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القرصنــة اإلسـرائيليـة تسـفـك دمـاء  »الحرية« فـي الميـاه الدوليـة

في برقية بعث بها إلى »مراسلون بال حدود«

الدعيج يدعو المؤسسات اإلعالمية الدولية
إلى التدخل إلطالق معتقلي أسطول الحرية

باري����س � كون����ا: دعا رئيس 
مجلس االدارة املدير العام لوكالة 
االنباء الكويتية )كونا( الش����يخ 
مب����ارك الدعيج أم����س املنظمات 
واملؤسسات االعالمية الدولية الى 
حترك عاجل إلطالق سراح مئات 
املتطوعني الذين اعتقلتهم القوات 
االسرائيلية خالل هجومها على 
أسطول احلرية الذي يقوم مبهمة 
انسانية للتضامن مع ابناء الشعب 

الفلسطيني في غزة.
وأكد ف����ي برقية بعث بها الى 
منظمة »مراس����لون ب����ال حدود« 
ضرورة التدخ����ل الفوري إلنهاء 

معاناة املتطوعني العزل الذين حتتجزهم سلطات الكيان 
االسرائيلي، السيما الصحافيني واالعالميني املشاركني 
في احلملة االنسانية، ومن بينهم اثنان من أسرة »كونا« 
هما مديرة التحرير منى ششتر واملصور علي بوحمد.
وحث الش����يخ مبارك املنظمة التي تتخذ من باريس 

مقرا لها على بذل كل ما في وسعها 
لضمان سالمة ارواح الصحافيني 
الكويتي����ني وجمي����ع املتطوعني 
الكويتيني املعتقلني في اسرائيل 
وإطالق سراحهم وتأمني عودتهم 

الى اهلهم ووطنهم ساملني.
وكان مصدر مسؤول في منظمة 
»مراسلون بال حدود« أبلغ وكالة 
االنب����اء الكويتي����ة )كونا( انه ال 
توجد أي انب����اء عن الصحافيني 
الذين اعتقلتهم اسرائيل على منت 

اسطول احلرية.
وأشار املصدر الى ان السلطات 
االسرائيلية قامت بإغالق الهواتف 
احملمولة اخلاصة بالصحافيني في خطوة متزامنة مع 
التعتيم االعالمي الكامل الذي عمدت اليه اس����رائيل، 
بالرغم من الدعوات الدولية املتكررة لتوضيح تطورات 

االحداث الناجمة عن االعتداءات االسرائيلية.

السفير التركي: مصّرون على كسر حصار غزة
آالء خليفة

زار رئيس الهيئة التنفيذية بدر نشمي واعضاء 
اللجنة الش����عبية املتضامنة من اجل ابناء الكويت 
العبداجلادر  املختطف����ني ممثلة باحملام����ي خال����د 
وعبدالعزيز الصقعبي وعبدالعزيز الفضلي السفير 
التركي لدى البالد حلمي اوغلو إليصال رسالة الى 
احلكومة والش����عب التركي باسم اجلموع الطالبية 

الكويتية لشهدائها الذين قضوا في قافلة احلرية.
وشكر نشمي احلكومة التركية على مواقفها النبيلة 
جتاه القضية الفلسطينية وملا اظهره الشعب التركي 
من شجاعة في هذه القضية االسالمية واإلنسانية 
العادلة مواجهني جميع االخطار املتوقع حصولها لهم 

خالل الرحلة وهذا ما نعرفه من الشعب التركي.

وقدم نشمي كتابا رسميا باسم اجلموع الطالبية 
الكويتية واللجنة الش����عبية املتضامنة مع ابنائها 
املختطف����ني بهذا اخلصوص. وش����دد على ان دماء 
الشعب التركي ودماء الشعب الكويتي اصبحت واحدة 
ولن نتوانى في الدفاع عن اشقائنا االتراك كدفاعنا 
عن ابنائنا. بدوره شكر السفير التركي هذا املوقف 
النبيل من ابناء الكوي����ت واجلموع الطالبية الذي 
تعودنا عليه منذ سنني، وقال ان دم الشعب التركي 
لن يذهب هدرا والوفد التركي مصر على املضي في 
رسالته وكسر احلصار عن غزة، تأكيدا لهذا االمر. 
وختم السفير بأن احلكومة التركية تتابع انباء الوفد 
الكويتي كما تتابع الوفد التركي وانهم مس����تمرون 

لوقف هذا االرهاب الدولي من قبل اسرائيل.

الشيخ مبارك الدعيج

قافلة الحرية المغلولة
في الوقت الذي ال يسمع 
فيه العالم لصوت الضمير 
وال لثقافة حقوق اإلنسان 
وال الشعارات التي أتى بها 
العامل����ي للحقوق  اإلعالن 
املدنية والسياسية وأمام 
هذا الصمت الدولي الذي طال 
أمده بادرت شخصيات من 
مختلف الدول واجلنسيات 
وكان من بينها وفد كويتي 
ليس رسميا وإمنا إنساني 
التضامن مع إخوانهم  إلى 
احملاصرين بغزة واملساهمة 
في تذليل صعابهم وكسر 
معاناتهم عن طريق قافلة 

بحرية إنسانية محملة باملساعدات ألناس ال 
يطلبون إال سد رمقهم بعدما حاصرهم العدو 

الصهيوني من كل املنافذ واجلهات.
انطلقت القافلة من تركيا وهي تتكون من 
ست سفن واتفق املتضامنون فيما بينهم على 
عدم توقيع أي وثيقة في حال اعترضهم اجليش 
اإلسرائيلي وكذلك أال يتجاوبوا مع السلطات 
اإلسرائيلية، وان يكتفوا بالتعريف بأشخاصهم 
وبجنسياتهم وجوازات س���فرهم وينتظروا 
االتصال بهم من سفارات دولهم في اسرائيل 
او من منظمات حقوقية، وفعال صدقت نبوءات 
املتضامنني وأصرت السلطات اإلسرائيلية على 
اعتقال كل من على الس���فن بقرار من رئيس 
الوزراء بنيامني نتنياهو ووزير الدفاع ايهود 
باراك، وكلفت لذلك وحدة خاصة في س���الح 

البحري���ة ونثرت الزوارق 
واملروحيات جتوب السواحل 
بني اس���دود وغزة. في ظل 
ه���ذه األجواء املش���حونة 
واملضطربة وفي ظل اعتصام 
أنصار قافل���ة احلرية أمام 
القنصلية اإلسرائيلية في 
تركيا واعتصام الكويتيني 
في س���احة اإلرادة تتقارب 
املسافات لتعبر عن رفض 
أمام عمل إنساني  الوقوف 
الغرض من���ه توزيع  كان 
الطعام والدواء على جياع 
غزة. ومهما كانت س���لطة 
الدولة على إقليمها ورعاياها 
ومياهها اإلقليمية في القانون الدولي ال نقاش 
فيه فقانون حقوق اإلنسان والقانون الدولي 
اإلنساني قد ش���رعا قوانني ومبادئ أساسية 
تسمح باستعمال تراب الدولة أو مياهها اإلقليمية 
كمعبر ألغراض إنسانية. ومن دون حتجج وال 
ادعاءات وال مزايدات كالمية فارغة فالقانون 
الدولي اإلنساني قد شرع في اتفاقيات جنيڤ 
األربع والبروتوكول���ني امللحقني بها ضرورة 
حماية األعيان املدنية من أي تهديد بشكل واضح 
ومس���تفيض ال حاجة لنا إلبرازه وال تبيانه.
فإذا كانت غزة رج���ال محكوما عليه فالعرف 
عرج على حتقيق مطلب احملكوم قبيل تنفيذ 
حكم اإلعدام فيه، فلم���اذا لم يتحرك املجتمع 
الدولي لتحقيق طل���ب وصول قافلة احلرية 

جلياع غزة.

بقلم: المحامي رياض الصانع

خالد اجلاراهلل

الجاراهلل: صاحب السمو أمر بتجهيز طائرة 
إلعادة المواطنين فور اإلفراج عنهم

أعلن وكيل وزارة اخلارجية خالد اجلاراهلل انه وفي اطار 
متابعة الوزارة لتداعيات الهجوم االسرائيلي األخير على سفن 
املس���اعدات االنس���انية لغزة احملاصرة، ومن خالل اتصاالت 
الوزارة مع الس���لطات التركية الصديق���ة للوقوف على آخر 
التطورات، وبناء على توجيهات كرمية وس���امية من صاحب 

السمو األمير الشيخ صباح األحمد.
فقد مت جتهيز طائرة أميرية لتكون على اهبة االس���تعداد 
للمغ���ادرة الى األراض���ي التركية في حال افراج الس���لطات 

االسرائيلية عن املواطنني الكويتيني احملتجزين لديها.
وأكد وكيل وزارة اخلارجية ان مبادرة صاحب السمو تأتي 
في اطار متابعة واهتمام س���موه بأبنائه املواطنني وحرصه 
املتواصل على توفي���ر الرعاية له����م وتأم���ني س���المته���م 

وعودته��م.

استنكرا الجريمة الشنيعة بحق أسطول الحرية

الحمد: تصرفات وحشية ال إنسانية تجاه المتطوعين
الحمود: نفخر بما قام به أبناؤنا وبالسياسة الثابتة للكويت

القاهرة ـ األردن ـ هناء السيد
أعرب سفيرنا بالقاهرة د.رشيد 
احلمد عن استيائه واستنكاره ملا 
ح����دث لقافلة احلرية التي حتمل 
متطوعني من عدد من اجلنسيات 
من بينه����ا 16 متطوعا ومتطوعة 
من أبن����اء الكويت املؤمنني بدعم 
القضية الفلس����طينية وملساندة 
أش����قائهم احملاصري����ن بقط����اع 
غزة. وأشار د.احلمد الى ان أبناء 
الكويت يعتبرون هذا العمل جزءا 
من واجبه����م، موضحا ان العدو 
اإلسرائيلي اعتدى على متطوعني 
عزل من السالح يحملون أغذية 
وأدوية وليس����ت لديهم أي نية 
العدو اإلس����رائيلي  للدخول مع 
في مواجهات، ولكن سيظل العدو 
اإلسرائيلي بصورته الوحشية امام 
مرأى ومس����مع من العالم شاهدا 

على تصرفاته النكراء.

عدد من العواصم العربية ملتابعة 
أوضاع الكويتيني الذين كانوا على 
منت السفن املشاركة في أسطول 

احلرية.
وقال الشيخ فيصل احلمود ان 
السفارة ال تدخر جهدا في متابعة 
الكويتيني في  أوضاع املشاركني 
أس����طول احلرية ال����ذي كان في 
طريقه الى قطاع غزة قبل تعرضه 
لالعتداءات الوحشية التي قامت بها 

زوارق االحتالل اإلسرائيلي.
ووصف االعتداء اإلسرائيلي 
على املش����اركني في االس����طول 
واحتجازه����م بالعم����ل الهمجي. 
وأضاف ان التصرف الهمجي الذي 
قامت به قوات االحتالل اإلسرائيلي 
يضاف الى س����جل حاف����ل بهذه 

املمارسات.
وأفاد بأن هذه املمارسة تعبير 
آخر عن سياسة جوهرها احتالل 

أرض الغير بالقوة وفرض احلصار 
وإدارة الظهر جلهود السالم وانتهاك 
املواثي����ق واألعراف والش����رائع 

الدولية.
وذك����ر ان الكويتي����ني الذين 
كانوا على ظهر االسطول عبروا 
ع����ن انحيازهم ألمته����م العربية 
واإلس����المية والقيم اإلنس����انية 
بتضامنهم مع احملاصرين في قطاع 
غزة. واستطرد قائال ما قام به أبناء 
الكويت بركوبهم البحر وتوجههم 

الى قطاع غزة احملاصر مفخرة.
وأش����ار في هذا الس����ياق الى 
سياس����ة الكوي����ت الثابتة جتاه 
القضي����ة الفلس����طينية وح����ق 
الشعب الفلسطيني في قيام دولته 
املستقلة. واختتم الشيخ فيصل 
احلمود تصريحه بان جذور عالقة 
الفلس����طينية  الكويت بالقضية 

تضرب في أعماق التاريخ.

وأشاد د.احلمد مبوقف صاحب 
الس����مو األمي����ر الش����يخ صباح 
الوزراء  األحمد وكذلك مجل����س 
ومجلس األمة وما شاهده العالم 
من موقف أبناء الكويت الرافض 
الالإنسانية من  التصرفات  لتلك 

العدو جتاه الفلسطينيني وجتاه 
قوافل املساعدات اإلنسانية لشعب 
محاصر ال حول له وال قوة. وفي 
اإلطار ذاته، يجري سفيرنا لدى 
األردن الش����يخ فيص����ل احلمود 
اتصاالت مكثفة مع املسؤولني في 

الشيخ فيصل احلمود درشيد احلمد

اتحاد الصحافيين: قرصنة بشعة على سفن مسالمة
 القاهرة ـ خديجة حمودة

دانت االمانة العامة الحتاد الصحافيني العرب جرائم 
القرصنة البشعة التي ارتكبتها اسرائيل ضد سفن اسطول 
احلرية املتوجهة الى غزة ملساعدة الشعب الفلسطيني 
احملاصر والتي راح ضحيتها عدد من القتلى واجلرحى.
واصدر االحتاد بيانا اكد فيه ان آلة احلرب االسرائيلية 
تواصل جرائم احلرب ضد املدنيني الفلسطينيني وانها 
تتجاوز ذلك الى مهاجمة الس����فن املساملة التي تسعى 

ملناصرة الشعب الفلسطيني احملاصر في غزة وامداده 
بكميات من الغذاء والدواء إلنقاذ االطفال والنس����اء من 
الهالك واملوت.وطالبت االمانة العامة لالحتاد احلكومات 
العربية ومنظمات املجتمع املدني واالحتادات العربية 
بس����رعة التحرك لوقف هذا الع����دوان الصهيوني على 
احلرية وضرورة كسر احلصار على غزة، ودعا االحتاد 
جميع الصحافيني والكتاب واملثقفني في كل مكان لرفع 

صوتهم بادانة هذا العدوان.

»تماهي« يدعو لمسيرة أهلية 
تضامناً مع نشطاء الحرية

دع���ا تيار املس���ار األهلي 
)متاهي( الى تنظيم مس���يرة 
أهلية س���لمية احتجاجا على 
املجزرة البشعة التي ارتكبتها 
الق���وات االس���رائيلية بحق 
نشطاء قافلة أسطول احلرية 
وتضامنا مع محتجزي القافلة 

لدى اسرائيل.
التي���ار  رئي���س  وق���ال 
م.عبداملانع الصوان ان االعتداء 
االسرائيلي على املدنيني العزل 
الذين كانوا يحملون املساعدات 
والغذاء وال���دواء ألهالي غزة 
احملاصرين ليس غريبا على 
العربدة االسرائيلية املتواصلة 
واملستمرة والتي تضرب عرض 
احلائط باملجتمع الدولي كله 

دون أي حساب ألحد.
وأضاف الصوان في تصريح 
صحافي ان اسرائيل تكشف يوما 
املتنامية  بعد يوم عدوانيتها 
ليس ضد الفلسطينيني والعرب 
فحس���ب بل ضد اإلنس���انية 
جمعاء وس���ط صمت عربي 
ودولي مطبق لم تزد ردة فعله 
عن بيانات الشجب واالستنكار، 
داعيا الى حترك عاملي فعلي لفك 
احلصار عن أهالي غزة وتأمني 

أبسط مقومات احلياة لهم.
وفي الوقت الذي ناشد فيه 
الصوان حكومات الدول العربية 
الى القيام بدور فاعل بالضغط 
على املجتمع الدولي للتحرك 
واطالق سراح احملتجزين ضمن 
قافلة احلرية، أشاد بالتحرك 
الكويتي الس���ريع واملتناسق 
ملتابع���ة أوض���اع الكويتيني 
الذين كانوا متواجدين ضمن 

األسطول.
واعتبر ان نش���طاء قافلة 
الكويتيني عبروا في  احلرية 
مشاركتهم عن األصالة الكويتية 
ودعمها املتواص���ل للقضية 
الفلسطينية والنهج الكويتي 
الراسخ في مساعدة احملتاجني 

حول العالم.
وأشار الى ان اسطول احلرية 
األعزل واجه بكل شرف القوات 
االس���رائيلية املدججة بأعتى 
أنواع السالح دفاعا عن احلق 

واحلرية واالنسانية، ليكشف 
نشطاؤه ضعف دول بأسرها عن 
التحرك ملساعدة الفلسطينيني 
الذين يرزحون حتت نير حصار 
ظالم، مشددا على ضرورة ان 
حترك قافلة النش���طاء بداية 
النهاية إلنهاء احلصار بشكل 
كامل عن غزة وضمان وصول 
املساعدات االنسانية واالغاثية 

الى أهله.
املج���زرة  ان  وأض���اف 
االس���رائيلية يجب ان تكون 
فرصة لكل األحرار في العالم 
للتعبير عن احلق بكل وضوح 
دون خ���وف بعدما تكش���فت 
العرب���دة االس���رائيلية على 
امل���أ دون اي رادع او وازع، 
مؤكدا ان الشارع العربي على 
وجه اخلصوص بات مستعدا 
اليوم للوقوف بش���كل كامل 
ومطلق خلف حكوماته في اي 
اجراءات تتخذها بوجه الفجور 

الصهيوني املستمر.
وبني ان فلس���طينيي غزة 
والنش���طاء املوقوفني بحاجة 
اليوم الى وقفة تضامنية جدية، 
داعي���ا الى تنظيم مس���يرات 
أهلية س���لمية تستمر حتى 
فك احلصار في غزة، ومذكرا 
بأن الكويتيني الذين عانوا من 
االعتداء في املاضي وملس���وا 
أهمية تضام���ن العالم معهم 
التي  يدركون جي���دا األهمية 
متثلها الوقفة التضامنية مع 
الشعب الفلسطيني األعزل في 

غزة.

