضوء تقرير 
اللجنة القانونية اس����لوب مواجهة استجواب 
النائب خالد الطاحوس، واوضحت املصادر أنه 
في حالة جاء التقرير متضمنا عدم دس����تورية 
تقدمي االس����تجواب الى رئيس الوزراء فستتم 

إحالته الى احملكمة الدستورية.
واستعرض املجلس طلب عقد جلسة خاصة 
ملناقشة تعديالت قانون املعسرين، حيث أوضحت 
املصادر أن املجل����س وافق على الطلب على أن 
يتم االتفاق على موعد اجللسة في وقت الحق، 
اجلدي����ر بالذكر ان الطل����ب النيابي املقدم حدد 

تاريخ 9 يونيو لعقد اجللسة.
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خطوة مجلس الوزراء لالنعقاد في 
هذا الشأن، شريطة ان يصاحب كل 
ذلك حتركات عملية نحو تصعيد 

االمور للجهات األممية.
سالمة الكويتيين

من جانبه، أيد النائب سعدون 
حماد عقد جلس����ة طارئة ملجلس 
االم����ة غ����دا تناق����ش القرصن����ة 
االس����رائيلية ضد قافلة احلرية 
التي حتمل مس����اعدات انسانية 
ان  الى غ����زة احملاص����رة، مبينا 
»من ضمن املتطوعني في القافلة 
كويتيني، مطلوب منا العمل على 
تأمني سالمتهم ايضا، وحمايتهم 
مع زمالئهم من العبث الصهيوني 
املبادئ والقيم  الذي يضرب بكل 

عرض احلائط«.
وأضاف حم����اد ان »ما أقدمت 
الي����وم خارق  علي����ه اس����رائيل 
للقوان����ني الدولية، ويؤكد مجددا 
على ان هؤالء الصهاينة ال يعرفون 
لالنسانية معنى«، متسائال: ماذا 
فعل املش����اركون في سفن قافلة 
احلرية، حتى تطلق عليهم النيران 
في عرض البحر، فتصيب وتقتل 

منهم العديد من االبرياء؟!
وتاب����ع حماد: مجل����س االمة 
الكويتي يدرك مدى املس����ؤولية 
امللقاة عل����ى عاتقه كبرملان عربي 
أصيل، يس����تلهم نبض الش����ارع 
العربي، ول����ذا ننطلق بقوة نحو 
الى اس����تنهاض  الفعلي  التحرك 
العمل العاملي االنساني املشترك، 
للتدخل اجلدي مبشاركة شعوب 
العالم جميعا، من اجل ابراز التنكر 
االس����رائيلي لالنس����انية، ونقل 
املرتكبة  الصورة احلية للجرائم 

على االراضي الفلسطينية.
أبناء القردة والخنازير

بدوره، ندد النائب محمد املطير 
باجلرمية الصهيونية النكراء التي 
قام بها أبناء القردة واخلنازير ضد 
س����فن قافلة احلرية املساملة التي 
حاولت كس����ر حصار غزة سلميا 
إليصال الغذاء والدواء، مؤكدا ان 
ما حدث ميثل جرمية في سلسلة 
اجلرائم البشعة والوحشية التي 

يرتكبها الصهاينة ضد الفلسطينيني 
في غزة واالراضي املقدسة في ظل 
الصمت الدول����ي والعربي وتنكر 
اسرائيل لقرارات الشرعية الدولية 
املبرمة مع  الس����الم  واتفاقي����ات 

الفلسطينيني والعرب.
النائب املطير بتحرك  وطالب 
العرب على  فوري وفعال للقادة 
املستوى الدولي لوقف العبث الذي 
متارسه آلة احلرب االسرائيلية بني 
احلني واآلخر ضد الفلس����طينيني 
العزل وضد املسلمني، مؤكدا ان ما 
حصل للسفن التي حتمل املساعدات 
يكشف للرأي العام العاملي حجم 
بشاعة ما يرتكبه احملتل الصهيوني 