م.عبداملانع الصوان

مشعل وهنية يشيدان بموقف صاحب السمو

األمير بحث مع الرئيس السوري تداعيات
الهجوم اإلسرائيلي على قافلة الحرية

تلقى صاحب السمو األمير الشيخ صباح االحمد 
اتصاال هاتف���يا ام���س من اخ���يه الرئي��س بش��ار 
االسد رئيس اجلمهورية العربية الس��ورية الشق��يقة 
جرى خالله التش���اور وتب��ادل ال���رأي ح���ول آخر 
املستجدات السياسية على الساحتني العرب���ية والدولية 
وبحث تداعيات الهجمات االس��رائيلية الهمجية على 
سفن أسطول احلرية وما اس���فر عنها من س���قوط 
العديد من الضحاي���ا واملص��ابني األبرياء وضرورة 
التحرك العاجل على ك���افة املس������تويات لض���مان 
سالمة املتطوعني وع���ودتهم الى أوط���انهم س���املني 
والى حتمل املجتمع الدولي مس��ؤولياته لوق���ف هذه 
االعتداءات االس���رائيلية املتكررة واملنافية للقوانني 

واالعراف الدولية واالنس���انية وال���ى فك احلصار 
الظالم عن غزة وضمان وصول املساعدات التموينية 

ألهلها.
إلى ذلك، تلقى صاحب السمو األمير ورئيس قمة 
مجلس التعاون لدول اخلليج العربية الشيخ صباح 
األحمد اتصاال هاتفيا قبل ظهر امس من اس���ماعيل 
هنية عبر خالله عن بالغ ش���كره وتقديره واشادته 
مبواقف سموه املعهودة واملشهودة ولتحرك سموه 
الس���ريع والفاعل ولالتصاالت التي اجراها س���موه 
حفظه اهلل ورعاه مع اخوانه اصحاب اجلاللة والسمو 
قادة دول مجلس التعاون لدول اخلليج العربية جتاه 
الهجمات االسرائيلية الهمجية على سفن اسطول احلرية 

وتداعياتها مشيدا مبواقف الكويت الداعمة للقضية 
الفلسطينية ووقوفها الى جانب الشعب الفلسطيني 
وتقدمي العون واملساعدة له متمنيا لسموه رعاه اهلل 

موفور الصحة والعافية.
كما تلقى صاحب الس���مو األمير الش���يخ صباح 
األحمد اتصاال هاتفيا ليلة امس من خالد مشعل اشاد 
خالله مبواقف صاحب السمو األمير وحتركه السريع 
واتصاالته جتاه الهجمات االسرائيلية الهمجية على 
سفن اسطول احلرية وتداعياتها، مثمنا دور سموه 
رعاه اهلل املشهود واملعهود في دعم الشعب الفلسطيني 
وقضيته العادلة متمنيا لسموه رعاه اهلل دوام الصحة 

وموفور العافية.
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زارني ليطمئن على ولدي علي.
ملاذا لم تشارك في االعتصام أمام مبنى 

األمم املتحدة أو اعتصام ساحة اإلرادة؟
لألس���ف لم نبلغ بهما إال أننا في كل 
األحوال نش���كر اجلميع وكل من حترك 
شعبيا أو دوليا لإلفراج عن أبنائنا املعتقلني 

لدى الكيان الصهيوني.
كيف ترى اجتماع وزير الدولة لش��ؤون 
مجل��س ال��وزراء روض��ان الروض��ان مع 
س��فراء الدول اخلمس دائمة العضوية في 

األمم املتحدة؟
هذا أمر مهم وخطوة مميزة في سبيل 
اإلفراج عن معتقلينا وتدل على أن صاحب 
السمو األمير وس���مو ولي العهد وسمو 
رئيس مجلس الوزراء ليسوا غافلني عن 
متابعة أمور الشعب الكويتي والسعي في 
حلها وأعتقد أن هذه اخلطوة شكلت نوعا 
من الضغط الدولي على الكيان الصهيوني 

لإلفراج عن املعتقلني.
بعد كل ما حدث وعندما يعود علي ساملا 
للكويت هل توافق على أن يذهب مرة أخرى 

مع أحد قوافل املساعدات اإلنسانية؟
بالطبع ودون تردد طاملا أن األمر يتعلق 
باخلدمات اإلنسانية ونصرة املظلومني. 
الكويت كانت ومازالت متمس���كة بعمق 
قضاياها العربي���ة واإلقليمية والتاريخ 

خير شاهد على ذلك.

األسرة وقلقها منذ أن علمنا بالنبأ. أكثر ما 
يحزنني هو أن اإلعالم الرسمي في الكويت 
ل���م يعلن عن احلادثة إال ف���ي الثالثة من 
عصر االثنني وهذا له دالالت كثيرة أهمها 
قصوره في متابعة األحداث اجلارية مما فتح 
الباب للشائعات واالجتهادات التي زادت 
من معاناتنا ناهيك عن غياب اسم ابني عن 
قائمة الوفد الكويتي املصاحب للقافلة وهنا 
أود أن أشكر جريدة »األنباء« التي حترت 

الدقة ونشرت اسم ابني ضمن الوفد.
ما اجلهات الرسمية التي اتصلت بك بعد 

اإلعالن عن االعتداءات؟
لم تتصل بي أي جهة حكومية أو أي 
مسؤول ليطمئنني عن وضع ولدي ولكنني 
أقولها بكل صراح���ة ان املتابعة األبوية 
لوالد اجلميع صاحب السمو األمير لوضع 
أبنائه املعتقلني حلظة بلحظة ومطالبته 
مبوقف دولي موحد إزاء جتاوزات الكيان 
الصهيوني، توجيهاته بالتحرك الفوري 
لإلفراج عنهم وتخصيص طائرة لنقلهم 
من اسطنبول إلى الكويت كان لها مفعول 

السحر في تخفيف معاناتنا.
وماذا عن املوقف الشعبي؟

الشعب الكويتي يظهر معدنه األصيل 
في الش���دائد التي تزيد من تالحمه وأود 
أن أنتهز هذه الفرصة ألتوجه بالش���كر 
لكل أهالي الكويت ولكل من اتصل بي أو 

املاضي حيث طمأننا عن أحواله موضحا 
أن كل أموره بخير وأن السيناريو املتوقع 
لن يتج���اوز كتابة تعهدات للس���لطات 
اإلسرائيلية وبعدها سيسمحون بدخول 

املساعدات.
متى علمت بوقائع االعتداء اإلس��رائيلي 

الوحشي على القافلة؟
والدته هي أول م���ن علم باخلبر فجر 
االثنني أثناء متابعتها للقنوات اإلخبارية 
وأبلغتني اخلب���ر الذي نزل علينا جميعا 
كالصاعقة وال أستطيع أن اصف لك معاناة 

ومصاحبة القافلة؟
جنلي عل���ي له طبيع���ة خاصة فهو 
شجاع محب للعمل التطوعي واإلنساني، 
عندما أخبرني بنيته في مصاحبة القافلة 
بتكليف من وكالة األنباء الكويتية )كونا(، 
موضحا أن أسباب قبوله املهمة هو طبيعتها 
اإلنسانية وحرصه على رفع اسم الكويت 
في احملافل الدولية، فقلت له أنت صاحب 

القرار ومتنيت له التوفيق.
متى كان آخر اتصال مع جنلك علي؟

آخر اتصال مع علي كان مساء السبت 

مس���تنكرا قصور تعامل اإلعالم الرسمي 
مع القضية ومتابعتها مما أضاف ملعاناة 
أسر املعتقلني نظرا لتضارب املعلومات 
في القنوات الفضائية األجنبية والعربية. 
بوحم���د فتح قلب���ه ل� »األنب���اء« وقص 
التي  الرهيبة  عليها تفاصيل الس���اعات 
عاشتها األسرة منذ علمهم باحلادث فإلى 

التفاصيل:
 كيف تصف االعتداء على قافلة أسطول 

احلرية للمساعدات اإلنسانية؟
ما حدث هو جرمي���ة يندي لها جبني 
اإلنسانية وخروج عن كل األعراف واملواثيق 
الدولية تكشف الوجه القبيح للصهيونية 
أمام املجتمع الدولي الذي يتشدق مببادئ 
احلرية وحقوق اإلنسان. االعتداء اإلجرامي 
على قافلة أس���طول احلرية للمساعدات 
اإلنسانية ما هو إال صفحة تضاف للسجل 
األس���ود للكيان الصهيوني فاملتطوعني 
والناشطني العزل ال يشكلون تهديدا على 
األمن واملساعدات اإلنسانية ال تشكل تهديدا 
على إسرائيل، إال أن العنف واإلرهاب هما 
طبيعة الكي���ان الصهيوني وعربدته في 
املنطقة هي محور الشر فيها. كنا نتوقع 
أن توقف إسرائيل القافلة ومتنع دخولها 
ولكن ل���م يخطر في بالنا ه���ذا التعامل 

الوحشي الفاجر.
 كيف تقبل��ت قرار ابنك بالس��فر لغزة 

أسامة دياب
مازالت أصداء االعتداءات الدموية لقوات 
االحتالل اإلسرائيلي على قافلة أسطول 
احلرية، التي كانت تقل ناشطني مؤيدين 
للفلسطينيني ومساعدات لقطاع غزة، تهز 
الشارع العربي وسط ردود أفعال غاضبة 
من احمليط إلى اخلليج وإدانة عاملية للحدث 

اإلرهابي البشع.
حالة من القلق تسيطر على أسر وعائالت 
املعتقلني الكويتيني ال� 18 املصاحبني للقافلة 
من جهة خاصة واملجتمع الكويتي بصفة 
عامة لم يخفف من حدتها سوى املتابعة 
األبوي���ة لصاحب الس���مو األمير لوضع 
أبنائه املعتقلني حلظة بلحظة ومطالبته 
مبوقف دولي موحد إزاء جتاوزات الكيان 
الصهيوني، توجيهاته بالتحرك الفوري 
لإلفراج عنهم وتخصيص طائرة لنقلهم 

من اسطنبول إلى الكويت.
»األنباء« التق���ت محمود بوحمد والد 
مصور وكالة األنباء الكويتية )كونا( علي 
الكويتيني  محمود بوحمد أحد املعتقلني 
ل���دى الكيان الصهيوني ال���ذي أكد على 
أن االعتداء على قافلة أس���طول احلرية 
للمساعدات اإلنسانية عمل إجرامي بشع 
كشف القرصنة اإلسرائيلية، مثمنا مبادرة 
والد اجلميع صاحب السمو األمير والتي 
تعكس حرص���ه على أبناء الكويت كافة، 

والد مصّور »كونا« علي بوحمد: لم تتصل بي أي جهة حكومية لتطمئنني على وضع ابني
ولن أتردد في إرساله مرة أخرى ما دام األمر يتعلق بالخدمات اإلنسانية ونصرة المظلوم

أكد أن االعتداء على قافلة أسطول الحرية للمساعدات اإلنسانية عمل إجرامي بشع كشف القرصنة اإلسرائيلية

)قاسم باشا( محمود بوحمد متحدثا للزميل أسامة دياب 

زوجة مبارك المطوع: وّدعنا بقوله.. إذا استشهدت
خالل رحلتي فال تحزنوا ألنني أجاهد في سبيل اهلل

استعانت مبعارفها في فلسطني 
للسؤال عن الوفد الكويتي في 
املستشفيات والسجون ولكن 
التطمينات كانت بأنه ال مصابني 
كويتيني، ولكن تقول اخلطاب 
ان هذا األمر ليس كافيا فاليد 

الهمجية اليهودية غدارة.
وأضافت اخلطاب ان التحرك 
احلكومي في هذا اإلطار بطيء 
وهي تناشد وزارة اخلارجية 
الوق���وف الى جان���ب األهالي 
واإلس���راع في فك أسرهم من 
معتقلهم، وقالت انه إذا اضطرها 
األمر فس���تذهب الى فلسطني 
بنفسها بحثا عن زوجها ورفاقه 
كونها من املصرح لهم بدخول 

فلسطني.

وقالت ان زوجها أراد من هذه 
املشاركة ايضا ان يثبت ان الكويت 
ليست بلد نفط وحسب بل بلد 

اإلنسانية والدفاع عن احلرية.
وتابعت اخلط���اب: ان آخر 
تواصل لها مع زوجها ورفاقه 
كان يوم السبت املاضي وكانت 
احلماسة تسيطر على الوفود 
املش���اركة ف���ي ه���ذه الرحلة 
وينتظرون حلظة الوصول الى 
غزة لتقدمي املساعدات لألهالي 
وملشاركتهم بعضا من معاناتهم، 
التواصل عبر ش���بكة  وحتى 
اإلنترنت مت التش���ويش عليه 
وانقطع معهم ومنذ ذلك احلني 

ال خبر مباشرا منهم.
انها  وأضاف���ت اخلط���اب 

هذا القلق كان مبكانه إذ أن ما 
يحصل مع ركاب القافلة خير 

دليل على صحة هذا القلق.
مبارك املطوع أب ل� 7 أوالد 
3 بنات و4 أبناء يس���ألون عن 
والده���م وينتظ���رون ظهور 
صورته على القنوات الفضائية 
بني ص���ور الكويتي���ني الذين 
بالقافل���ة واعتقلتهم  التحقوا 
األيدي اليهودية، وعليه تقول 
اخلطاب ان هذا الواقع هو أكثر 
ما يؤثر بها ولكن فكرة العمل 
اإلنساني والتطوع في إيصال 
مساعدات لألهالي املظلومني تزيد 
من الصبر لديهم ومن إميانهم 
بأن م���ن يعمل عمال صاحلا ال 

يضيع وسيعود ساملا.

الس���فر انطالقا من أحاسيس 
الزوجة وخوف األم على والد 
أطفالها غير انه قال لها »أنت بنت 
القضية الفلسطينية وصاحبتها 
اعتبريني وقف هلل« وهنا وافقت 
الزوجة الفلسطينية األصل على 
أن يرحل زوجها مع املعونات في 
قافلة احلرية، فالعمل اإلنساني 
ليس بجديد عليه وهي ليست 
املرة األولى التي يحاول املطوع 
ان يتخذ هذا النوع من املبادرات 

جتاه األهالي الفلسطينيني.
تصف اخلطاب زوجها بسفير 
اإلنس���انية ولكن ه���ذه املرة 
االحتكاك كان مع اليهود الذين 
ال يرحمون لذلك القلق كان سيد 
املوقف حيال هذا القرار، وفعال 

رندى مرعي
»إذا استشهدت خالل رحلتي 
فال حتزنوا إذ سأكون في اجلنة 
ألنني أجاهد في س���بيل اهلل« 
به���ذه الكلم���ات وّدع احملامي 
الذين  املط���وع أطفاله  مبارك 
جمعهم يوم س���فره ليحدثهم 
عن الشهادة وعن اجلهاد إميانا 
منه بأن الرحلة الى غزة غير 
مضمونة النتائج ومن يحاول 
الوصول الى هناك ملساعدة أهل 
غزة حتما سيصطدم باليهود 
الذين ال رحمة لديهم، ومن املؤكد 
ان نتائج ه���ذا االصطدام غير 

معروفة وغير متوقعة.
وحاولت أح���الم اخلطاب 
زوجة املط���وع ان متنعه من 

أحالم الخطاب: زوجي أراد إثبات أن الكويت بلد الحرية

رسالة من مهند مبارك املطوع 6 سنوات إلى والده )أسامة البطراوي( أحالم اخلطاب  مبارك املطوع

والدة سندس: العمل اإلنساني وإيصال المساعدات قضيتها األولى
فرج ناصر ـ رندى مرعي

حتدثت غادة البدر عن تشجيع زوجها 
وائل العبداجلادر الندفاع ابنتها سندس 
نحو فعل اخلير والعمل االنساني وايصال 
املعون���ات الى اهل غ���زة، وذلك ألن غزة 
لطاملا كانت قضيته���ا االولى وآمنت بها 

وتعاطفت معها.
وقال���ت ان آخ���ر اتصال له���ا معهما 
كان صباح االحد املاض���ي حينما كانوا 
في الس���فينة قبالة السواحل القبرصية 
وكانت معنوياتهم حينها مرتفعة وروحهم 
عالية مفعمة باحلماس للقاء اهالي غزة 

ومساعدتهم والتخفيف عنهم.
وحتدثت البدر عن تأخير الرحلة، اذ 

انه كان من املقرر ان تقل السفينة 12 نائبا 
من ميناء قب���رص الذي منع االخيرة ان 
ترسو في مرساها ولم يزودهم بالوقود 
م���ا اضطر النواب الى ايج���اد منفذ آخر 
للوصول للس���فينة وااللتحاق بالقافلة، 
وبالتالي تأخرت الرحلة عن جدولها املقرر 

وباغتهم الصهاينة بقصفهم.
واستنكرت البدر لغة الهمجية والعنف 
التي استخدمها اليهود في قصف االسطول، 
وقالت ان من يقوم بعمل انساني وخيري 

ال يخاف من اليهود وال عنفهم.
وقالت ان العالم كله فخور مبا قام به 
اهل احلرية، متمنية عودتهم ساملني الى 
ديارهم، مش���يدة باالبطال االتراك الذين 

فدوا غزة واالحرار بدمائهم.
بدوره، قال محمد سالم العبداجلادر، ابن 
عم وائل العبداجلادر، ان ابن عمي يعمل 
معيدا في املعاهد التطبيقية وبرفقته ابنته 
سندس البالغة من العمر 22 عاما والتي 

تعمل موظفة بوزارة االوقاف.
واضاف ان الهدف من مشاركتهم في 
هذه القافلة هو تقدمي املساعدة االنسانية 
ألهلهم في غزة الذي���ن يعانون الويل 
واحلصار في اجليش االسرائيلي، كما 
انهم من اهل اخلير، حيث قام هو ومن 
معه من رجاالت الكويت اخليرين الذين 
ش���اركوا في الزيارة بش���راء السفينة 
م���ن تبرعات اهل اخلير من اجل تقدمي 

املساعدة الخوانهم واهلهم في غزة.
واوضح ان ابن عمه احملتجز قد ذهب من 
قبل الى غزة عن طريق مصر عبر االنفاق، 
حيث كانوا يقومون بإرس���ال املعونات، 
لكن بعد اغالق معبر مصر مت حتويل خط 
سيرهم عن طريق قافلة احلرية وحدث 

ما حدث لهم.
واكد ان احلكومة الكويتية لم تقصر 
اطالقا وعلى رأسها صاحب السمو االمير 
الشيخ صباح االحمد اطال اهلل عمره حيث 
كانت الكويت من اولى الدول التي هبت 
للوقوف ضد اجلرمية النكراء والس���ؤال 
عن اح���وال الكويتيني الذين كانوا ضمن 

قافلة احلرية.

ابن عم وائل العبدالجادر: قام بشراء السفينة لتقديم المساعدات لغزة

جونز: دعونا أصدقاءنا اإلسرائيليين إلجراء 
تحقيق كامل في حادث أسطول الحرية

والدة هيا الشطي: القضية الفلسطينية
من أولوياتها والعمل في سبيل اهلل ال اعتراض عليه

وأوضحت ان احد جوانب هذا 
االهتمام »صدور بيان موحد وقوي 
من مجلس األمن حول تلك القضية 
بوجه عام واملأس����اة أيضا ولكن 
لن يكون حول املأس����اة فقط بل 
ازاء االجتاه الذي نسلكه االن وهو 

األهم واألكبر«.
اننا  الواضح  وتابعت »م����ن 
نالحظ ون����درك أن لدى الكويت 
مصلحة خاصة لي����س فقط في 
الفلسطينية واجلوانب  القضية 
االنس����انية املترتبة عليها ولكن 
أيضا لوجود 16 كويتيا ضمن هذا 
االسطول اال ان االهتمام بالنسبة 
لنا كقوى عظمى وممثلني ملجموعة 
اخلمس هو ان لدينا التزاما خاصا 

فيما يتعلق بهذه القضية«.
وحول ما اذا كان بإمكان احلكومة 
األميركية تأكيد وضع الكويتيني 
على منت أس����طول احلرية قالت 
السفيرة األميركية »لقد أرسلت 
الى حكومتكم هذا الصباح رؤيتي 
للوضع الراهن حول األفراد الذين 
اعتقلتهم اس����رائيل واستعدادها 
الطالق سراحهم.. ونتوقع االتصال 
بديبلوماسيينا هناك خالل ال�24 

ساعة املقبلة«.
وأضافت »على ما أظن سيتم 
اطالق سراحهم عقب استجوابهم 
واالنتهاء من بع����ض االجراءات 
األخ����رى لكنني ف����ي احلقيقة ال 
أستطيع أن أقول أكثر من ذلك غير 

اننا نراقب الوضع عن كثب«

لتوفير الشفافية واجراء حتقيق 
كامل في احلادث«.

الس����فيرة جونز  ووصف����ت 
الوضع في غ����زة بأنه »وضع ال 
ميكن الدف����اع عنه وليس دائما« 
مضيفة أن بالدها باعتبارها احد 
األطراف األساسية لتقدمي الدعم 
للفلسطينيني عبر منظمات األمم 
املتحدة وغيرها من املنظمات »طاملا 
دعت اس����رائيل ملعاجلة القضية 
االنسانية هناك«. وأوضحت ان 
الواليات املتح����دة ترى في ذات 
الوقت أن أي حل دائم وطويل األمد 
وقابل للحياة لهذا الوضع سيكون 
من خالل التوصل الى اتفاق سالم 
بني اس����رائيل وفلسطني »يرسي 
دعائم دولة فلسطينية مستقلة 
قابلة للحياة تعيش جنبا الى جنب 

في سالم وأمن مع اسرائيل«.

شددت السفيرة األميركية لدى 
البالد ديب����ورا جونز أمس على 
املتمثل  الهدف  اغفال  أهمية عدم 
اقام����ة دولتني فلس����طينية  في 
واس����رائيلية تعيشان جنبا الى 
جنب في سالم لدى تقييم جميع 
االطراف للحادث املأساوي الذي 

ألم »بأسطول احلرية«.
وقال����ت جون����ز »نعتق����د ان 
احملادثات غير املباشرة التي جتري 
حاليا تعد االجتاه االيجابي الوحيد 
الذي ميكن ان نسلكه لذلك نأمل 
لدى تقييم هذه املأس����اة وهذا ما 
سنقوم به جميعا أال نغفل الهدف 
املتمثل في اقامة دولتني فلسطينية 
واس����رائيلية تعيشان جنبا الى 

جنب في سالم«.
الواليات  ان  ال����ى  وأش����ارت 
املتح����دة قد أعربت عن »اس����فها 
العميق لهذه اخلس����ارة الفادحة 
في األرواح« موضحة أنها كانت 
»مأس����اة من نواح عدة نظرا ملا 
انتكاس����ة للجهود  حتمله م����ن 
التي بذلت السيما الى اآلن لعقد 

محادثات غير مباشرة«.
ولفتت الى أن الرئيس األميركي 
باراك أوباما أجرى اتصاال هاتفيا 
الوزراء االس����رائيلي  مع رئيس 
بنيام����ني نتنياه����و قائل����ة ان 
»حكومتنا طالبت بإجراء حتقيق 
)في احلادث( يتمتع باملصداقية 
والشفافية وال نزال ننتظر النتائج 
وقد دعونا أصدقاءنا االسرائيليني 

رندى مرعي
بنفس احلماسة التي انعكست 
على احالم اخلطاب وغادة البدر 
انتهى اخر اتصال لهيا الش����طي 
بوالدتها وفاء بوقريص مس����اء 
االحد حني كان هذا االتصال بعد 

مشاهدتها في لقاء تلفزيوني.
انها ليس����ت املرة االولى التي 
تقرر فيها هي����ا الذهاب الى غزة 
فقد سبق لها ان زارت غزة لتقدمي 
املعونات الطبية إلغاثة االهالي، 
فالقضية الفلسطينية هي قضية 
هيا االساسية والتي حملتها وجابت 
بها بعض الدول العربية حيث القت 

محاضرات داعمة لفلسطني اضافة الى ت أليفها بعض 
املسرحيات التي تعنى بالقضية الفلسطينية والتي 
حتث الناس والعالم اجمع على تقدمي الدعم والعون 

لألهالي في فلسطني.
وفي حديثها ع����ن ابنتها قالت بوقريص ان هيا 
القت الدعم الكامل من جدها لتذهب وتقوم بواجبها 

االنساني جتاه اهالي غزة وعمل 
اخلير، والتطوع في سبيل اهلل ال 
ميك����ن االعتراض عليه وال مينع 

فاعله من القيام به.
وتابعت بوقريص انها في املرة 
االولى التي قررت هيا الذهاب فيها 
الى غزة قابلت الوفد املرافق في 
االس����طول وتعرف����ت عليهم من 
ابنتها في  باب االطمئنان عل����ى 

هذه الرحلة.
وفي املرة الثانية التقت الوفد 
التركي اثناء زيارته للكويت مازاد 
م����ن دعمها البنتها كي تقوم بهذا 
العمل االنساني الذي فيه كل معاني 

اجلهاد.
وقالت انها مطمئنة لواقع وحال الوفد الكويتي 
في االسطول وذلك الن ما يقومون به هو في سبيل 

اهلل وفيه كل املعاني السامية.
ومتنت ان يكون جزاؤهم خيرا في ميزان اعمالهم 

وان يعودوا ساملني الى اهاليهم وابنائهم.

الوضع في غزة ال يمكن الدفاع عنه

السفيرة األميركية ديبورا جونز

هيا الشطي
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سعد اخلراز
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أهالي المحتجزين لـ »األنباء«: فخورون بمشاركتهم  في قافلة الحرية
الصهيوني، متمنيا ان يصل عدد السفن في املرة املقبلة 
الكثر من 60 سفينة وتقل اكثر من 60 الف مشارك واال 
تتوقف حتى يتم القضاء على احلصار الظالم الهالي 
غزة، وشدد على املطالبة بقيام الدول العربية بسحب 
مبادراتها ألن مجلس االمن »غس���لنا ايدينا منه« واال 
نكتفي بالتصريح القدمي وان الكويت س���تكون آخر 
املطبعني مع اس���رائيل امنا يتم التصريح ان الكويت 
لن تكون من املطبعني حتى لو قامت بالتطبيع جميع 

دول العالم.

حسن نية

من جانبه، قال املواطن عبداهلل املطوع، ابن املعتقل 
احملامي مبارك املطوع، ان والده كان في ماليزيا يحضر 
مؤمترا بصفته نائب رئيس االحتاد العاملي للمنظمات 
اخليرية االسالمية واالنس���انية، وانتقل الى انطاليا 
لاللتحاق بالقافلة، وقد اكد في آخر اتصال هاتفي معه 
ان االستعدادات لهذه القافلة مت العمل عليها منذ اكثر 
من عام وستة اشهر، وقد مت احلصول على التصاريح 
الرس���مية لها من قبل احلكومة التركية بالتنس���يق 
مع الكيان الصهيوني الذي ابدى حس���ن النية آنذاك، 
لكنه اخل بهذا كله وقام بعملية غدر بصورة مباشرة 
في مياه دولية بأس���لوب قرصنة، مطالبا اخلارجية 
والبرملان اعتبار ما قام به الكيان الصهيوني جرمية 
واعتداء والتعامل معه واقعيا ومع اس���رائيل كمجرم 
حرب وحث املجتمع الدول���ي للتعامل معه على هذا 
االساس باالضافة الى التنسيق مع اجلهات الرسمية 
العاملية اليصال تقرير رسمي يومي عن حالة ابنائنا 

واهالينا املعتقلني.

تكثيف العمل السياسي

وقال املواطن عبداهلل اجلاراهلل الذي اعتقل والده 
صالح اجلاراهلل ووالدته س���نان االحمد انه يتشرف 
بانضمام والديه للقافلة ويتش���رف ايضا مبوقفهما 
احلالي ف���ي االعتقال على يد الصهاين���ة ألنهما ثبتا 
موقفه ورأى جميع الكويتيني جتاه املمارسات البشعة 
من قبل الصهاينة ليس فقط للفلسطينيني امنا للعالم 
اجمع، مبينا ان القافلة كانت تعمل بدور االغاثة للشعب 
املنكوب في غزة على مرأى ومسمع من العالم اجمع، 
اال ان الصهاينة ال يريدون لدعاة االنسانية ان يقوموا 
بدورهم من اي جنسية كانت او اي ديانة كانت، وطالب 
احلكومة واملجلس بزيادة وتكثيف العمل السياسي 
للوصول الى جترمي اي انسان او مؤسسة لها اتصال 

مباشر او غير مباشر مع اسرائيل.

الكويتية صاحبة مواقف جبارة وستعمل على اثبات 
موقفها واحلفاظ على كرامة ابنائها.

وكش���ف احلوطي عن ورود اتصاالت من مختلف 
طوائف الشعب منذ وقوع احلادث لفتح سجل جديد 
الس���طول احلرية الثاني والتي س���تنقل 60 مواطنا 
للتعبي���ر عن مدى قدرة الش���عب الكويتي وصموده 

ورفضه للعدوان االسرائيلي وثباته على موقفه.

وقفة تستحق الفخر

من ناحيته، ش���كر املواطن اس���امة املهيني، وهو 
شقيق املعتقل صالح املهيني، املجتمع الدولي لشجبه 
واستنكاره هذه املمارسات االجرامية من قبل الكيان 
الصهيوني وعلى وجه اخلصوص الشعوب العربية 
واالس���المية وعلى املبادرة االنسانية اليصال الدواء 
والغذاء الخواننا الفلسطينيني، مؤكدا ان وقفة احلكومة 
والشعب الكويتي مدعاة للمفخرة وقد اثلجت الصدور، 
وقد كان التمثيل الكويتي الثاني عددا بعد تركيا، مبينا 
ان هذه القافلة كشفت ملن مازالت الغمامة تغطي اعينهم 
مدى بشاعة الوجه االسرائيلي وحقده وكرهه للعالم 
اجمع وليس للفلسطينيني او املسلمني والعرب فقط، 
مضيف���ا انه ليس حزينا على ما تعرض له ش���قيقه 
املعتقل امنا هو فخور به وس���يكون على منت القافلة 
القادمة حت���ى لو لم يعد الكويتي���ون املعتقلون في 
القافلة االولى وايض���ا حتى لو تكرر القتل واالجرام 

االنس���انية والنزعة االجرامية لدى الصهاينة هي من 
دفعتهم ملثل هذا التصرف كما انها قضية متس االسالم 
واملسلمني على وجه اخلصوص ويجب اخراجها من 
كونها قضية الفلس���طينيني فقط مضيفا ان املجتمع 
الدولي يريد ان تعيش االنسانية بحرية وكرامة حتى 
انه ذهب للحفاظ على حقوق احليوانات ولكن التصرف 

االسرائيلي يؤكد رفضه لكل معايير اإلنسانية.
وابدى احلوطي اسفه وحزنه لعدم اتخاذ االحتاد 
االوروبي موقف���ا صارما جتاه الكيان الصهيوني كما 
ان اجلامعة العربية قالت سنجتمع حتى نصدر بيانا 
باالضافة الى التمثيل القوي من قبل البرملانات األوروبية 
والبرملان التركي خصوصا حيث اثبتوا ان املس���ألة 
انسانية وقد مت التعرض لها في املياه الدولية بأسلوب 
قرصنة مطالبا احلكومة بالدفاع عن ابنائها املختطفني 
من خالل قرارات وحتركات وحتى املطالبة بالتعويض 
بع���د إرجاع أبنائنا الذين ل���م يرتكبوا اي ذنب وإمنا 

سارعوا للوقوف.
بوجه الظلم واجلور االس���رائيلي جتاه اخوانهم 
الفلس���طينيني، كما ان الصهاينة اآلن تعرضوا ل� 18 
مواطنا وم���ن يتعرض ملواطن واح���د كامنا تعرض 
للكويت بأكملها حكومة وشعبا وكيانا، ويجب ان يدفع 
الثمن غاليا حتى نثبت للعالم اجمع ما معنى كرامتنا 
وسيادتنا وكيف ميكننا التعامل مع من ميس شعرة 
من اهل الكويت، مؤكدا انه على يقني تام بأن احلكومة 

مدى انسانية القضية قبل ان تكون قضية عربية او 
اسالمية مؤكدا استمرار العمل دون كلل او ملل حتى 
تقر اع���ني الكويتيني بعودة ابنائهم جميعا الى ارض 
الوطن مطالبا السلطتني باالستعجال في اصدار تشريع 
يجرم التعامل مع امليليشيات الصهيونية ويجب ان يتم 
جترمي التعامل مع الكيان االسرائيلي الصهيوني على 
وجه العموم لتماديه في ارتكاب اجلرائم واملمارسات 
البشعة جتاه العالم بأكمله وجتاه االنسانية مبختلف 
صورها متمنيا ان يترجم ذلك الى ارض الواقع مضيفا 
ان ابناء الكويت سيبقون على موقفهم ملناصرة إخوانهم 
الفلس���طينيني مهما فعلت اسرائيل وكل ما تفعله لن 

يزيد ابناء الكويت إال إصرارا على موقفهم.

قضية إنسانية

بدوره، بني املواطن إبراهيم احلوطي � حيث ان خاله 
املواطن وائل العبداجلادر وابنته سلوى العبداجلادر 
من املختطفني �  ان القضية في اساسها واصلها قضية 
إنسانية بحتة إال أن الكيان الصهيوني مجرد من كل 
مفاهيم ومعاني االنسانية باالضافة الى ان سير قافلة 
احلري���ة امر طبيعي جدا حي���ث ان اي دولة من دول 
العالم تتعرض لنكسة سواء اقتصادية او سياسية او 
اجتماعية جند ان معظم دول العالم قد تسارع ملساعدتها 
وهذا ه���و ملخص املوضوع حيث كانت القافلة تنقل 
الغذاء واملعونة والدواء ولم تنقل السالح ولكن كره 

عادل الشنان
جتمع عدد من أهالي املواطنني املشاركني في قافلة 
احلرية التي مت اختطافها من قبل قوات الكيان الصهيوني 
في مبنى مجلس االمة صباح امس كما حضروا اجللسة 
اخلاصة التي عقدت امس وقد عبر بعض اهالي االسرى 
عن فخره���م واعتزازهم بالدور البطولي الذي قام به 
ذووهم من »فزعة« ملناصرة إخوانهم الفلس���طينيني 
في غزة والتصدي للممارس���ات الالإنسانية من قبل 

الكيان الصهيوني.
املواطن محمد املطوع ابن املعتقل مبارك املطوع اكد 
ان حضوره اليوم الى البرملان هو رس���الة إلى العالم 
أجمع للتعبير عن تضامن الشعب مع إخوانه في غزة 
باإلضافة الى املطالبة بعودة ال� 18 كويتيا املختطفني من 
قبل الصهاينة بصورة بشعة وبعملية »قرصنة« من 
على منت سفن قافلة احلرية مبينا ان والده كان ممثال 
للشعب واملنظمة العاملية حلقوق اإلنسان بصفته امني 
املجلس األعلى حلقوق اإلنسان وقد انضم للوفد عن 
طريق الس���فينة التركية ألنه كان مع جلنة املناصرة 
الفلسطينية متمنيا وقفة ايجابية من قبل السلطتني 

لرجوع ابناء الكويت بأسرع وقت.
من جانبه شكر املواطن طارق الشايع صاحب السمو 
األمير على اهتمام سموه باألمر منذ بداية احلدث الى 
شكر رئيسي مجلسي الوزراء واألمة على مبادراتهم 
جتاه ابناء الكويت متمنيا من مجلس االمة ان يشرع 
قوانني تدين العدوان من قب���ل الصهاينة على قافلة 
احلرية التي كانت قافلة سلمية لتوفير بعض الغذاء 
والدواء إلخواننا في غزة مشددا على ان حضور بعض 
اسر املختطفني اليوم للبرملان هو للمطالبة باإلفراج 

عن جميع الكويتيني املشاركني بالقافلة.

لجنة نقابية

من جهته، قال املواط���ن عبدالعزيز الصقعبي ان 
مجموعة من االحت���ادات والنقابات املدنية والطالبية 
قامت بتش���كيل جلن���ة للمطالبة باتخ���اذ اإلجراءات 
الالزمة لعودة أبناء الكويت املختطفني من قبل الكيان 
الصهيوني على وجه الس���رعة باإلضافة الى إيصال 
رسالة الى املجتمع الدولي بشكل عام وللمجتمع الكويتي 
بشكل خاص تنم عن تضامننا مع ابنائنا املختطفني 
ومع الش���عب الفلسطيني الشقيق وكشف ملن التزال 
الغمامة على عينه مدى بش���اعة وجور وظلم الكيان 
الصهيوني للمجتمع الدولي بشكل عام وإظهار الوجه 
احلقيقي حيث امتدت جرائمه وممارساته البشعة الى 
مختلف ابناء الش���عوب العربية واألوروبية وإلبراز 

قالوا إنهم يطالبون بعدم التطبيع أبداً مع الكيان الصهيوني

سعاد الجاراهلل: أتشرف بأخي وزوجته
ولن أتردد في الذهاب إلى غزة

ليلى الشافعي
النسائية  اللجنة  رئيس���ة 
بجمعية االصالح االجتماعي 
وأخت الشيخ صالح اجلاراهلل 
الذي يتواجد ف���ي القافلة مع 
زوجته س���نان االحمد، سعاد 

اجلاراهلل تقول:
أتشرف بسفر أخي وزوجته 
من أجل اخلير، وهذا حق االمة 
االسالمية علينا للعمل بكل ما 
منلك لفك احلصار ومساعدة 
أهل غزة، فهذا عمل انس���اني 
جليل، ولو أتيحت لي الفرصة 

للذهاب فلن أتردد.
وقالت: كنت اليوم في جلسة 
مجل���س االمة هذه اجللس���ة 
اخلاصة ملناقش���ة الوضع في 

غ���زة، وكان املوقف مش���رفا 
للغاي���ة، حيث وق���ف جميع 
النواب مع احلكومة، وأش���يد 
بشدة مبوقف صاحب السمو 
األمير وموقف احلكومة، خاصة 
أننا أمام قضية مصيرية، حيث 
كانت السفن حتمل مواد اغاثية 
وم���واد بناء وأجه���زة طبية 
وأدوية وحوالي 500 كرس���ي 
للمعاقني ولم تكن حتمل أسلحة 

وال رشاشات.
وقد س���بب لنا بيان االمم 
املتحدة خيبة أمل، حيث أدانت 
فقط بعض التصرفات ولم تدن 
هذا العمل مباشرة، ونسيت أنها 
جرمية دولية فيها دم. كما استاء 

اغلب النواب من هذا البيان.