ضد السالم واملسلمني.
وطالب املطير مجلس الوزراء 
بتح����رك عاجل لضمان س����المة 
الكويتي����ني احملتجزي����ن من قبل 
االسرائيليني، مشددا على ضرورة 
التحرك حكوميا وش����عبيا على 
الدولي إلخالء سبيل  املس����توى 
كل احملتجزين على س����فن قافلة 

احلرية.
جريمة بشعة

من جهته استنكر النائب خالد 
سالم العدوة وبشدة مهاجمة سفن 
أسطول احلرية في عرض البحر 
وس����قوط عدد كبير من الشهداء 
واجلرح����ى واعتبر ه����ذا جرمية 
بش����عة وعمال اجراميا قبيحا ال 
ميكن الس����كوت عليه السيما ان 
أحداث اجلرمية املروعة التي راح 
ضحيتها أن����اس عزل جرت على 

مرأى ومسمع من العالم كله.
وأك����د العدوة ان املمارس����ات 
الصهيوني����ة االخي����رة واعم����ال 
القرصن����ة على س����فينة احلرية 
الت����ي ج����اءت بعد سلس����لة من 
االعمال الترويعية بدءا من احلصار 
الوحشي والس����جن والعقوبات 
الفلس����طينيني،  اجلماعية آلالف 
ما ه����ي إال ترهيب ل����وأد صوت 
احلرية والكرامة ومحاولة السكات 
الضمير احلر النابض باحلرية الذي 
رفض الرضوخ ملنهجية الدم التي 
متارسها آلة احلرب اإلسرائيلية، 
وثمن موقف احلكومة واملجلس في 

عقد جلسة طارئة لدراسة اخلطر 
على أرواح الكويتيني والكويتيات 
املتواجدين على منت السفينة كما 
طالب العدوة املجتمع الدولي في 
ظل تفاقم الوضع احلالي بضمانات 
جدية لسالمة الوفد احملاصر حاليا 
الذي حاول فضح حقيقة االحتالل 
الوحشية وهمجية مجرمي احلرب 
ضد اخواننا في االراضي احملتلة 
عن طري����ق اعم����ال االغاثة التي 
تتواف����ق مع املواثي����ق واالعراف 
الدول  الدولية. كما ناشد جامعة 
العربية ومجلس التعاون اخلليجي 
التحرك دوليا واملطالبة بجلس����ة 
طارئة الصدار قرارات حازمة في 
شأن العربدة واجلرائم الصهيونية 
املتكررة والتي تضاف الى سجلها 

االسود.
تعسف

بدوره أكد النائب مبارك الوعالن 
ان التعسف الصهيوني وصل الى 
مداه حتى وصل األمر الى قصف 
قافلة »أس����طول احلري����ة« التي 
تستهدف تقدمي مساعدات انسانية 
البناء الشعب الفلسطيني، مطالبا 
احلكومة الكويتية بالتحرك السريع 
حلماية ابناء الكويت املتواجدين 
في القافلة. وقال ان حملة اسطول 
احلرية حتمل في املقام األول طابعا 
انس����انيا لفك احلصار املفروض 
على غزة، ولكنها قوبلت بالقصف 
واطالق النار من الكيان الصهيوني 
الغاشم، مؤكدا على املوقف الكويتي 
الثابت من دعم القضية الفلسطينية، 
ودعم احلمالت اخليرية واالنسانية 
وحرص اهل الكوي����ت على دعم 
املبادئ التي يؤمنون بها مضيفا انه 
من الواجب وقوف املجتمع الدولي 
بكامله جتاه مناصرة هذه القضية 
وعدم الس����كوت على هذه املهانة 
الكويتية  والقهر، داعيا احلكومة 
ممثلة ف����ي وزارة اخلارجية الى 
التحرك سياسيا سريعا عبر االمم 
املتحدة حلماية ابنائنا، وحتريك 
الدولية إلدانة  قضية في احملاكم 
هذه االفعال االجرامية وقتل االبرياء 
العالم اجمع  إلى  وايصال رسالة 
ملساعدة اخواننا الفلسطينيني في 