وقال���ت: أعرب النواب عن 
اعتزازهم بأن معهم نائبا ميثل 
البرمل���ان وأش���ادوا باملوقف 
الرسمي والبرملاني بخصوص 
هذه اجلرمية التي أثبتت وحدة 
املجتمع الكويتي أمام أي شيء 
ميس���ه. وعن طريقة مقابلة 
الش���يخ وزوجته قالت اجلار 
اهلل: أهنئه على االجر والثواب 
الذي ناله، ويكفي ما تعرضوا 

له من خوف وفقدان لألمن.
وأك���دت ان القافلة أثبتت 
املعدن االصيل للشعب الكويتي 
وعطاءه الذي جتلى في عمله 
للخير، وأعتقد ان هذا هو سر 
حفظ الكويت وأمنها بس���بب 

عمل اخلير الدائم.

ليلى الشافعي
أك���د رئي���س مجلس جلنة 
الرحمة  فلس���طني في جمعية 
العاملي���ة بجمعي���ة االصالح 
العنجري  االجتماعي د.ولي���د 
ان م���ا ح���دث لقافل���ة اخلير 
»احلرية« ه���و اعمال قرصنة 
بكل ما حتمل ه���ذه الكلمة من 
معنى، وقال ان القرصنة التي 
قام بها الكيان الصهيوني تفوق 
القرصنة الصومالية، فالقراصنة 
الصوماليون يطلبون فدية اما 
الصهاينة فه���م يقتلون أرواح 

األبرياء بدم بارد.
وزاد: أعتقد ان هذه املواجهة العنيفة من قبل 
الصهاينة لقوافل االغاثة االنس���انية ستكون لها 
تبعات كبيرة على الكيان الصهيوني في املستقبل 
حيث انها وقعت في مياه دولية واستهدف فيها 

أناس عزل يقومون مبهمة انسانية نبيلة.
وعن رأيه فيما قام به الوفد الكويتي من سفره 
الى غزة ق���ال هذه مفخرة كبيرة ملا قام به الوفد 
الكويتي والوفود العربية والعاملية ألن احلصار 
املفروض على غزة ال ميكن ان ينكس���ر دون ان 
يحرك املجتمع العاملي ساكنا ويكفي من ايجابيات 
هذا احلدث لفت انظار العالم الى خطورة احلصار 
على غزة وإلى ان استمرار هذا احلصار اصبح امرا 

ال يطاق وغير مقبول على كل املستويات.
وحول عالقة اللجنة التي يرأسها بالوفد الكويتي 

اوضح د.العنج���ري ليس لنا 
عالقة مباشرة بالوفد الكويتي 
فمش���اريعنا التي نقوم بها في 
قطاع غزة متنوعة ومستمرة 
وفي تزايد كمي ونوعي ولدينا 
مكتب داخ���ل القطاع اما حملة 
س���فن كس���ر احلص���ار فكان 
تواصلها مباش���ر مع اجلمعية 

التركية عن طريق االنترنت.
وأكد ان ما تقوم به اجلمعيات 
االسالمية التركية عمل انساني 
نبيل ومبارك وجهودهم عظيمة 
تس���د ثغرة مهمة في اجلانب 
االنساني واخليري الذي حتتاجه 
غزة. وردا على سؤال: ماذا ستقول للوفد العائد من 
احلصار؟ قال د.العنجري: أقول لهم: لقد شرفتم 
الكويت يا اخواننا واخواتن���ا من اعضاء الوفد 
ويكف���ي ان علم الكويت اصبح يرفرف على هذه 
الس���فن داخل قطاع غزة ولق���د أعطيتم صورة 
ايجابية ناصعة لشباب الكويت وبناتها، لقد أثبتم 
ان الشباب الكويتي سباق لعمل اخلير مبادر الى 

كل عمل انساني.
وأقول ان هذه املعاني والقيم كلها نبيلة تعطي 
صورة عن حقيقة املواطن الكويتي الذي لم ينس 
مقدساته االسالمية واألقصى السليب الذي يرزح 
حتت أي���دي الصهاينة في الوقت الذي لم يحرك 
فيه كثير من القوى في األمة ساكنا جتاه العربدة 

الصهيونية.

د.وليد العنجري

العنجري: شباب الكويت وبناتها
أثبتوا أنهم سبّاقون للخير

»األنباء« التقت عائلة عبدالرحمن الخراز

أم جوري: سأستقبل زوجي بالورود و»اليباب«
ولست نادمة على سفره رغم تخوفي الشديد من الصهاينة

شقيقته سعاد: أخي حافظ للقرآن ويسـعى لعمل الخير دائماً وسينجيه اهلل تعالى
شـقيقه خليل: الوالـدة تدعو له ليـل نهار وإذا أراد السـفر مرة أخـرى فلن أمنعه

شـقيقه خالد: تكفي أعماله الخيرة في األماكن اآلمنة ورأيـي )وال تلقوا بأيديكم إلى التهلكة(

ليلى الشافعي
تقول زوجة عبدالرحمن اخلراز 
)فاطمة احلمدان(: كنت في بداية 
األمر رافضة لسفر زوجي ألنني 
ال أدري الوضع هناك، خاصة ان 
اليهود ال عهد لهم وكان قلبي غير 
مرتاح رغم تشجيعي الدائم لزوجي 
على عمل اخلير، حيث انه متطوع 
في جمعيات خيرية ومتطوع في 
العمل في املس����اجد وهو إنسان 
حنون ج����دا ومحب لبيته وابنته 
جوري. وتضيف أم جوري: رغم 
قلقي عليه لكنني لس����ت نادمة، 
حيث كان آخر اتصال لي معه يوم 
5/31 الساعة 6 صباحا ثالث مرات 
ويقطع االتصال ثم انقطع، ووقتها 
شعرت بالقلق واخلوف عليه، وعن 
كيفية استقباله قالت: سأحتفل به 
وأستقبله باملطار بالورود ونأخذه 
بلوموزين افتحارا به مع عش����اء 
فاخر. وردا على سؤالنا: هل زوجك 
يناقشك في أعماله اخليرية التي 
ينوي القيام به����ا؟ قالت: زوجي 

بحكم عمله في إدارة املساجد بوزارة 
األوق����اف وبخبرتي كخريجة في 
كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية 
وعملي محفظة قرآن في مركز أم 
عطية األنصارية دائما نتناقش ملا 
الذي يساعد املسلمني  فيه اخلير 
في كل مكان ودائما كنت أشجعه 
وآخذ بيده ألنه عمل في س����بيل 
اهلل ولكن سبحان اهلل من كثرة 
ما أسمع من تهديدات إسرائيل حني 
أطالع األخبار ش����عرت بانقباض 
وخوف ان يح����دث مثل ما حدث، 
واحلمد هلل األخ أنور الطبطبائي 
طمأننا وكذل����ك د.وليد العنجري 
على اتصال دائم بالقافلة وطمأن 
اخوتي في هذا الوقت وأثناء زيارة 

»األنباء« لنا.

إنسان الخير

اما اخته سعاد اخلراز املوظفة 
بوزارة الصح����ة فقالت لم أتوقع 
ان هن����اك خطرا وانه����ا مثل أي 
س����فرية لعمل اخلير، خاصة ان 

النائب د.وليد الطبطبائي »مسج« 
ألخيه أن����ور الطبطبائي يطمئنه 
عليهم وبالتالي اتصل بنا نظرا النه 
صديق اخي سعد ونحن لم نتوقع 
ما حدث وذهابه لتقدمي املعونة الى 
غزة هو شيء إنساني وعمل خيري 
في س����بيل اهلل فأنا على يقني ان 
اهلل سينصره ويعيده الينا ساملا 
خاصة ان الوالدة تدعو له ليل نهار، 
كما انني أشجعه دائما على عمل 
اخلير واذا أراد ان يقوم بذلك مرة 
أخرى فال مانع ولكن بعد التأكد من 
سالمته. وعن استقباله قال: سأقبل 
رأسه وأحتضنه وأقول أنت وسام 

على صدورنا ملا قمت به.
ام����ا أخوه املخرج ف����ي القناة 
الثالث����ة بالتلفزيون خالد اخلراز 
فيقول: إمياننا قوي باهلل ولكنني 
أرى أال يذهب مرة أخرى الى غزة 
أو أي منطقة فيها إسرائيل وعليه 
عمل اخلير في األماكن اآلمنة فيكفي 

ما عشنا فيه من قلق.
اما رئيس مجلس إدارة جمعية 

أخي متطوع في جمعية االصالح 
وف����ي جلان خيري����ة أخرى وهو 
رغم ان عمره 24 سنة فقط إال انه 
حافظ للقرآن ويحب أعمال اخلير 

ويسعى إليها.

ال مانع

ويضيف أخوه املوظف بوزارة 
الدفاع خليل اخلراز: أمس ارسل 

كيفان س����عد اخلراز األخ األكبر 
فيق����ول: هذا عمل خي����ر، ويجب 
الوقوف مع املظلوم ورفع الظلم 
عنه ورغم ان أخي صغير في عمره، 
حيث لم يتجاوز عمر عبدالرحمن 
24 عاما اال ان تفكيره كبير وهو 
حافظ للقرآن ومعاملته جيدة مع 
اجلميع ويشيدون بأخالقه وأدبه 
ومع ذلك لس����ت نادما أو حزينا 
لس����فره الى غزة بل سعيد بذلك، 
أليس ذلك خيرا من سفره لتايلند 
أو بالد اللهو والفسق؟! ولن أمنعه 
إذا أراد السفر مرة أخرى ويكفي 
انهم لفتوا ال����رأي العام وهم في 
بقعة صغيرة كغزة ووصلوا الى 
هدف كبي����ر، وأعتبر ان هذا عمل 
جبار، حيث تنظر منظمة حقوق 
اإلنسان وغيرها فيما حدث ألبرياء 
عزل ذهبوا للمساعدة فقط، واحلمد 
هلل نح����ن على اتصال مس����تمر 
انه من سكان  بالطبطبائي حيث 
كيفان ويحدثني أوال بأول باألخبار 

وطمأنني انهم بخير.
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القرصنــة اإلسـرائيليـة تسـفـك دمـاء  »الحرية« فـي الميـاه الدوليـة

انسحاب الكويت من مبادرة السالم ومالحقة إسرائيل جنائياً
حسين الرمضان ـ سامح عبدالحفيظ

دع��ا مجلس األمة أمس املجتم��ع الدولي وفي مقدمته مجلس األمن واحملكمة اجلنائية الدولية الى العمل 
على اجراء حتقيق دولي في »القرصنة« و»اجلرمية ضد اإلنس��انية« التي متثلت في هجوم اس��رائيل على 
اس��طول قافلة احلرية الذي كان متجها إلى غزة. وقال بيان للمجلس صدر في نهاية اجللسة اخلاصة التي 
عقدها املجلس ملناقشة القضية أمس ان الهجوم االسرائيلي على قافلة احلرية وهي في املياه الدولية وقتل 
املدني��ن في ع��رض البحر »قرصنة بحرية وعمل ارهابي وجرمية ضد االنس��انية وانتهاك صارخ جلميع 
القيم واملواثيق املتعلقة بالقانون الدولي االنس��اني وهو حلقة في سلس��لة اجلرائ��م املنظمة التي يرتكبها 
الكيان الصهيوني جتاوز بها كل احلدود دون اي رد فعل من جانب املجتمع الدولي وبخاصة الدول العربية 
واالس��امية«. وأضاف ان ما قامت به اس��رائيل هو تصعيد خطير يدل على انها مس��تمرة في اعتداءاتها 
وبعيدة كل البعد عن الرغبة اجلادة في حتقيق الس��ام الش��امل والعادل في املنطقة، مضيفا ان الش��جب 

واإلدانة ال يكفيان ازاء »هذه املجزرة اآلثمة والقرصنة السوداء«.
ودعا البيان السفراء املعتمدين لدى الكويت الى الضغط على دولهم لافراج فورا عن جميع من شاركوا 
في القافلة، كما دعا الش��عوب العربية واالسامية الى حتمل مسؤولياتها ازاء الفلسطينين احملاصرين في 
غزة والعمل على كس��ر هذا احلصار غير االنس��اني. كما دعا البيان الدول العربية الى العدول عن مبادرة 
الس��ام العربية التي فقدت مبررات وجودها ازاء انتهاكات اس��رائيل املس��تمرة وعدم اعترافها باحلقوق 
املشروعة للش��عب الفلسطيني وإلى قطع العاقات السياسية التي تقيمها بعض الدول العربية واالسامية 
مع اس��رائيل. وأق��ر املجلس أمس قرارات بتوصيات بإجماع حضور أعضائ��ه مبن فيهم احلكومة أبرزها 
انسحاب الكويت من مبادرة السام العربية وعدم االلتزام بها باإلضافة الى تكليف وزارة العدل بالتنسيق 
مع وزارة اخلارجية بتحريك الدعوى اجلزائية لدى احملكمة اجلنائية الدولية حملاسبة املسؤولن اإلسرائيلين 

عن اقتحام قافلة احلرية. وفيما يلي التفاصيل:

المجلس عقد جلسة خاصة لمناقشة العربدة الصهيونية ضد قافلة الحرية أقرّ خاللها توصيات بموافقة الحكومة

)متني غوزال( الرئيس جاسم اخلرافي ونائبه عبداهلل الرومي والشيخ أحمد الفهد على املنصة 

املجلس يصوت على توصيتي االنسحاب من املبادرة العربية للسام وماحقة إسرائيل على املستوى اجلنائي

الدويسـان: التخاذل العربي واضح والقضيـة أصبحت في يد غير عربية
المسـلم: إلغاء مبـادرة السـالم العربية فكفانـا خضوعًا واسـتكانة
جوهـر: إسـرائيل كانـت وسـتبقى العـدو األول للمجتمـع الدولي

افتتح رئيس مجلس األمة جاسم 
اخلرافي اجللسة اخلاصة ملناقشة 
االعتداء الصهيوني على سفن احلرية 
بعد ان كان قد رفعها نصف ساعة 
لعدم اكتمال النصاب وتال األمني العام 

اسماء احلاضرين واملعتذرين.
اخلرافي: هن���اك بعض االخوة 
املعتذرين لهم العذر ألن هذه اجللسة 

طارئة وأنوه بأن عذرهم مقبول.
وهذه اجللس���ة خاصة ملناقشة 
العتداء على سفن احلرية املتوجهة 
بامل���ؤن واألغذية ال���ى قطاع غزة 

احملاصر.
النائب د.فيصل املسلم  وطالب 
ادراج قانون جترمي وحظر التعامل 

مع الكيان الصهيوني.
اتفاق بوضع  اخلرافي: هن���اك 
القانون على جدول اعمال جلس���ة 
املقبل الق���راره بعد بند  الثالث���اء 
الرس���ائل الواردة، ومواضيع مثل 
هذا النوع البد من دراستها بعناية 
وستكون في جلس���ة يوم الثالثاء 
وتخصص جلس���ة م���ع احلكومة 
التعديالت ونصوت عليه  ملناقشة 

دون نقاش.
وت���ال وزي���ر الدولة لش���ؤون 
الروضان  الوزراء روضان  مجلس 
بي���ان احلكومة ح���ول االعتداءات 

االسرائيلية.

أحيي تركيا

فيصل الدويسان: أوجه التحية 
الى زميلنا النائب الغائب احلاضر 
د.وليد الطبطبائي وانه ميثلنا جميعا 
وأحيي رفاقه من الكويتيني وأحيي 
باقي زمالئنا الن���واب من مختلف 
دول العالم للمش���اركة في أسطول 

العزة.
وأدين بش���دة م���ا تعرضت له 
السفينة »مرمرة« وحدود املساعدة 
هي مس���اعدات غذائية وكراس���ي 
للمعاقني وأدوية وتأتي اس���رائيل 
في عملي���ة مفضوح���ة وتقول ان 
بها أسلحة وحتى مجلس األمن لم 
يحرك ساكنا ويداري سوءة اسرائيل، 
التخاذل العربي بلغ شأنا كبيرا وكأن 
ال حول لهم وال قوة والقضية العربية 
أصبحت بيد غير عربية ولكن أحيي 

تركيا على موقفها الثابت.
عض���وة أوروبية ناش���دت ان 
توقف أميركا مس���اعدة اس���رائيل 
اقتصاديا، وبينت ان هناك 12 ألف 
الكتروني للدعاية السرائيل  موقع 
فماذا عمل اإلع���الم العربي لقضية 
القدس وفلسطني ويجب محاكمة قادة 
اسرائيل كمجرمي حرب واالستفادة 
من تقري���ر جولد س���تون ويجب 
حترير األسرى في عاتق اخلارجية 

الكويتية.