في ض����رورة اس����تدعاء االقتراح 
بقانون املق����دم مبنع التعامل مع 
الكيان الصهيون����ي وإقراره يوم 
غد )الي����وم( وكذلك على املجلس 
ان يص����در قرارا يطالب احلكومة 
بشكل واضح وصريح باالنسحاب 
من املبادرة العربية الصادرة في 
عام 2002 واملطالبة بإلغائها، مبينا 
اننا قدمنا للكيان الصهيوني كل 
شيء على طبق من ذهب وبالذات 
من خالل هذه املبادرة التي قدمت 
اعترافا حقيقيا بالكيان الصهيوني 
مقابل عودتهم الى حدود 4 يونيو 

عام 1967.
وأثنى السعدون على املبادرة 
التي قامت بها احلكومة الكويتية 
في استدعاء السفراء اخلمسة للدول 
دائمة العضوية في مجلس األمن، 
وهي خطوة جيدة ولكنها ال تكفي، 
وعلى احلكومة دعوة جميع السفراء 
املعتمدي����ن بالكويت ومطالبتهم 
مبمارسة كل الضغوط ع ى الكيان 
الصهيوني لالفراج عن كل املعتقلني 
وبالذات الكويتيني احملتجزين اآلن 
في ميناء أش����دود والذين نفتخر 
ونعتز مبشاركتهم في هذه احلملة، 
متمنيا ان تشكل جلسة )اليوم( 
منعطفا تاريخيا في طبيعة العالقة 
بني الكيان الصهيوني والبالد من 
خالل اتخاذ موقف م����ن املبادرة 

العربية بانسحاب الكويت منها.
إرهاب وبلطجة

من جانبه استنكر نائب رئيس 
مجلس االم����ة عبداهلل الرومي ما 
قامت به اسرائيل اليوم من اعتداء 
صارخ على حملة احلرية االنسانية 

املتجهة الى قطاع غزة.
واكد الرومي ان مهاجمة اسرائيل 
ألن����اس عزل في عرض البحر في 
املياه الدولية ما هي اال سلس����لة 
من االعم����ال االرهابية والبلطجة 
االس����رائيلية ضد ان����اس عزل ال 
يحملون اي اسلحة يدافعون بها 
عن انفسهم مؤكدا ان هدف احلملة 

انساني بحت.
الرومي اس����تخدام  واعتب����ر 
اسرائيل القوة املسلحة العتراض 
السفن في املياه الدولية دليال آخر 

الذين يتعرضون العتداءات  غزة 
الكيان الصهيوني  وحش����ية من 

الغاشم.
الضغط على المجتمع الدولي

من جانبه ثم����ن النائب خالد 
الطاحوس اخلط����وات التي اعلن 
عنها كل من مجلس االمة واحلكومة 
لعقد جلسة خاصة »اليوم« ملناقشة 
وبح����ث تداعيات املج����زرة التي 
ارتكبه����ا الكيان الصهيوني بحق 
القوافل املشاركة في فك احلصار 
عن اهالي قطاع غزة داعيا كليهما 
»احلكومة واملجلس« الس����تخدام 
كافة االدوات الديبلوماسية للضغط 
على املجتمع الدولي إلنزال عقوبات 
دولية بحق اسرائيل على خلفية 
هذه املجزرة. وقال الطاحوس ان 
الكيان الصهيوني كشف عن وجهه 
احلقيقي بع����د قصفه لقوافل فك 
احلصار عن غ����زة وهي جميعها 
قوافل حتمل مؤن ومواد بناء وأدوية 
وال عالقة لها بالشؤون العسكرية 
من قريب أو بعيد« مؤكدا ان هذا 
األمر يجب أال مي����ر مرور الكرام 
خاصة بعد ان اتضحت تداعياته 
في الشارع الكويتي والعربي الذي 
يغلي اآلن من جراء هذه االنتهاكات 