4 سنوات من دون اغذية او ادوية 
وارفض الصمت من الدول العربية 
وتخ���اذل دول األمم املتحدة تخاذل 

رهيب.
أكب���ر  الوع���الن: اهلل  مب���ارك 
زلزلي، ان اهالي غ���زة يخجلوننا 
به���ذه التضحيات، فه���م فخر ألمة 
العرب وأمة االسالم والفخر لشعب 
الكويت موق���ف رمز البلد صاحب 
السمو األمير، ولسنا كباقي الدول 
صاحبة ش���عارات، حتية الخواننا 
الستة عشر املشاركني في االسطول 
الذين يحملون رسالة سامية الى غزة 
تقابلها العربدة واالعتداء الس���افر 

على اناس عزل.
ولدين���ا ط���رق نس���تطيع أن 
نتحرك م���ن خاللها وتبيان الوجه 
احلقيقي والقبيح من قبل العصابات 
الصهيونية والكيان الهالمي، والبد 
من حتريك الدعوى في األمم املتحدة، 
وليعلم العال���م قاطبة فضائح هذا 
الكيان الهالمي. نحن أحفاد أبوبكر 
وعمر وعثمان وعلي رضي اهلل عنهم، 
والبد م���ن خطوات مثمرة لتحقيق 
شيء امام العربدة واالنزال اجلوي 

في مياه دولية وليست اقليمية.
جمعان احلربش: األمة خشيت 
فترة طويلة ان تقول للظالم يا ظالم. 
ومن هم في قافلة احلرية هم بشارة 

هذه االمة.
وقد صدقت نبوءة النبي محمد 
ژ ومن رك���ب البحر فضح الدول 
والعال���م والرؤس���اء، فتحية ملن 
سماهم النبي ژ بامللوك. أم عبداهلل 
االبراهيم التي جاء ولدها من الدراسة 
ثم قال���ت له لنذه���ب ونقدم ألهل 
غزة املساعدة. وحتية ألخينا احلر 
د.ولي���د الطبطبائي وهذه الصورة 
»ويش���ير الى صورة الطبطبائي« 
سيعود صاحبها في اجللسة القادمة. 
عندما ق���ام املعتصم وانتفض أتاه 
املرجفون ثم سير اجليوش وانتصر 
لهذه املرأة. ف���ي الصحافة بعضهم 
كتب وهو مهزوم من الداخل يخاطب 
الكويتيني هناك ملاذا ذهبوا الى ذلك 
املكان، وهل سيحررون فلسطني من 
هناك. بعض العصابات اس���تولت 
على احلكم في بعض الدول العربية 
أتت على ظهر الدبابة، هم ال ميثلون 
األمة االسالمية وال العربية. الكويت 
هذا البلد الصغير اكثر دولة قدمت 

مساعدات لغزة.
صالح عاش���ور: يق���رأ آية عن 
اليهود، نسأل اهلل ان يفك قيد اخواننا 
احملتجزين. ما قامت به اس���رائيل 
لي���س بجديد وهذا دأب اس���رائيل 
منذ ع���ام 1948 وه���ي دائما تقوم 
بنقل العمليات الى الدول احمليطة، 
ولذلك كانت حروبهم اما في مصر 

فيصل املس���لم: نس���أل اهلل ان 
يتغمد م���ن توفي ش���هيدا وأقول 
ألهالي األبط���ال اصبروا وصابروا 
واحتسبوا، وال ميكن اال ان نعبر في 
هذا اليوم ونسجل الشكر للحكومة 
التي توجهت توجهات طيبة  بناء 
على أوامر من صاحب السمو األمير 
وحركت الدعوات للسفراء والشكر 
ملجلس األمة الذي أعد بيانا به مطالب 

سندعمها.
)وميكرون وميكر اهلل واهلل خير 
املاكرين(، أرادوا ضرب السفن فأدى 
الى عزل هذا الكيان دوليا، املؤلم ان 
يستمر األمر بهذه الصورة في احلصار 
واملعاناة ود.الطبطبائي ميثل مجلس 
األمة واحلكومة ونحملها مسؤولية 

السعي لالفراج عن أبطالنا.
نقول للحكام العرب كفى خضوعا 
واستكانة، ونقول للصهاينة لن يهدأ 
لكم بال مادمتم محتلني مس���تغلني 
اراضي هي اقرب اجزاء األرض الى 

قلوبنا.
لنا توصيات أوالها الغاء مبادرة 
السالم العربية وعدم املشاركة في أي 
اجتماعات دولية في ظل عجز احلكام 

العرب ودعم االغاثة الدولية.
نأمل من االعالم الرس���مي نشر 
صورهم واخراجهم، وعلى احلكومة 
قطع العالقات خاص���ة قطر والبد 
ان تط���رد اي صهيون���ي من على 

ارضها.
حس���ن جوهر: نحيي اخواننا 
الفلسطيني  الش���عب  وابناءنا من 
وخاصة غزة احملاص���رة والرجال 
العالم  والنس���اء من مختلف دول 
الذين ش���اركوا في س���فن احلرية 
الذي���ن قال عنهم صاحب الس���مو 
االمي���ر »االبط���ال«، خاصة زميلنا 
النائب د.ولي���د الطبطبائي واملرأة 
الكويتية يشرفنا ان تكون في ميدان 

اجلهاد.
ونشكر الدور احلكومي ونشاطها 
الديبلوماسي املكثف ومجلس االمة 
والرئيس اخلرافي على هذه الدعوة 
وتسجيل موقف »هناك ابطال مرغوا 
انوف االسرائيليني في التراب« ال نريد 
احلكام العرب ولكن فقط »خلوهم 
في حالهم« وال نريد اي شيء آخر، 
اسرائيل تواجه االنسانية، هذا الكيان 
الصهيوني يواجه حملة من مختلف 
دول العالم، واجلنب االسرائيلي يظهر 

من خالل صور وسائل االعالم.
الويل«،  هناك رج���ال »وروهم 
والصحاب االق���الم املأجورة نقول 
»اكرمونا بس���كوتكم« ونأمل اقرار 
الش���أن ان  القوانني املتصلة بذلك 
اسرائيل كانت وستبقى العدو االول 

لنا وجلميع املجتمع الدولي.
د.يوس���ف الزلزلة: وجود ابناء 

الكويت في مثل هذه السفينة دليل 
قاطع ان الكويتيني قلوبهم مع غزة 
واحملاصرين فيه���ا وايضا اهتمام 
صاحب الس���مو االمير الكبير بهذه 

القضية.
نزل القرآن الكرمي قبل 1400 سنة 
ليبني موقف اليهود من املس���لمني، 
وبالتالي كان من املفترض ان نظل 
على م���ا كنا عليه م���ن عداء ألنهم 
يريدون اخلراب واالذية لهذا العالم، 
واكدوا انهم ال يعرفون ش���يئا عن 
الذكية  بالقنابل  االنس���انية، فأتوا 
والفوسفورية واستخدموها الول 
مرة في غزة ولم يتأثر الغزاويون 
بل وقفوا كاجلبل الشامخ واملقاومة 
ل���ن تخنع ابدا في وجه العدو، فهم 
يقتلون من كل بيت عش���رة، لكن 
املقاومني يقفون ويصرخون بشموخ 

امام هذا العدو.
خالد السلطان: نرى اليوم ابناء 
القردة واخلنازير يتطاولون علينا، 
ونشكر صاحب السمو على اهتمامه 
ومتابعته حتى وق���ت متأخر هذه 

القضية.
ابناءنا على املش���اركة  ونهنئ 
في هذه السفن لكسر احلصار، اين 
دعاة حقوق االنسان؟ هؤالء االبطال 
جنحوا فيما لم تنجح فيه االنظمة 
وكش���فوا طبيعة هذا الكيان الذي 
هو كيان عصابات ارهابية، ويجب 
احالة املسؤولني الى محكمة جرائم 

التي مني الكيان الصهيوني بها من 
قبل حزب اهلل.

ه���ذا الكيان ج���اء نتيجة خطأ 
تاريخي ل���ن يس���تمر وذلك وفق 
دراسات على مس���تويات قيادية، 
ودخول تركيا ض���د الكيان يعطي 
حجما وقوة اكبر للقضية ويخرجها 
من االطار العربي الى االطار الدولي 
واالس���المي واطالب بالضغط على 
السلطة املصرية لفتح املعابر وفك 
احلصار عن غزة ألن اغالق املعابر 

هو الذي أدى الى ذلك احلصار.
النائب  حسني احلريتي: نحيي 
د.وليد الطبطبائ���ي وما حدث من 
الكيان في قاموس القانون الدولي 
جرمي���ة وقرصن���ة، س���فن حتمل 
مواد انشائية واغذية وادوية وكل 
اتفاقيات جنيڤ جترم احلرب وتضع 
توفير احلماية الالزمة واملساعدات 
االنسانية، وما حدث هو ابلغ جرمية 

ويقدمون كمجرمي حرب.
وم���ن الوقاحة يقول مس���ؤول 
اسرائيلي من الدوحة: »استفزونا« 
وهو وزير التجارة االسرائيلية الذي 
كان ي���زور الدوحة، يقول مثل هذا 

التصريح الوقح.
على احلكومة الكويتية رفع دعوى 
نيابية عن الكويتيني احملتجزين امام 
احملكمة اجلنائية الدولية وهذا من 
حق حكومة الكويت، ونش���كر 20 
دولة شاركت في هذه السفن، ونشكر 

احلرب وعل���ى االمم املتحدة اتخاذ 
قرار بتفعيل البند الس���ابع واقامة 
دولة فلسطني وديدنهم وجود احلجج 
بأن هناك أسلحة، نطالب احلكومات 
العربية واالسالمية بأن جتتمع على 
املطالب اآلتية: فرض عقوبات وتفعيل 
قوانني املقاطعة، وتقدمي مسؤوليهم 
الى محاكم مجرمي احلرب، ودعوة 
الشقيقة مصر الى فتح جميع املعابر، 
والعم���ل على اعمار غزة وس���حب 

السفير املصري من اسرائيل.
عدنان عبدالصمد: نتقدم بالتحية 
والفخر لهذه الكوكبة التي تضحي 
بحياتها في س���بيل ه���ذه القضية 
احملورية فذهابهم وسام على صدر 
الكوي���ت وهم اوس���مة على صدر 

الكويت.
نشكر صاحب السمو األمير على 
اهتمامه بهذه القضية واحلكومة التي 
تفاعلت مع ه���ذه القضية ورئيس 

املجلس واالعالم الكويتي.
ما حدث شيء طبيعي ملن يعرف 
طبيعة اس���رائيل االجرامية ولكن 
اجلدي���د ان هناك س���فراء 40 دولة 
سيذهبون الى بلدانهم وينقلون ما 
رأوه عيانا من قبل الكيان االجرامي، 
ما حدث فيه جانب مشرق وجانب 

محزن.
وهذا يدل على م���دى االرتباك 
الكيان  الذي يعيش���ه  السياس���ي 
الهزمية  الصهيوني، خاص���ة بعد 

رئيس مجلس االمة ورئيس مجلس 
الوزراء واالخ���وة االتراك، واطالب 

مصر بفتح املعابر.
خالد العدوة: اتقدم بجزيل الشكر 
لصاحب السمو األمير على هذه الوقفة 
املش���رفة وكذلك لرئيسي املجلس 

واحلكومة على هذه اجللسة.
الشعب العربي الفلسطيني املسلم 
الذي ي���رزح حتت نيران االحتالل، 
الصهيوني���ة املجرمة املتوحش���ة 
الدولي على  القانون  املتمردة على 
مرأى ومسمع من العالم ال تعترف 
بقرارات مجلس االمن واألمم املتحدة، 
وما هي اال ورقة نتنة في جيب الكيان 

اخللفي.
الطبطبائ���ي  نحي���ي د.ولي���د 
ونرفض االق���الم املتطوعة للدفاع 
عن الصهيونية، نناشد حكومة قطر 
وعمان بطرد اجليوب الصهيونية 
التي تسللت الى اجلزيرة العربية من 
االبواب اخللفية، قتلت االنبياء الذين 

شقيت بهم اوروبا واميركا.
عندما انتفض اسد اتاتورك نقول 
السد مصر ان ينتفض واسد قلعة 
األزهر ان ينتفض نعرف ان فلسطني 
في قلب مصر وتضحياتهم لكن اطالب 
بفتح املعبر وكس���ر احلصار الذي 

يرزح حتت نير االحتالل.
عدنان املطوع: ال ننسى االبطال 
املش���اركني مع احلملة املطهرة لهذا 
االغتص���اب الذي يحاصر غزة ملدة 

أو في سورية أو لبنان أو غير ذلك 
ثم اآلن الى البحر، ما أخذ بالقوة ال 

يسترد اال بالقوة.
اقرأوا كتاب لعب���ة االمم، لذلك 
االمم املتحدة هي ضيعة اسرائيل. 
نحن دولة صغيرة تعتبر من الدول 
املساندة وليست املواجهة. لذلك علينا 
دعم احلركات املساندة أما التوجه 
لدعم ال���دول املتخاذل���ة فأمر غير 
مقبول. اآلن أغل���ب الدول العربية 
تتجه للتطبيع مع اسرائيل، لذلك 
ال ميك���ن ان تتغي���ر املعادلة اال اذا 
اتخذت الدول مواقف واضحة وعلى 
رأس تلك الدول مصر وتركيا. اذا لم 
تتخذ هذه الدول مواقف حازمة فلن 

تتغير املعادلة.
يجب تغيير مفهوم استراتيجية 
املواجهة من خ���الل تغيير مواقف 
اكبر دولتني اس���الميتني هما مصر 
وتركي���ا، ألن اس���رائيل ال ته���اب 
البيان���ات والقرارات، بل انها تهاب 

القوة والكلمة الواحدة.

تسجيل موقف

الصيفي مبارك الصيفي: نحيي 
األخ د.وليد الطبطبائي ممثل االمة 
وم���ن مع���ه الذين مثلوا الش���عب 
الكويتي. االمة العربية واالسالمية 
ملت الشجب واالستنكار على مدى 
60 عاما. هذا الشجب من اجل تسجيل 
املواقف. نشكر الرئاسة على الدعوة 

للجلسة.
الفلس���طيني يقت���ل  الش���عب 
واحلكومات العربية تصدر بيانات 

فقط.
املطلوب من احلكومات العربية 
واالس���المية الت���ي لديه���ا متثيل 
ديبلوماسي أو جتاري مع اسرائيل 
وقف ذلك التمثيل. العالم تعود على 
نسيان مثل هذه املجازر ونحن نريد 
اس���تمرار الضغط على هذا الكيان 
والقافلة سببت إحراجا حلكومات 
الدول العربية واالسالمية. وندعو اهلل 

ان يفرج عن احملتجزين هناك.
د.معصومة املبارك: نش���د على 
أيادي االبطال املشاركني في حملة 
النخوة والشرف ملواجهة أحد طغاة 
العصر وإرهاب الدولة، لذلك نسعى 
بكل ما أوتينا م���ن قوة ونقول ان 
دوركم مشرف سواء كانوا من ابناء 
الكويت او ممن كان معهم ونحيي 
احلكومة التركية على مواقفها التي 
حتولت من دول���ة ذات عالقات مع 
اسرائيل إلى دولة تناطح اسرائيل، 
فاسرائيل تاريخها في االجرام معروف 
وتقوم بانتهاك القانون الدولي من 
دير ياسني الى صبرا وشاتيال الى 
قانا وهذا اثبات ان اسرائيل ليست 
ملتزمة بالقان���ون الدولي. جرمية 

دع��ا مجلس األم��ة الكويتي ال��دول العربية إلى قط��ع العاقات 
السياسية التي تقيمها مع إسرائيل.

جاء ذلك في بيان هذا نصه: لقد تابع مجلس األمة اجلرمية النكراء 
التي ارتكبه��ا الكيان الصهيوني باقتحام قافل��ة احلرية، التي تضم 
س��فنا مدنية على متنها مدنيون عزل ال يحملون س��احا، وحتمل 

مساعدات انسانية للشعب الفلسطيني احملاصر في قطاع غزة.
إن الهجوم االسرائيلي على قافلة السام، وهي في املياه الدولية، 
وقت��ل املدنين في ع��رض البح��ر، قرصنة بحرية وعم��ل ارهابي 
وجرمي��ة ضد االنس��انية وانتهاك ص��ارخ جلميع القي��م واملواثيق 
الدولية املتعلقة بالقانون الدولي االنس��اني، وهو حلقة في سلس��لة 
اجلرائم املنظمة التي يرتكبها الكيان الصهيوني والتي جتاوز بها كل 
احلدود دون اي رد فع��ل من جانب املجتمع الدولي وبخاصة الدول 
العربية واالسامية، ان ما قامت به اسرائيل تصعيد خطير يدل على 
ان الكيان الصهيوني مس��تمر في اعتداءاته وانه بعيد كل البعد عن 

الرغبة اجلادة في حتقيق السام الشامل والعادل في املنطقة.
إن الشجب واالدانة ال يكفيان ازاء هذه املجزرة اآلثمة والقرصنة 
الس��وداء، ويقتضي من ال��دول العربية واإلس��امية اتخاذ مواقف 

عملية جتاه العربدة االسرائيلية التي تتجاهل جميع القرارات الدولية 
والش��رائع الس��ماوية والقيم االنس��انية، لذلك يدع��و مجلس األمة 

الكويتي:
1 � مجلس األمن الدولي لتحمل مسؤولياته وإجراء حتقيق دولي 
يحدد املس��ؤولية عن ه��ذه اجلرمية، والعمل عل��ى تنفيذ القرارات 

الدولية التي تقضي بانسحاب اسرائيل من األراضي احملتلة.
2 � احملكمة اجلنائية الدولية ملباشرة صاحياتها ازاء هذا الهجوم 

الذي يعد جرمية ضد االنسانية تختص احملكمة بنظرها.
3 � السفراء املعتمدين لدى الكويت للضغط على دولهم لافراج 

فورا عن جميع من شاركوا في القافلة.
4 � الدول والشعوب العربية واإلسامية لتحمل مسؤولياتها ازاء 
الش��عب الفلسطيني احملاصر في قطاع غزة، والعمل على كسر هذا 

احلصار غير االنساني الذي أهلك احلرث والنسل.
كما يدعو الدول العربية الى العدول عن مبادرة الس��ام العربية 
التي فقدت مبررات وجودها ازاء انتهاكات اسرائيل املستمرة وعدم 
اعترافها باحلقوق املشروعة للشعب الفلسطيني، وإلى قطع العاقات 
السياسية التي تقيمها بعض الدول العربية واإلسامية مع اسرائيل.

مجلس األمة يدعو الدول العربية إلى قطع العالقات مع إسرائيل
أصدر مجلس األمة 9 توصيات أبرزها العمل على رفع احلصار عن 
قطاع غزة. وفيما يلي نص التوصيات: بعد حصار استمر عدة سنوات 
لقطاع غزة حتت مرأى من العالم ومسمع وبتواطؤ وتخاذل دولي قام 
أبناء الكويت في فترات متعددة بجهود إغاثية متكررة تدل على التزام 
إسالمي وإنس���اني أصيل يدل على أصالة هذا الشعب وأسبقيته في 
فعل اخلير ومد يد العون للضعيف واحملتاج. وكان آخرها مش���اركة 
مجموعة من أبناء الكويت رجاال ونساء في سفن كسر احلصار ضمن 
قافلة احلرية اإلنس���انية التي تضم 50 دولة، إال ان العدو الصهيوني 
قام بهجوم مسلح على هذه القافلة اإلنسانية في املياه الدولية وقتل 
عددا من ركابها وجرح آخرين وكان من ضمن من اعتقل أبناء الكويت 

األبطال الذين شرفوا الكويت وأهلها بهذا العمل البطولي واملشرف.
نتقدم نحن املوقعني أدناه بالتوصيات التالية:

1- العمل على اإلفراج عن أبطال الكويت وضمان عودتهم وتكرميهم 
التكرمي الالئق بأمثالهم.

2- العمل على رفع احلصار املفروض على قطاع غزة فورا ودون 
إبطاء.

3- العمل على سحب مبادرة السالم العربية التي لم تلق من العدو 
الصهيوني سوى االعتداءات املتكررة.

4- تشكيل جلنة حتقيق دولية مع العدو الصهيوني في االعتداء الذي 
مت في املياه الدولية على سفن احلرية وقتل وجرح وأسر ركابها.

5- تقدمي طلب حملكمة العدل الدولية إللغاء احلصار غير الشرعي 
املفروض على قطاع غزة.

6- العم���ل على قطع الدول العربية عالقاتها الرس���مية مع دولة 
الكيان الصهيوني.

7- حترك احلكومة الستصدار قرارات اإلدانة من املنظمات الدولية 
والعربية واإلسالمية للعربدة اإلسرائيلية جتاه أسطول سفن احلرية 

لإلغاثة اإلنسانية.
8- تكليف اللجنة التش���ريعية بإجن���از تقريرها اخلاص بقانون 
جترمي االتصال بالكيان الصهيوني على أن يعرض في جلسة 6/8 بعد 

بند الرسائل الواردة وتكون له األولوية على ما عداه.
9- فتح خط اتصال ساخن في وزارة اخلارجية ليكون حلقة اتصال 

بني الوفد الكويتي وأهاليهم.

توصيات المجلس لرفع الحصار عن قطاع غزة
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القرصنــة اإلسـرائيليـة تسـفـك دمـاء  »الحرية« فـي الميـاه الدوليـة

السـعدون: نطالب بإيقاف المبادرة العربية ومن ثم إقرار »حظر التعامل مع إسرائيل«
الدقباسـي: فخورون بالدور المشرف للمتطوعين الكويتيين ومللنا من كثرة البيانات

أحمد السعدون ومسلم البراك خال جلسة أمس سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد يستمع حلديث الشيخ أحمد الفهد بحضور روضان الروضان ود.محمد البصيرياملستشار راشد احلماد وسعدون حماد خال اجللسة

الوعالن: أهالي غـزة أحرجونا فهم فخر لألمتين العربية واإلسـالمية
السـلطان: أبطال الكويت نجحوا فيما لم تنجـح فيه األنظمة العربية
عبدالصمـد: دخول تركيـا يعطي حجمـًا أكبر للقضية الفلسـطينية

تلت احلكومة خال جلسة أمس بيانا جاء فيه: احلمد 
هلل الذي ال يحمد على مكروه س��واه، وأس��أله س��بحانه 
وتعال��ى أن يعيننا، وأن يثبت أقدامنا ويطمئن نفوس��نا، 
وأصلي وأس��لم على خير البش��ر النبي األمن وعلى آله 

وصحبه أجمعن.
يطيب لي في البداية ان أس��جل للمجلس املوقر بكل 
التقدي��ر الدعوة لعقد جلس��ة خاصة ملناقش��ة تداعيات 
جرمية االعتداء االسرائيلي اآلثم على سفن قافلة احلرية 
وركابها املتطوعن العزل في مهمتهم االنسانية لنقل مواد 
االغاثة واملعونات االنس��انية ألهال��ي غزة احملاصرة، وال 
ش��ك ان هذه الدعوة تعكس اهتم��ام املجلس وقلقه ازاء 
هذا التطور اخلطير مب��ا ميثله من انتهاك صارخ جلميع 
القوانن واملواثيق الدولية والقيم االنس��انية واالخاقية، 
والذي ينطلق من اميان راسخ لدى جميع الكويتين قيادة 
وشعبا ومجلسا وحكومة بالثوابت املبدئية التي يدين بها 
مجتمعنا الكويتي والتي يحضنا على التمسك بها اسامنا 
احلنيف وش��ريعته السمحاء، وما جبل عليه هذا املجتمع 

من قيم ومبادئ ال يحيد عنها.
وهو م��ا ترجمته مش��اعر الش��عب الكويت��ي األبي 
وتفاعله التلقائي في نصرة أشقائه ضد الظلم واالستبداد 
االسرائيلي وجرائمه الوحشية املتكررة على أبناء الشعب 
الفلس��طيني الش��قيق والتي متثل اجلرمي��ة املاثلة آخر 

حلقاتها وليس نهايتها.
األخ رئيس مجلس االمة املوقر

االخوة االعضاء احملترمون
لقد تابعنا جميعا ببالغ املرارة واأللم ما قامت به القوات 

االسرائيلية يوم امس من اعمال القرصنة في املياه الدولية 
والتي استهدفت س��فن املساعدات االنسانية واملتطوعن 
االبري��اء العزل من عدد من دول العالم الذين تعاطفوا مع 
املعاناة والوضع املأساوي األليم الذي يتعرض له اخواننا 
في غزة بعد ان انقطعت بهم السبل جراء احلصار اجلائر 
عليه��ا، وقد راح ضحية ه��ذا الع��دوان الهمجي املتهور 
العشرات من الشهداء والضحايا واجلرحى، باالضافة الى 

احتجاز العديد من االبرياء العزل.
وقد عبرت الكويت عن ادانتها لهذه اجلرمية الوحشية 
التي تتحمل اس��رائيل وحدها املس��ؤولية املباش��رة عن 
تداعياته��ا اخلطيرة، مؤكدة انها متث��ل عدوانا على دول 
وش��عوب العالم أجمع وليس عل��ى رعايا دول املتطوعن 

في هذه احلملة فقط.
وازاء ذلك فقد بادرت احلكومة الى عقد اجتماع طارئ 
للوقوف على تفاصيل هذا الع��دوان ونتائجه وتطوراته، 
وق��د كان مجلس الوزراء في حالة انعقاد دائم ملتابعة آخر 
التط��ورات واملس��تجدات أوال بأول واتخ��اذ كل ما يلزم 
م��ن خطوات واجراءات في هذا الش��أن، كما بادر مجلس 
ال��وزراء باتخاذ العديد من االجراءات ميكن ايجازها فيما 

يلي:
أوال: قام وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير 
اخلارجية بالنيابة باستدعاء رؤساء البعثات الديبلوماسية 
للدول دائمة العضوية في مجلس األمن )الواليات املتحدة 
االميركية � جمهورية روسيا االحتادية � جمهورية الصن 
الش��عبية � اململكة املتحدة � جمهورية فرنسا(، حيث قام 
بدعوتهم للقيام مبسؤولياتهم ملواجهة العربدة االسرائيلية 

واتخاذ اجراءات وتدابي��ر رادعة وعاجلة ازاءها واحلفاظ 
على س��امة املدنين العزل وانهاء احلص��ار الظالم على 
قطاع غزة والتحرك بش��كل جاد وفاعل إلحال الس��ام 

العادل والشامل والدائم في املنطقة بأسرها.
ثانيا: قامت وزارة اخلارجية وبش��كل عاجل بتكليف 
مندوبها الدائ��م لدى االمم املتحدة في نيويورك بالتحرك 
نحو أعض��اء مجلس األم��ن ومطالبته��م بالضغط على 

اسرائيل وتأمن سامة القائمن على قافلة االغاثة.
ثالث��ا: مت تكليف من��دوب الكويت الدائ��م لدى األمم 
املتحدة في جنيڤ بإج��راء االتصاالت العاجلة مع جميع 
املنظم��ات الدولية االنس��انية املتواجدة في جنيڤ حلثها 
عل��ى اتخ��اذ االجراءات املناس��بة إلجبار اس��رائيل على 
احترام املواثيق واالعراف وحتميلها مس��ؤولية س��امة 

القائمن على ايصال تلك املساعدات االنسانية.
رابعا: مت إجراء االتصاالت الازمة مع األشقاء في دول 
مجلس التعاون والدول العربية والدول اإلسامية والدول 
الصديقة واألمانة العامة للجامعة العربية ومنظمة املؤمتر 
اإلسامي لتنسيق اجلهود حيال هذه األوضاع اخلطيرة.

خامس��ا: أصدر وزراء خارجي��ة دول مجلس التعاون 
برئاسة دولة الكويت على هامش اجتماعات دول املجلس 
مع رابطة دول اآلس��يان التي تعقد حالي��ا في جمهورية 
س��نغافورة بيانا أدانوا فيه العدوان اإلس��رائيلي السافر 
ض��د األبرياء الع��ّزل في قافلة احلري��ة وطالبوا املجتمع 
الدولي باتخاذ موقف حازم وجاد لوضع حد للممارس��ات 
اإلجرامية اإلس��رائيلية، كما ستطالب دول املجلس رابطة 
دول اآلس��يان في اجتماعها املقرر الي��وم الثاثاء )أمس( 

بإدانة الغطرس��ة والعن��ف اإلس��رائيلين واتخاذ موقف 
جاد حلمل إس��رائيل على وقف جرائمها بحق العّزل من 

األبرياء.
سادس��ا: كلف مجل��س الوزراء فريقا برئاس��ة وزير 
اخلارجي��ة بالنيابة وممثلن ع��ن وزارة الداخلية ووزارة 
اإلعام لترجمة توجيهات صاحب الس��مو األمير، باتخاذ 
كل اخلط��وات الازمة لضمان س��امة أبنائ��ه املواطنن 
الكويتي��ن املتطوعن في حملة قافل��ة احلرية وإعادتهم 
للوطن ساملن، والفريق على اتصال دائم بجميع األطراف 
من أجل االطمئنان على س��امة ه��ؤالء املواطنن وتأمن 
عودته��م للباد، وقد أمر صاحب الس��مو األمير بتجهيز 

طائرة خاصة لعودتهم بأسرع وقت ممكن.
س��ابعا: قامت وسائل اإلعام الرس��مية بالتفرغ لنقل 
تط��ورات هذا العم��ل اإلجرام��ي وحتليل��ه ومتابعة كل 
املس��تجدات الدولية بش��أنه تقديرا ألهمي��ة هذا احلدث 
وخط��ورة نتائجه وتداعيات��ه، ويجدر التنوي��ه في هذا 
الصدد بوس��ائل اإلعام غير الرس��مية بأدواتها املختلفة 
وبدورها اإليجابي وجهوده��ا الطيبة في تغطية تفاصيل 
ه��ذه اجلرمي��ة وردود الفعل احمللية والعربي��ة والدولية 

إزاءها.
اإلخوة رئيس وأعضاء مجلس األمة احملترمن

إن جه��ود احلكوم��ة متواصلة عل��ى جميع األصعدة 
واملستويات في تفاعلها مع تداعيات اجلرمية اإلسرائيلية 
النك��راء والتي متث��ل إحدى حلق��ات سلس��لة اجلرائم 
واألعمال الوحشية وجتس��د الطبيعة العدوانية والعقلية 
العنجهي��ة الت��ي تدي��ن بها إس��رائيل مؤكدة م��ن جديد 

اس��تخفافها بجميع القرارات والقوان��ن الدولية والقيم 
واملبادئ اإلنسانية وإصرارها على ممارسة إرهاب الدولة 
املنظم والقرصنة وإش��اعة أجواء التوتر وتقويض فرص 

السام في املنطقة.
وس��تعمل احلكومة بالتعاون والتنس��يق مع األشقاء 
في دول مجلس التعاون اخلليجي والدول العربية والدول 
اإلسامية والدول الصديقة واملنظمات الدولية ذات الصلة 
من أجل إجراء حتقيق فوري شامل في شأن هذه اجلرمية 
اإلنسانية بجميع أبعادها وجوانبها اإلنسانية والقانونية 
لتتحمل إس��رائيل مس��ؤولية نتائج هذا العمل اإلرهابي 
املشن، والعمل لوضع حد للمأساة اإلنسانية التي يعيشها 
الشعب الفلسطيني الش��قيق، وإذ يجدد مجلس الوزراء 
ش��جبه وإدانته الشديدة للجرمية اإلس��رائيلية الشنعاء، 
ويتقدم بخالص العزاء واملواس��اة ألس��ر ودول الشهداء 
والضحايا الذي��ن راحوا ضحيتها، ليدعو املجتمع الدولي 
بجمي��ع دوله ومؤسس��اته وعلى األخ��ص مجلس األمن 
إلدراك النتائ��ج واآلث��ار اخلطيرة املترتبة على الس��ماح 
إلس��رائيل مبمارس��ة غطرس��تها ومتاديها ف��ي جتاهل 
القوان��ن واملواثي��ق الدولية واملبادئ والقيم اإلنس��انية 
وتكرار ممارس��اتها وأعمالها اإلجرامية الظاملة، مبا يشيع 
مش��اعر اإلحباط واليأس التي من ش��أنها تغذية وتعزيز 
أس��باب التطرف واإلرهاب التي يدفع اجلميع ثمنا باهظا 
له��ا، وأن يتولى املجتمع الدولي االضطاع مبس��ؤولياته 
لوضع حد لانتهاكات اإلسرائيلية والتحرك بجدية لفرض 
السام العادل والش��امل والدائم في املنطقة لتنعم جميع 

شعوبها باألمن والسام واالستقرار.

الحكومة: سنعمل على إجراء تحقيق شامل في هذه الجريمة اإلنسانية

االمس من نوع جديد حيث تصدت 
اسرائيل ألسطول يتحرك سلما لفك 
حصار عن شعب يعاني من احلصار 
على مدى سنوات طويلة واجه فيه 
العزل الس���الح الفتاك لكن لألسف 
املجتمع الدولي واألمم املتحدة كان 
بيانها مخزيا ألنه ساوى بني املعتدي 
واملعتدى عليه، هذا ما قدرت عليه 
األمم املتحدة، لم يجرؤ مجلس االمن 
على إدانة اس���رائيل بل قال ندين 
تصرفات ادت حلدوث خس���ائر في 
االرواح ولم يجرؤ على فتح الفصل 

السابع.
محمد هايف: الوفد االنساني الذي 
ذه���ب الى فك احلصار عن غزة هم 
ابطال، ويجب ان تعيد االمة حساباتها 
وان ترجع الى االصول لتحل هذه 
املش���اكل، فاليهود ل���ن ترضى عن 
االسالم كما جاء في القرآن الكرمي، 
نحن نتخاصم الى العدو، وهذا لن 
يكون، العرب عليهم ان يعودوا الى 
دينهم، وإال اصابهم الذل والهوان اكثر 
من ذلك، اصبح الصهاينة ال يبالون 
حني يقتلون العّزل ألنهم اصبحوا ال 
يهابون العرب، مجلس االمن بدال من 
ان يدين اسرائيل ادان القافلة التي 

اتت بالدواء والغذاء.
احلرية والسالم اصبحت شعارات 
ال تطبق، اجلرائم التي يرتكبها الكيان 
الصهيوني ليست لها ميزان وعلى 
اثرياء العالم االسالمي دعم املقاومات 
لتحرير القدس وان يخرجوا من مالهم 
ما يدعمون به املجاهدين بالسالح 

لتحرير هذه االرض املباركة.
ف���الح الصواغ: اتقدم بالش���كر 
اجلزيل على هذا التحرك واالهتمام 
الكبير بهذه القضية فهو رمز للدفاع 
الفلسطينية وابناؤنا  القضية  عن 
الذين شاركوا في سفن احلرية هم 
فخر لنا وسبب تأخيرهم أنهم بخير 
ولكن لم يوّقعوا عل���ى عدم اعادة 
هذه الك���رة، فهم صامدون الى هذه 
اللحظة نتحرك جميعا بالكويت قيادة 
وحكومة وشعبا فهذا هو مصير االمة 
الضعيفة ولن يهدأ لنا بال حتى تعود 

فلسطني إلينا حرة أبية.
أي���ن األمم املتح���دة واجلامعة 
العربية ومجلس األمن؟ واين اميركا 
التي تدعي السالم واحلرية؟ ال حول 
وال قوة إال باهلل، وسمعنا بأن االحتاد 
االوروبي وروس���يا يطالبان بفتح 
املعابر حتى يتم انقاذ هؤالء العزل في 
القطاع، تركيا احرجت الدول الغربية، 
نطالب الدول العربية بطرد هؤالء 
الذين يعيثون فس���ادا في األراضي 

الصهيوني.
خالد الطاحوس: اشكر احلكومة 
ومجلس االم���ة الذى تداعى، وعبر 
عن رأي الش���ارع الكويتي ونحيي 
الكويتيني والكويتيات الذين ذهبوا 
الى نصرة قطاع غزة وقدموا النفس 
قب���ل االموال ف���داء الهلنا في غزة 
وتضحياتهم ليس���ت مبس���تغربة 
عليهم، والطبطبائي ممثل الشعب 
الكويتي لفك احلصار عن اخواننا 

في قطاع غزة.
السيد حسن نصر اهلل وحزبه 
قتل الصهاينة ودمرهم وقسم هذه 
الدولة وأهانها، هذه الدولة ليست 
قوية لنأخذ موقفا مثل حسن نصر 

اهلل عند العرب.
عادل الصرعاوي: هذا املوضوع 
اصاب العالم بأسره، وحرك املشاعر 
كلها، نشكر من ايقظ هذه املشاعر، 
ابطال هذه املجموعة يجب ان نقف 
لهم اجالال، ونفتقد اخونا الطبطبائي 
الذي ال يتوانى ان يس���اهم في اي 

عمل اسالمي.
احمد السعدون: علينا ان نتوقف 
ح���ول ماذا نس���تطيع عمله، هناك 
اقتراحات يجب الوقوف عندها، هذه 
ليست ردة فعل بل املواقف احلقيقية 
للكويت، املرسوم الصادر ايام حكم 
الشيخ صباح السالم رحمه اهلل حول 
الكي���ان الصهيوني، حيث اعلن ان 
الكويت في حالة حرب مع العصابات 
الصهيونية في 5 يونيو عام 1967، 
م���ا ورد ف���ي املذك���رة االيضاحية 
حول فلس���طني احملتلة، مجموعة 
االقتراحات املقدمة تدعو لسحب ما 
يس���مى باملبادرة العربية للسالم، 
الكي���ان الصهيوني ق���ام باحتالل 
فلس���طني، املبادرة تعني االعتراف 
بالكيان الصهيوني بش���كل فعلي 
بعد انسحابه من حدود 1967، هذه 
املبادرة اقرت في قمة 2002، ماذا قال 
الكيان الصهيوني؟ من عرف كيف 
يتعامل م���ع الكيان الصهيوني هو 
امللك فيصل رحمه اهلل عندما استخدم 
سالح النفط، ثم يقول قصيدة عن 
النفط، نطالب بايقاف هذه املبادرة او 
انسحبوا منها ثم نقر قانون جترمي 

التعامل مع الكيان الصهيوني.
الرئيس: انتهت قائمة املتحدثني، 
وارجو من النواب احلضور للتصويت 
على التوصيات واملجلس لديه بيان. 
ثم يتلو االمني العام بيانا صادر عن 

مجلس االمة حول قافلة احلرية.
الرئيس: التوصيات.