الصارخة للكيان الصهيوني.
محاسبة عربية ودولية

بدوره اس����تنكر بشدة النائب 
شعيب املويزري اعتداء اجليش 
االس����رائيلي الغاش����م على سفن 
قافلة احلري����ة املتجهة الى قطاع 
غزة لكسر احلصار الظالم، مطالبا 
بتحرك كويتي رسمي على الصعيد 
الدولي للحفاظ على ارواح الوفد 
الكويتي املشارك في القافلة وكذلك 
حفاظا على ارواح املتطوعني من 

اجلنسيات االخرى.
املوي����زري في تصريح  وقال 
صحافي: ان اجلرمية الصهيونية 
البشعة اودت بحياة العشرات من 
املتطوعني العرب واالجانب الذين 
كانوا على منت سفن قافلة احلرية 
في مهمة انسانية بحتة وكانوا عزال 
من السالح، اال ان اجلنود الصهاينة 
اطلقوا عليهم النار وهو س����لوك 

على استهانة اس����رائيل بالنفس 
البش����رية وما اعتداؤها  والروح 
على املش����اركني ضمن احلملة اال 
دليل ص����ارخ على رخص النفس 

االنسانية لديهم.
الرومي ان م����ا حصل  واك����د 
اليوم وما س����يحصل كل يوم في 
فلس����طني من مذابح واس����تهتار 
اس����رائيل باحلقوق االساس����ية 
االنسانية للفلسطينيني يقع حتت 
مسؤولية املجتمع الدولي وخاصة 
الدول الدائمة العضوية في مجلس 
االمن وآن األوان ان تطبق القرارات 
الدولية وان يسترد الشعب ارضه 

املغتصبة.
الدولي  الرومي املجتمع  ودعا 
الى احلفاظ على سالمة املشاركني 
في احلملة االنسانية وسالمة ابناء 
الكويت وعودة اجلميع ساملني الى 
بلدانهم بعد تأدية مهمتهم االنسانية 
االغاثية التي تعبر عن التضامن 
الدول����ي الش����عبي مع الش����عب 

الفلسطيني االعزل في غزة.
مجرمو حرب

النائب فيصل  بدوره، ش����دد 
الدويس����ان على اهمي����ة التحرك 
العربي واالسالمي ملواجهة الهجوم 
العسكري االسرائيلي على سفن 
كس����ر احلصار لغزة، وذلك على 

الصعيدين الرسمي والشعبي.
الى اغتنام  الدويس����ان  ودعا 
الفرص����ة للنه����وض أممي����ا عبر 
القاضي  االس����تفادة من تقري����ر 
اكد  الذي  ريتشارد غولدس����تون 
وجود جرائم حرب ارتكبها قادة 
الكي����ان الصهيوني بح����ق ابناء 

غزة.
وق����ال الدويس����ان: ان فرصة 
العرب اآلن باتت مواتية اكثر من 
ذي قبل للدفع باجتاه انشاء محكمة 
جنائية حملاكمة قادة اسرائيل بعد 
توصيات تقرير غولدستون بدال 
من الن����وم في العس����ل. وامتدح 
الدويس����ان دعوة رئيس مجلس 
االمة جاسم اخلرافي لعقد جلسة 
الهجوم  خاصة ملناقشة تداعيات 
االسرائيلي على السفن ومشاركة 
وفد شعبي كويت فيها، وثمن كذلك 

سامح عبدالحفيظ
أدان اعضاء مجلس االمة امس 
اجلرائم االسرائيلية على اسطول 

قافلة احلرية وقتل 16 شخصا.
ودعا الن����واب في تصريحات 
متفرقة املجتمع الدولي الى ضرورة 
حتمل مسؤولياته جتاه االعتداء 
االسرائيلي ضد قافلة احلرية التي 
تقوم مبهمة انسانية، وطالبوا بأن 
تتحم����ل الدول دائم����ة العضوية 
مس����ؤولية ما يحدث باعتبار ان 
االعتداء االسرائيلي هجوم وحشي 
ضد قافلة مدنية. وفيما يلي نص 