االمني العام يتلو توصية بالعمل 

عن غزة وعن الشعب الفلسطيني، 
سياسة الشجب واالستنكار ال تؤثر 

على العدو الصهيوني. 
علي الدقباسي: ال ميكن قول اكثر 
مما قاله الزم���الء، ويجب التعامل 
م���ع القضية تعام���ال مختلفا، بدال 
من القرب املثقوبة، س���ب اسرائيل 
لن يحل املشكلة، فجرائم اسرائيل 
مستمرة ومتكررة وسبها لن يثنيها 
بل يش���جعها على االس���تمرار في 
عربدتها. البد م���ن وجود نوع من 
املقاطعة احلقيقية على كل االصعدة 
ويكون عليه نوع من احلصار في 

املجموعة العربية البرملانية.
واذا كان هن���اك نوع من الرغبة 
احلقيقية في هذه القضية البد من 
توجيه دع���وة للبرملانات العربية 
والدولية واالفريقية واالس���المية 

واآلسيوية.
فخورون بال���دور الذي قام به 
الكويتي���ون واقترح  املش���اركون 
ان يكون هن���اك حترك دولي فاعل 
على مس���توى البرملانات املختلفة 
الظهار الوجه القذر والقبيح للكيان 

لم يعرف���وا اال لغ���ة القتال، ال 
يعرفون لغة السلم او السالم، فهم 
يعيثون في االرض فس���ادا، وكلما 

اوقدوا نارا للحرب اطفأها اهلل.
يجب ذكر أسمائهم لكي تسطر من 
ماء الذهب في مضابط مجلس االمة 

وندعو لهم بالرجوع ساملني.
مرزوق الغامن: امام هذه القرصنة 
البحري���ة والهجمة الشرس���ة، ال 
نستطيع اال ان نقف اجالال الخواننا 
الكويتيني املشاركني في هذه القافلة، 
هناك نقط مضيئة أوالها االجراءات 
احلكومية ومبادرة صاحب السمو 
االمير، حفظه اهلل، فالكويت كانت من 
أكثر الدول تفاعال مع هذا احلدث، هذه 
احلركة الشعبية دون أي دعم حكومي 
أو غطاء مالي من أي جهة، فاالخوان 
بدأوا من الصفر واشتروا سفينة بعد 
جتميع مبلغ 400 ألف دينار وبدأوا 
حملتهم من تركيا وهذا دليل واضح 
ان االرادة الضعيفة تترجم بأقوال 

واالرادة القوية تترجم بأفعال.
سلوى اجلسار: صفحات مشرفة 
في باب االغاثة االنسانية، تدلل ان 

الكويت بلد الكرامة والعزة، واسجل 
شكري للمرأة الكويتية البطلة ودائما 
وابدا تقدم ما لديها في مجال العمل 
االنس���اني، اش���كر مبادرة صاحب 
الكويتية  السمو االمير واحلكومة 
برئاسة سمو الشيخ ناصر احملمد 

ورئيس مجلس االمة.
محمد احلويل���ة: نتقدم بجزيل 
الش���كر لرئيس املجل���س لدعوته 
ملناقش���ة سلس���لة م���ن االعم���ال 
الصهيونية اجلبانة، واس���تمراره 
في هجومه على االنسانية، وما قام 
به الصهاينة م���ن عمل جبان ضد 
القافلة التي توجهت الى غزة لكسر 
احلصار اجلائر على غزة، وما يقوم 
به الكيان الصهيوني من اعمال ضد 

االنسانية.
ومن واجبنا ان نتقدم بالش���كر 
للحكومة على تفاعلها االيجابي مع 
هذا احلدث اجلبان، وتوضيح هذا 
االجرام الذي ارتكب مع القافلة التي 
تعبر عن رفض االم���ة وعما يكنه 
الشعب الكويتي من اعتزاز للمقاومة 
الفلسطينية ومن اجل رفع احلصار 

متطوعات ميثلن ابناء الكويت ذهنب 
وهن يعلمن انهن يقدمن ارواحهن 

في سبيل اهلل.
نحن ف���ي يوم من االي���ام كان 
الطفل الكويتي يقتطع من مصروفه 
جزءا للثورة اجلزائرية والقضية 
الفلسطينية، اذا كنا نقبل باال يكون 
هناك حترك لتقدمي هؤالء املجرمني 
حملاكم مجرمي حرب فال خير فينا، 
االمر يتطلب ان يكون هناك حترك 
عربي، ول���وال تس���كير املعابر ملا 
حدثت هذه الكارثة من اجل ايصال 

الدواء.
محمد املطير: خروج هذه السفن 
لنصرة اخوانهم في غزة هو تطبيق 
حلديث الرسول ژ »املؤمن للمؤمن 
كالبنيان املرصوص يش���د بعضه 
بعض���ا« وه���ؤالء يطبق���ون هذه 

االحاديث بشكل حرفي.
وما حدث يب���ني الوجه القبيح 
الق���ردة واخلنازير، وجعل  البناء 
العال���م كله يتح���دث ويعرف ماذا 
يفعل الصهاين���ة، وما يفعلون في 

هذا الشعب االعزل.

العربية.
ضيف اهلل أبورمية: حتية اجالل 
للش���هداء الذين س���قطوا في هذه 
اجلرمية البشعة فهم ابطال سطروا 
بطولة وتاريخا كبيرا، وهم جزء من 
وطننا الغالي، رفضوا اخلروج من 
سجون العدو ورفضوا التوقيع على 
تعهد بعدم العودة نتمنى رؤيتهم 

في القريب العاجل.
التركي والقيادة  حتية للشعب 
التركية التي اعطت للدول العربية 
درسا لن تنساه، فرجوعها على رأس 
العالم االسالمي فخر، أبت ان تكون 
مثل بعض االنظمة العربية املتخاذلة 
والتي تتعامل مع الكيان الصهيوني 
وحتية لس���مو االمير الذي شجب 
العدوان وحت���ركات احلكومة  هذا 
التي تثل���ج الصدر حينما ضغطت 

ديبلوماسيا على املجتمع الدولي.
الشجب والتنديد لم يفعل شيئا، 
ولن يعيد احلق الصحابه، ولن يثني 
اسرائيل عن جرائمها طاملا وراءها 

مجلس االمن.
ناجي العبدالهادي: نشيد مبشاركة 
د.وليد الطبطبائي ورفاقه املرابطني 
في املنطقة الذين وجهوا رسالة سالم 
واحت���رام للمجتمع الدولي، وطاملا 
الدول العربية غير متحدة فال طبنا 
وال غدا الشر، واسرائيل يحكمها لوبي 
الدول  صهيوني اصبح يتحكم في 
العربية، واحلصار على غزة صنيعة 
تخاذل عربي مع اسرائيل حينما صدر 
قرار باغالق املعاب���ر. وامتنى اخذ 
التوصيات بعني االعتبار وتفعيل 
قوانني قطع العالقات التجارية مع 
اسرائيل واال نشارك من قتل االطفال 

االبرياء.
نحيي صاحب السمو على مبادرته 
واشكر احلكومة على موقفها ونطالب 

باملزيد.
مسلم البراك: اهمية هذه اجللسة 
تكمن في ان نواب االمة يعبرون عن 
هذه الكارثة االنسانية في محاوالت 
جتويع قطاع غزة امام عدم وجود 

قدرة عربية.
واضح جدا ان دخ���ول االتراك 
كطرف س���يكون به عز لالس���الم 
وللعرب وتشرفنا ككويتيني بوجود 
17 كويتيا وكويتية من ابناء الكويت 
املخلصني وعلى رأسهم د.الطبطبائي 

الذي قد مثل الشعب الكويتي.
االخت س���نان االحم���د لها دور 
خفي غير معلن فقد ش���كلت جلنة 
تطوعية لشراء س���فينة وتتواجد 
عليها طالبات بعمر الزهور وقائدات 

على االف���راج عن ابط���ال الكويت 
وتكرميهم والعمل على رفع احلصار 
عن غزة والعمل على سحب مبادرة 
السالم العربية وتشكيل جلنة حتقيق 
دولية مع العدو الصهيوني وتقدمي 
الدولية اللغاء  العدل  طلب حملكمة 
احلصار على غزة والعمل على قطع 
ال���دول العربية عالقاتها مع الكيان 
الصهيوني واصدار بيان إلدانة ما 
قامت به اس���رائيل من قبل الدول 
العربية وتكليف اللجنة التشريعية 
اعداد تقريرها حول قانون جترمي 
التعامل مع الكيان الصهيوني على ان 
يناقش في جلسة 8 اجلاري مع انشاء 
غرفة اتصال في اخلارجية لالتصال 

بني احملتجزين وذويهم.
الرئيس: موافقة، موافقة.

االمني العام يتلو توصية واقتراح 
ان تتخذ وزارة العدل بالتنسيق مع 
اخلارجية حتريك الدعوى اجلنائية 

دوليا ضد الكيان الصهيوني.
الرئيس: موافقة، موافقة.

االمني العام يتلو توصية باقتراح 
الكويت  الت���زام  اصدار قرار بعدم 

مببادرة السالم العربية.
الرئيس: موافقة، موافقة.

خل���ف دميثير )نظ���ام(: هناك 
مواثيق تلت���زم بها الكويت، اعتقد 
ان اقتراح االخوان مع اني مؤيد لهم، 

لكن ملاذا نقطع مبادرة السالم؟
الرئيس: هذه توصية من املجلس 
للحكومة واذا كانت لديها وجهة نظر 

بإمكانها طرحها.
دميثي���ر: نحن ملتزمون بنظام 
عربي، هل ألننا زعالنني من اسرائيل 

نقوم بذلك؟
وينفعل املسلم على الطرح.
الرئيس: موافقة، تصويت.

حضور 38، موافقة 32.
موافقة.

البراك: نحن نتمنى اخطار االعضاء 
مبوعد وصول االخ الطبطبائي ومن 
معه حتى نكون في مقدمة املستقبلني 
ونحن نعرف ان حضرتك ستكون 

في مقدمة املستقبلني.
الرئي���س: اش���كركم على هذه 
املواقف الش���عبية التي هي ليست 
بغريبة عليكم وعلى الكويت واهلها 
وعلى رأس ذلك موقف صاحب السمو 
االمير حفظه اهلل، وباسمكم جميعا 
اشكر االخوان املشاركني في القافلة 
الذين بيضوا الوجه وشرفونا بهذه 

املشاركة.
ترفع اجللسة.

أشاد رئيس مجلس االمة جاسم اخلرافي بالنتائج التي حتققت في جلسة 
االمس، والتي شهدت توافقا حكوميا نيابيا، معربا في الوقت ذاته عن الشكر 

للحكومة املصرية إلعادتها فتح املعابر مع غزة.
وامتدح الرئيس اخلرافي اجواء اجللسة اخلاصة التي عقدت امس، منوها 
بوحدة الكلمة بن الس��لطتن التش��ريعية والتنفيذي��ة والتي جتلت في هذه 
اجللسة، مؤكدا ان على رأس املجلس واحلكومة صاحب السمو األمير والذي 

كانت له توجيهات سديدة.
وأض��اف اخلرافي ان اجلميع في الكوي��ت يكونون صفا واحدا في مثل 
ه��ذه االح��داث، معربا عن س��عادته وفخره مبا حتقق في جلس��ة املجلس 
اخلاصة، وفي اجتماع مجلس الوزراء، السيما ما يتعلق باثارة هذه االحداث 
في احملافل الدولية، وضرورة االفراج عن االس��رى الذين حتتجزهم قوات 

االحتال، وفك احلصار عن غزة.
وأش��ار اخلرافي الى ق��رار فتح املعابر، مؤكدا ان مث��ل هذا القرار الذي 
اتخذته احلكومة املصرية يس��تحق الش��كر، الس��يما مع رد الفعل السريع، 
موضحا ان من ش��أن هذا القرار تس��هيل مهمة ادخال املس��اعدات الى هذا 

القطاع.
وح��ول ما يأمله الرئيس اخلرافي من القمة العربية، قال: مثل هذه القمم 
مبنزل��ة ردود فعل، واذا كانت هناك ش��عوب تتحرك كم��ا حصل مع قافلة 
احلري��ة، فإن على القادة في القمة االس��تماع الى هذا الصوت، ومن واجبنا 
التقدم بالش��كر لهذه املجموع��ة الطيبة التي حتركت بطريقة س��لمية تؤكد 
انه��م كانوا يعملون انطاقا من مبادئ، وليس من اجل طموحات سياس��ية 

أو انتخابية.
وس��ئ ل اخلرافي عن مدى تأثير التوصية املتعلقة بانسحاب الكويت من 
مبادرة الس��ام، فأجاب: ان أي دولة عربية تتواجد في محفل دولي سيكون 
لها تأثير ايجابي على قضايانا العربية، وهذا هو املتوقع واملفترض ان يتم.

من جانب آخر، اعلن اخلرافي ان املجلس سيبدأ في جلسة الغد اخلميس 
مناقش��ة امليزانيات، والتي ستستهل مبناقشة احلالة املالية للدولة في جلسة 
س��رية غالبا بناء على طلب س��تتقدم به احلكومة، كما جرت العادة، ومن ثم 
سيتم استكمال مناقشة امليزانيات وتكثيف اجللسات اخلاصة إلنهائها، على 

أمل ان تكون اجللسة اخلتامية في االول من يوليو املقبل.

الخرافي يشيد بالتوافق النيابي الحكومي ويشكر الحكومة المصرية لفتحها معبر رفح
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القرصنــة اإلسـرائيليـة تسـفـك دمـاء  »الحرية« فـي الميـاه الدوليـة

)ا.پ( )ا.ف.پ(طاقم السفينة التركية مرمرة حتت احلراسة لدى وصوله الى مطار اسطنبول امس رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان متحدثا امام البرملان

)ا.ف.پ( الشيخ رائد صالح محاطا بالشرطة االسرائيلية في محكمة عسقالن امس

االعتداء علىقافلة الحرية
بعيون الصحافة الغربية

تعددت قراءات الصحف العاملية السياسية للهجوم 
اإلسرائيلي اإلرهابي على قافلة احلرية، ولكنها أجمعت 
على التصرف الهمجي إلسرائيل وانها منيت بخسارة 

كبرى على أكثر من صعيد:
»نيويـورك تاميـز«.. الهجوم يعّقـد العالقات مع أميـركا: اعتبرت 
»نيوي���ورك تاميز« األميركية أن الهجوم اإلس���رائيلي 
املميت على سفن أس���طول احلرية التي حاولت كسر 
احلصار املفروض على قطاع غزة يعقد من جهود الرئيس 
األميركي باراك أوباما للمضي قدما في مفاوضات السالم 
في الشرق األوسط وحتسني العالقات املتوترة بالفعل 
بني الواليات املتحدة وإس���رائيل. وقالت الصحيفة في 
موقعها على اإلنترنت انه في حني اتس���م الرد العلني 
ل���الدارة األميركية بضبط النفس، أعرب مس���ؤولون 
أميركي���ون عن القلق في محادث���ات خاصة ليس فقط 
ازاء هذه الغارة على س���فن املس���اعدات وتأثيرها في 
تعميق عزلة اس���رائيل في جميع أنحاء العالم، ولكن 
أيضا ازاء توقيت األزمة والتي جاءت مباشرة بعد بدء 
محادثات غير مباشرة طال انتظارها بني اإلسرائيليني 

والفلسطينيني بوساطة أميركية.
»الغارديـان« تظهر وجه إسـرائيل احلقيقي: نش���رت صحيفة 
»الغارديان« مقاال بعنوان »إسرائيل تظهر وجهها احلقيقي« 
تساءلت كاتبة املقال أهداف سويف في بدايته »هل ميكن 
أخذ كل هذا بعني االعتبار في إشارة للهجوم اإلسرائيلي 
على أسطول زوارق اإلغاثة في املياه الدولية واقتحام 
فرقة كوماندوز لسفينة حتمل امدادات للسكان املدنيني 
احملاصرين في غزة ومقتل أكثر من 10 من نشطاء السالم«، 

ثم جتيب بالطبع يجب أخذ كل هذا بعني االعتبار.
وقالت الكاتبة إن الضحايا انضموا إلى قائمة نشطاء 
الس���الم الذين ضحوا بحياتهم ملساعدة الفلسطينيني 
مثل راشيل كوري وتوم هيرندال وجيمس ميلر وبريان 
أفيري ولكن هؤالء لم يذهبوا راغبني في املوت أو قبلوا 
أن ميوتوا، فكل واحد منهم اعتقد أنه سيكون بأمان مادام 
هناك حدودا نسميها احلدود الشرعية وحدود احلضارة 
لن تستطيع إسرائيل تخيطها، ولكنهم كانوا مخطئني 
وإلثبات أنهم على خطأ كشفت إسرائيل مرة أخرى عن 

وجهها احلقيقي للعالم.
»الديلي تلغراف« وسـوء التوقيت: ذك���رت صحيفة »الديلي 
تلغراف« البريطانية في مقال حتت عنوان »الهجوم على 
س���فن غزة: توقيت سيئ إلسرائيل« أن إسرائيل حتت 
قيادة رئيس وزرائها »املزعج« بنيامني نتنياهو اكتسبت 

مهارة جديدة وهي اختيار التوقيت السيئ.
وقالت الصحيفة إن املبررات اإلسرائيلية لن تنجح 
هذه املرة في التصدي لالتهامات املوجهة لها بأنها دائما 
ما تلج���أ إلى رد فعل مبالغ فيه وه���ي االتهامات التي 

تكررت على مدى السنوات املاضية.
»االندبندنـت«.. وقـادة الغـرب اجلبنـاء: : نش���رت صحيفة 
»االندبندنت« البريطانية امس مقاال لروبرت فيس���ك 
حتت عنوان »قادة الغرب أجنب من أن يس���اعدوا على 
إنق���اذ األرواح«، قال فيه إن احلقيقة في الوقت احلالي 
هي أن أشخاصا عاديني أو ناشطني أو سمهم كما تريد 

هم من يتخذون القرارات لتغيير األوضاع.
وتساءل الكاتب هل بعد حرب غزة وحرب لبنان وحتى 
الهجوم األخير على أسطول املساعدات إلى غزة من املمكن 

أن يقبل العالم مزيدا من السيادة اإلسرائيلية؟
وأجاب الكاتب »ال تفكر كثيرا فيكفي أن ترى البيان 
الصادر عن البيت األبيض لتعرف اإلجابة«، فإدارة أوباما 
قالت انها »ستعمل على فهم املالبسات احمليطة باحلادث 
املأساوي« ولم تصدر كلمة إدانة واحدة بحق إسرائيل، 
عشر جثث جديدة أضيفت إلى حصيلة القتلى في الشرق 
األوسط. وأوضح الكاتب أن األمر كان في غاية الروعة 
حينها فالسياسيون والقادة اتخذوا القرارات إلنقاذ أرواح 
الضحايا أما اآلن فاختلف الوضع فأش���خاص عاديون 
أوروبيون وأميركيون بل وحتى بعض من الناجني من 
الهولوكوست هم من قرروا الذهاب إلى غزة ألن القادة 

السياسيني في بالدهم فشلوا في ذلك.