التصريحات:
رئيس مجل����س االمة ورئيس 
الشعبة البرملانية جاسم اخلرافي 
ادان اجلرائم االسرائيلية النكراء 
على اس����طول »قافل����ة احلرية« 
ال����ذي يق����وم مبهم����ة انس����انية 
س����لمية للتضامن مع اهالي غزة 

احملاصرين.
وبعث اخلرافي رسالة عاجلة 
الى كل من االحتاد البرملاني الدولي، 
واحتاد مجالس الدول االعضاء في 
منظمة املؤمتر االسالمي، واالحتاد 
البرملاني العربي باس����م الشعبة 
البرملانية الكويتية ملناش����دة كل 
من منظمة االمم املتحدة والهيئات 
التابع����ة له����ا وس����ائر املنظمات 
البرملانية واالقليمي����ة والدولية 
العمل على تأمني س����المة ارواح 
افراد االسطول واملساهمة في جهود 
فك احلصار والتخفيف من معاناة 

اهالي غزة.
دعوة

الس����عدون  النائب أحمد  دعا 
احلكومة واملجلس الى عدم تكرار 
سيناريوهات اجللسات اخلاصة 
الس����ابقة والت����ي تناولت جرائم 
الكيان الصهيوني على أبناء الشعب 
الفلس����طيني من خالل استدعاء 
وإقرار اقتراح قانون منع التعامل 
مع الكي����ان الصهيوني ومطالبة 
احلكومة الكويتية باالنسحاب من 
العربية الصادرة  مبادرة السالم 
ع����ام 2002 واملطالب����ة بإلغائها، 
مش����ددا على ضرورة اس����تدعاء 
الكويت جلميع السفراء املعتمدين 
بالبالد ومطالبتهم بالضغط على 
الكيان الصهيوني لالفراج عن كل 
احملتجزين وعلى رأسهم ابناء البالد 
املشاركون في حملة فك احلصار عن 
غزة. وقال السعدون في تصريح 
للصحافيني يوم امس »ان ما يحدث 
اليوم في قطاع غزة من حصار وما 
تعرضت له قوافل فك احلصار عنها 
من عربدة اسرائيلية ال ميكن ان 
مير مرور الكرام، وان كنا نرى ان 
دعوة رئي����س مجلس االمة لعقد 
جلسة خاصة يوم غد )اليوم( أمر 
جيد، اال أننا نعتقد انها يجب أال 
تسير على نهج اجللسات اخلاصة 
الس����ابقة والتي تناولت أوضاع 

الكيان الصهيوني«.
الفتا الى ان الكيان الصهيوني 
اليوم لم يكن له أن يقدم على مثل 
هذه اخلطوة لوال انه مطمأن وضامن 
الستمرار عالقاته الديبلوماسية مع 
العديد من الدول العربية والتنسيق 
غير العادي بينه وبني الس����لطة 

الفلسطينية.
وأكد السعدون انه في الوقت 
الذي يواجه فيه الكيان الصهيوني 
ردود فعل عنيفة من قبل املجتمع 
الدولي فإن الدول العربية وبالذات 
الكويت التي يش����ارك ابناؤها في 
قوافل فك احلصار عن قطاع غزة من 
خالل 16 مواطنا ومواطنة من بينهم 
زميلنا النائب د.وليد الطبطبائي الى 
اتخاذ عدد من اخلطوات، باالضافة 
الى اخلطوات التي اتخذتها اليوم 

)يوم أمس(.
وأوضح الس����عدون: ان أولى 
اخلطوات التي يجب ان تتخذ من 
قبل احلكوم����ة واملجلس تتمثل 

صهيوني همجي معروف.
وتابع املويزري: ان هذه اجلرمية 
الصهيونية يج����ب أال متر مرور 
الكرام من دون محاس����بة عربية 
ودولية للكيان الصهيوني الغاشم 
الذي ال يفهم إال لغة القوة، مطالبا 
وزارة اخلارجية الكويتية بالتحرك 
اجلدي على الصعيدين االقليمي 
والدولي بالدعوة الى عقد جلسة 
طارئة للجامعة العربية ومنظمة 
املؤمتر االسالمي ودعوة مجلس 
االمن لالنعقاد بصفة مستعجلة 
حلماية ارواح الكويتيني وجميع 
املتطوعني اآلخرين احملتجزين في 

اسرائيل حاليا.
من جانبه اعرب النائب د.ضيف 
اهلل أبورمي����ة عن اس����تنكاره ملا 
ارتكبه العدو الصهيوني من جرائم 
غير مبررة في حق الناشطني في 
حقوق االنسان والذين كانوا على 

منت السفن في قافلة السالم. 
الع����دو  ان  أبورمي����ة  وق����ال 
الصهيوني ال يترك اي فرصة اال 
وميارس فيها افعاله االجرامية بحق 
البشرية فها هو يهاجم سفنا ويقتل 
البشر رغم ان هذه السفن ال حتمل 
االسلحة وهي سفن سالم حتمل 

املعونات االنسانية. 
وأضاف أبورمية ان اسرائيل ال 
تعرف السالم وجتبرت النها لم جتد 
من يصدها ويوقفها عن ممارساتها 
البشعة بحق االنسانية، فهي تفعل 
ما تشاء في مقابل صمت اسالمي 

ودولي رهيب. 
ال����دول  ان  أبورمي����ة  وق����ال 
العربية واالسالمية وان كانت ال 
تستطيع مجابهة اسرائيل عسكريا 
فهي بالتأكيد تس����تطيع الضغط 
اقتصاديا على الدول الداعمة للعدو 
الصهيوني واجباره على اخلضوع 
للقوانني الدولية واحترام املواثيق 

األممية.
استنكار

بدوره استنكر مراقب مجلس 
األم����ة النائب د.محم����د احلويلة 
الهجوم العسكري الصهيوني على 
سفن كسر حصار غزة مشيرا الى 
ان الكي����ان الصهيوني جتاوز كل 
احلدود ومتادى في اعتداءاته ألنه 
لم ير أي ردة فعل من قبل الدول 
العربية واإلسالمية وكأنها جتيزه 
على أفعاله. لقد آن األوان ان تصحو 
العربية والدولية لردع  الضمائر 

هذا الكيان الصهيوني.
وقال احلويلة ان ما تعرض 
له مئ���ات املدنيني ميثلون 50 
دولة تشارك في اسطول احلرية 
املتجه الى غزة رسالة واضحة 
من اسرائيل للعالم كله أنها فوق 
القانون ومشددا على ضرورة 
اغتنام الفرصة للنهوض أمميا 
والتحرك على املستوى الدولي 
ملواجهة هذا العدوان الغاشم. 
واضاف احلويلة ان سياس���ة 
الشجب واالستنكار لن جتدي 
نفعا مع االسرائيليني الذين ال 
يحترمون املواثيق الدولية، وال 
يأبهون بالهيئات االممية ضاربني 
عرض احلائط بجميع االعراف 
والقوان���ني، الفتا الى ان امثال 
هؤالء ال تنفع معهم سياس���ة 
رفع الشعارات وامنا يجب ان 
تتخذ الدول العربية واإلسالمية 
مواقف جادة وملموس���ة على 
ارض الواقع حتى تردع العدو 
االس���رائيلي لعدم تكرار هذه 

االعتداءات.
من جانبه قال النائب د.فيصل 
املسلم أن كتلة التنمية واإلصالح 
العربي����ة  تطال����ب احلكوم����ات 
واإلسالمية بقطع العالقات فورا مع 
دولة العصابات الصهيونية وعلى 
قطر وعمان قيادة هذا التوجه كما 
على دول مجلس التعاون االجتماع 

على مستوى القادة.
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أنور الطبطبائي: المحمد  أبدى تعاطفه ومؤازرته
قال أحمد الطبطبائي شقيق النائب د.وليد الطبطبائي: 
تلقي���ت اتصاال هاتفيا خاصا من س���م�����و رئيس مجلس 
الوزراء الشيخ ناصر احملمد اثناء انعق�����اد االجتماع الطارئ 
للمجلس اليوم وال���ذي أبدى من خالله تعاطفه ومؤازرته 

التامة.
وأكد س���موه تكليف وزير اخلارجية مبخاطبة سفراء 
ال���دول املمثلني في مجلس األمن التخاذ موقف حازم جتاه 

االنتهاكات الصهيونية بشأن سفينة احلرية.
وأشار سموه الى محاولته االتصال مباشرة بالوفد الكويتي 
املش���ارك اال ان التشويش الصهيوني على تلك االتصاالت 

حال دون الوصول اليهم.
وتقدم أهالي الوفد املشارك بالشكر لسموه على التفاعل 
الس���ريع مع املستجدات والتقدير ايضا ملجلس األمة لعقد 

جلسة طارئة لنفس الغرض.

الحربش: الطبطبائي أبلغني أن السفن اإلسرائيلية تحاصرهم
عقد النائب د.جمعان احلربش مؤمترا صحافيا مبعية اعضاء من 
اللجنة الشعبية للتضامن مع أهالي الوفد الكويتي املشارك في سفن 

رفع احلصار وبحضور احتاد طلبة جامعة الكويت.
وقال احلربش انه كان على اتصال مع النائب د.وليد الطبطبائي 
فجر أمس الساعة الثالثة صباحا وكانت السفن العسكرية اإلسرائيلية 
حتاصر سفن احلرية والسفينة التي كانت تقل الوفد الكويتي. وأضاف 
احلربش ان الطبطبائي أبلغه ان الس����فن حتيط بهم وتراقبهم وبعد 
ساعة ونصف الساعة أبلغنا بوقوع االشتباك ووقوع بعض القتلى 
ولكن الوفد الكويتي لم يصبه شيء وبعد فترة انقطع االتصال بعدما 
أخذ اجلنود أجهزة االتصال من املتطوعني الساعة اخلامسة صباحا. 
وأضاف احلربش انه جرى اتص����ال بينه وبني رئيس مجلس األمة 
جاس����م اخلرافي ومت االتفاق على دعوة جللسة طارئة غدا )اليوم( 
ملجل����س األمة. وبدوره وجه الرئيس اخلرافي الدعوة للنواب ومتت 

دعوة اخرى من س����مو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد 
لعقد جلسة خاصة ملجلس الوزراء. وبنينّ احلربش انه كان هناك لقاء 
مسبق مع صاحب السمو األمير حيث أكد سموه بدوره ان الكويت لن 
تدخر جهدا لعودة أبنائها األبطال رجاال ونساء ساملني الى الكويت. 
وأكد احلربش ان أبناءنا ليس����وا في موقع ضعف ولكن في موضع 
قوة، مشيرا الى ان ما يحدث يؤكد ان الكيان الصهيوني ال يعترف اال 
مبنطق القوة وان البطش الذي ميارسه جتاه املدنيني داللة على انه ال 
يرى في العالم ما يواجهه. وخاطب احلربش املعتقلني على ظهر تلك 
الس����فن قائال: انتم أحرار والشعب الكويتي قاطبة يقف معكم وقفة 
واحدة صلبة، موجها نداء الى جميع نواب مجلس األمة والش����عب 
الكويتي للتواجد في س����احة االرادة اليوم )أمس( الساعة السادسة 
مساء اليصال رس����الة دعم ألبناء هذا الشعب احملتجزين اآلن وأنه 

يقف خلف ابنائه األحرار الذين هم عمليا كسروا احلصار.
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