ارتدادات االعتداء على أسطول الحرية تزلزل الداخل اإلسرائيلي
عواصم � وكاالت: بعد موجة االستياء واالنتقادات 
الدولية العارمة لالعتداء اإلس����رائيلي الدموي على 
»أسطول احلرية« اإلنساني، انتقلت ارتدادات الهجوم 
الغاشم الى الداخل االسرائيلي حيث أجمع اإلسرائيليون 
من وسائل إعالم ومحللني ووزراء وعسكريني أمس 
على فشل إس����رائيل في مواجهة القافلة التي حملت 
مساعدات إنسانية للمحاصرين في غزة منذ 4 سنوات، 

سياسيا وعسكريا وحتى إعالميا. 
وبرز تبادل االتهامات بني احلكومة واجليش حول 
اإلخفاق في االستعداد للعملية العسكرية ضد القافلة 
لكن الفشل األكبر وفقا لإلسرائيليني كان في احللبة 

اإلعالمية الدولية.
ونقل موقع »يديعوت أحرونوت« االلكتروني عن 
وزراء إسرائيليني قولهم إنه خالل املداوالت التي سبقت 
العملية العس����كرية ضد قافلة احلرية وعد اجليش 
اإلس����رائيلي بأن العملية س����تنتهي بدون إصابات، 
بينما قال ضباط كبار انه مت اس����تعراض احتماالت 
أمام احلكومة بأن العملية س����تنتهي بسقوط قتلى 

وجرحى.
لكن في دوامة االتهامات هذه وجه وزراء اتهامات 
إلى القيادة السياسية أي هيئة »السباعية« الوزارية 
واحلكومة املصغرة للشؤون السياسية واألمنية التي 
صدقت على العملية العسكرية وطالبوا »بعدم حتميل 

اجليش املسؤولية« عن النتائج.
ورأت جهات في احلكوم����ة أنه »كان يتعني على 
اجليش االس����تعداد بوس����ائل تكنولوجية متطورة 
م����ن أجل منع اللقاء بني مقاتلي الكوماندوز البحري 
واملسافرين على منت السفن التي حملت نشطاء من 

جنسيات مختلفة.
ووجه ضباط كب����ار إصبع االته����ام إلى القيادة 
السياس����ية وقالوا إنه »قبل س����فر رئيس احلكومة 
)بنيامني نتنياهو( إلى أميركا الشمالية جمع الهيئة 

السباعية مرة أخرى ودقق في تفاصيل العملية وقرر 
املصادقة على القرار نفسه الذي متت املصادقة عليه 

قبل ذلك«.
وتدل التقديرات بني القيادة السياس����ية على أن 
االنتقادات الدولية الواس����عة للغاية ضد إس����رائيل 
ستؤدي إلى زيادة تراجع مكانة إسرائيل في احللبة 

الدولية.
إعالميا، امتألت الصحف اإلسرائيلية ال� 3 الكبرى 
»يديعوت أحرونوت« و»معاريف« و»هآرتس« بعشرات 
املقاالت والتحليالت التي أجمعت غالبيتها الساحقة 

على الفشل اإلسرائيلي وعكست حالة من خيبة األمل 
حيال األداء اإلسرائيلي.

وف����ي »يديعوت أحرون����وت« رأى كبير املعلقني 
ناحوم برنياع أنه »بامتحان النتيجة فإن السيطرة 
على سفينة االحتجاج التركية انتهت بطلوع الروح« 
وتس����اءل أنه إذا كانت إس����رائيل تعتبر أن نشطاء 
قافلة احلرية »زعران« فلماذا »منحت إسرائيل هؤالء 
الزعران ما يريدونه متاما« في إشارة إلى إثارة قضية 

احلصار على غزة.
وطالب احمللل االقتصادي سيفر بلوتسكر وزير 

الدف����اع ايهود باراك باالس����تقالة وكت����ب أنه »ليس 
مهما كي����ف مت اتخاذ القرار بالدخول إلى فخ حماس 
االس����تفزازي وإمنا األمر املهم هو النتيجة وهي أن 

ايهود باراك فشل وعليه أن يستقيل«.
وفي »هآرتس« كتب احمللل العس����كري عاموس 
هارئيل أن إسرائيل ستواجه صعوبة بالغة في شرح 
موقفها أمام العالم ألنه »ال ميكنها أن تفسر النتائج 
املتمثلة بسقوط 9 قتلى ومن دون قتلى في جانبنا 
وه����ؤالء أيضا مواطنو دولة كان����ت حتى قبل وقت 

قصير صديقتنا الكبرى في املنطقة«.
ولم تردع ردود الفعل الغاضبة التي اجتاحت دول 
العالم اسرائيل، فأعلن نائب وزير الدفاع االسرائيلي 
ماتان فيلناي متحديا العالم امس، ان اسرائيل ستمنع 
اي سفينة إنس����انية دولية اخرى من الوصول الى 

قطاع غزة.
وقال فيلناي لإلذاعة العامة »لن نس����مح لسفن 
اخرى بالوصول الى غزة وبإمداد ما وصفه ب� »قاعدة 

إرهابية تهدد قلب إسرائيل«.
وأملح فلناي أن قوات إس����رائيلية خاصة خربت 
4 س����فن قبل إبحارها من تركي����ا وكان من املقرر أن 

تشارك في قافلة احلرية.
جاء ذلك، بعد اعالن مسؤولي »اسطول احلرية« 
الذين نظموا القافلة ان سفينتني اخريني في طريقهما 
الى املنطقة. لكن غريتا برلني وهي من املنظمني أوضحت 
ان احملاولة املقبلة لكسر احلصار االسرائيلي املضروب 

على قطاع غزة لن تتم قبل أيام عدة.
وقالت لوكالة فرانس برس ان س����فينة الشحن 
»ريتشل كوري موجودة حاليا قبالة سواحل ايطاليا 
والس����فينة األخرى يجري إصالحها«، مش����يرة الى 
انها تضررت في نهاية االس����بوع املاضي وتعرضت 
لعملية »تخريب« حسبما ذكر الناشطون املؤيديون 

للفلسطينيني.

إسرائيل تتحدى اإلدانة الدولية وتتعهد بمواجهة قوافل المساعدات المقبلة 

مواطنة سورية 
من أسطول الحرية  
معتقلة في عسقالن

دمش���ق � يو.بي.آي: نقلت 
القوات اإلس���رائيلية املواطنة 
الوحيدة بني أعضاء  السورية 
اس���طول احلرية شذى بركات 

إلى معتقل عسقالن.
ونقل���ت صحيفة »الوطن« 
الس���ورية عن أمي���ن بكيراتي 
زوج الس���يدة ب���ركات إن آخر 
اتصال بينهما كان مساء االحد 
خالل وجودها على منت سفينة 

)مرمرة(.
أنه »شاهدها على  وأضاف 
شاش���ات التلف���از عندما كان 
أسطول احلرية في طريقه إلى 

غزة«.
إنه تأكد من  وقال بكيراتي 
أتراك كانوا برفقتها  أشخاص 
أنها لم تتعرض ألي أذى خالل 
الهجوم اإلسرائيلي على السفن 
مشيرين الى انها »اقتيدت إلى 
معتقل عسقالن بسبب رفضها 
توقي���ع تعهد بع���دم عودتها 

مستقبال إلى غزة«.

أردوغان يحّذر إسرائيل من اختبار صبر تركيا: عداوتنا ستكون عنيفة وقاسية
عواص����م � وكاالت: على وقع 
املظاه����رات التي اندلعت في أكثر 
من عاصم����ة عربية وإس����المية 
امس، ولليوم الثاني على التوالي 
احتجاجا على القرصنة اإلسرائيلية 
عل����ى قافلة احلري����ة التي كانت 
متجهة لكسر احلصار على غزة، 
وفيم����ا حاص����ر آالف املواطنني 
االتراك منزل السفير اإلسرائيلي 
في انقرة مطالبني بطرده، ش����ن 
رئيس الوزراء التركي رجب طيب 
أردوغان هجوما عنيفا على االعتداء 
اإلس����رائيلي واستمرار احلصار، 
بينما أمر الرئيس املصري محمد 
حسني مبارك بفتح معبر رفح امام 

املساعدات اإلنسانية.
الهجوم  وفي إطار تداعي����ات 
اإلسرائيلي على أسطول احلرية 
ومقتل عدد من االتراك على العالقات 
اإلسرائيلية مع تركيا، حذر أردوغان 
اسرائيل قائال »ال يجوز ألحد ان 
ميتحن صبر تركيا« مش����يرا الى 
أنها ليست دولة ضعيفة او عدمية 
اجلذور، وفقدان صداقة تركيا هو 
في حد ذاته خسارة كبيرة« متوعدا 
»اذا اردمت تركيا عدوة فانها ستكون 

عنيفة وقاسية«.
وأكد أن بالده ستواصل العمل 
الطرق  للحصول على حقها بكل 
والوسائل القانونية والديبلوماسية 

التي يكفلها القانون الدولي.
وطالب أردوغان املجتمع الدولي 
بعدم االكتفاء باإلدانة والش����جب 
ومتابعة عمله على تنفيذ ما جاء في 
بيان مجلس األمن الدولي بالتحقيق 

إس����رائيل والدعوة لعقد اجتماع 
طارئ ملجلس األمن الدولي وكذلك 
التركي  استدعاء فريق الش����باب 
لكرة القدم الذي كان موجودا في 
إس����رائيل. احلصار اإلس����رائيلي 
على غزة كان حاضرا في خطاب 
اردوغان اذ دعا إس����رائيل لرفعه 
على الفور وأن متتنع عن عرقلة 

بناء لسكان غزة احملاصرين.
وأض����اف أردوغان أن منظمي 
أسطول احلرية أعلنوا للعالم كله 
قبل حترك االسطول باجتاه غزة عن 
نيتهم في نقل املساعدات اإلنسانية 
للشعب الفلسطيني وألبناء غزة 
احملاصري����ن وكان على ظهر هذه 
السفن 600 من املتطوعني ونواب 

قوانينهما، وحتى في زمن احلرب 
حترم مهاجمة األطفال والنس����اء 
والشيوخ واملدنيني ورجال الدين 
ومن يرفعون األعالم البيضاء التي 
كانت ترفعها سفن قافلة املساعدات 

اإلنسانية لغزة.
وتابع أردوغان: ان من يخالفون 
ذل����ك ال يقومون فق����ط بانتهاك 

الدولي في الهجوم وانتهاك إسرائيل 
للقوانني الدولية وقوانني املالحة 
البحرية ومهاجمة سفينة مدنية 

في املياه الدولية.
ومض����ى مس����تنكرا االعتداء 
اإلسرائيلي الذي استهدف السفن 
التي حتمل املدنيني واملس����اعدات 
اإلنسانية من غذاء وأدوية ومواد 

وصول املساعدات اإلنسانية للشعب 
الفلسطيني متهما إسرائيل بأنها 
دولة تقوم بزرع احلقد والكراهية 
في املنطقة. ووصف مهاجمة السفن 
وقتل األبرياء والتعامل مع املدنيني 
كالتعامل م����ع اإلرهابيني بالعمل 
الدن����يء وغير املقب����ول قائال إن 
اجلميع يدرك أن احلرب والسلم لهما 

البرمل����ان و60 صحافي����ا ميثلون 
32 دول����ة بهدف نقل املس����اعدات 

اإلنسانية الى غزة.
وعدد رئيس احلكومة، اخلطوات 
الت����ي اتخذتها تركي����ا منذ وقوع 
االعتداء اإلسرائيلي ومنها استدعاء 
سفيرها في إسرائيل وإلغاء ثالث 
مناورات عس����كرية مشتركة مع 

القوانني وإمنا يضعون اإلنسانية 
حتت أقدامهم، ويكونون بذلك قد 
خرجوا عن نطاق اإلنسانية، مشيرا 
الى أنه حتى القراصنة لهم قوانينهم 
األخالقية، بينما إسرائيل هاجمت 
سفنا حتمل مواطنني من 32 دولة 

وكأنها تتحدى العالم.
وأضاف أردوغان أن الس����الم 
العاملي أصيب بجرح عميق للغاية 
ويتعني معاقبة إسرائيل على هذا 
املوقف الالمس����ؤول والالإنساني 
متسائال: »كيف تستطيع أن تظهر 
إسرائيل وجهها للعالم بعد ذلك؟«. 
مبوازاة ذل����ك، ذكرت وكالة أنباء 
الشرق األوسط امس أن الرئيس 
املصري حس����ني مبارك قرر فتح 
معبر رفح احلدودي مع قطاع غزة 

أمام املعونات اإلنسانية.
وقالت إن القرار صدر »في إطار 
حترك مصر لرفع املعاناة عن أبناء 
الشعب الفلسطيني في قطاع غزة«. 
من جهته، أكد مس����ؤول في هيئة 
املعابر واحلدود التابعة للحكومة 
املقالة التي تديرها حركة حماس 
أمس فتح املعبر قطاع غزة ومصر 

ألجل غير مسمى.
وقال بش����ير أبو النجا، نائب 
رئيس هيئة املعابر واحلدود في 
احلكوم����ة املقالة، إن الس����لطات 
املصرية أبلغتهم قرارها بفتح معبر 
رفح احل����دودي في كال االجتاهني 
ابتداء من أمس وألجل غير مسمى. 
وذكر أنه بإمكان املسافرين التوجه 
الى معبر رف����ح إلمتام إجراءاتهم 

والسفر للخارج.

السلطات المصرية تقرر فتح معبر رفح إلى أجل غير محدد أمام المعونات اإلنسانية

ٍ ليلية وسكّير بامتياز قائد االعتداء على أسطول الحرية.. خريج نواد
العربية نت: لعل الذي يعرف تاريخ قائد الهجوم 
االسرائيلي البربري على سفن املساعدات وهي مبحرة 
في املياه الدولية، ال يستغرب الوحشية التي نفذت 
بها العملية. فهو قائ����د ورئيس مخابرات البحرية 
اإلسرائيلية، األدميرال اليعازار تشي ماروم، الصيني 
األصل واملعروف في اسرائيل بصاحب فضيحة »ملهى 
غو غو« الشهير في أوائل العام املاضي بتل أبيب.

ورغ����م ما عرف عن تكتمه الش����ديد، فإن ماروم 
املتزوج من أورا ماروم وأب لثالثة أبناء منها، ضبط 
علنا وباجلرم املشهود في مارس 2009 وهو يدخل 
ويخرج من امللهى الليلي في تل أبيب مترنحا بالسكر 

الشديد، وأصبحت قصته على كل لسان.
في اليوم التالي أنكر ماروم بشدة أنه كان في »غو 
غو« لتمضية سهرة ليلة حمراء، وقال: »دخلته فقط 
أللقي السالم على صديق كان هناك ثم خرجت بعد 
دقائق« لكن أحد احلضور في ملهى التعري الشهير 
التقط ملاروم لقطات بكاميرا هاتفه النقال من دون 
أن يدري، ثم قام ببثها على ڤيديو في اليوم التالي 
مبوق����ع »يوتيوب«، فأقر م����اروم واعترف واعتذر 
عما هو ممنوع على العس����كريني، وكاد أن يخس����ر 
بس����ببه منصبه الذي مت تعيينه به في أغس����طس 
2007 خلفا للقائد السابق الذي استقال وقتها بسبب 

احلرب اإلس����رائيلية مع حزب اهلل في لبنان منذ 4 
سنوات.

وماروم، املوصوف أيضا بأنه متهور ومحتسي 
خمور ممتاز وخبير في النبيذ وما شابه، ليس عسكريا 

متاما، بل جاء من خلفية مدنية إلى اجليش.
كتبوا عنه أيضا أنه من النوع الالمبالي بالعواقب، 

لكنهم وصفوه بأن���ه ثعلب محترف باالنقضاض، 
وبرز ذلك واضحا حني قاد عملية الس���يطرة على 
سفينة األسلحة »كارين إيه« في مطلع 2002 بعملية 
خاطفة أطلق هو نفسه عليها اسم »عملية سفينة 
نوح« حيث قاد بحارة اسرائيليني في البحر األحمر 
وحملهم ليال إلى حني وصوله عند نقطة تبعد 500 
كلم عن ميناء إيالت اإلسرائيلي، وهناك انقض على 
»كارين ايه« مسيطرا في دقائق على السفينة التي 
كثرت الرواي���ات حولها في ذلك الوقت وعمن كان 
يقف وراءها وما كان عليها من أس���لحة وإلى أين 

كانت وجهتها النهائية.
 وملاروم املوصوف أيض���ا بأنه صاحب عقلية 
مقامرة ومغامرة، ش���جرة عائل���ة معقدة األصول، 
فأبوه كان صينيا ولد في أملانيا وعاش كالجئ فيها 
زمن احلرب العاملية الثانية، وجدته من أمه كانت 
يهودية روس���ية املولد وهاجرت إل���ى الصني، أما 
جده ألمه فكان صينيا اعتنق اليهودية حني تعرف 
على جدته في الص���ني، فتزوجا وهاجر من بعدها 
ابن لهما إلى إس���رائيل، فتزوج فيها من إسرائيلية 
أصولها آسيوية، لكن هويتها غير معروفة متاما، 
ومن رحمها خرج ماروم مبصرا النور في ش���مال 

إسرائيل عام 1955.

األدميرال اليعازار تشي ماروم
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عسكر: تمكين النيابة العامة من المالحقة القضائية 
لمن يتعرض باالعتداء داخلياً وخارجياً ألي كويتي

أكد النائب عسكر العنزي ان اسرائيل جتاوزت 
جميع اخلطوط احلمراء بانتهاكاتها املتكررة حلقوق 
اإلنس����ان والقانون الدولي اإلنساني، مشيرا الى ان 
العدوان الصهيوني الهمجي األخير على قافلة سفن 
احلرية التي كان����ت متوجهة لفك احلصار عن غزة 
وايصال املساعدات اإلنسانية الى القطاع، ليس بجديد 
على الكيان احملتل لألراضي الفلسطينية والعربية 
والذي يرتكب أبشع اجلرائم بحق الفلسطينيني كل 
ي����وم، الفتا الى ان الكويت فخ����ورة بأبنائها الذين 
تطوعوا وشاركوا في القافلة، مطالبا وزارة اخلارجية 
الكويتية بتحرك خليجي وعربي ودولي مكثف حلماية 
أرواح الكويتيني احملتجزين لدى سلطات االحتالل 
الصهيوني والعمل على اطالق سراحهم من األسر في 
أسرع وقت.وقال العنزي في تصريح للصحافيني أمس 

عقب اجللسة اخلاصة ملجلس األمة حول تداعيات العدوان االسرائيلي 
على قافلة احلرية: ان إقدام الكيان الصهيوني على هذا العمل العسكري 
ضد حقوقيني ونشطاء سالم وبرملانيني أوروبيني على مسمع ومرأى من 
العالم، هو جرمية إنسانية بكل املقاييس واألعراف واألديان، واسرائيل 
بارتكابها هذا العمل البربري لم تفضح نفسها أو الدول العربية فحسب 
بل فضحت العالم بأسره وفضحت كل املتشدقني باالهتمام باحلريات 

العامة وحقوق اإلنسان.
وثمن العنزي سرعة دعوة رئيس مجلس األمة جاسم اخلرافي الى 
عقد جلسة خاصة لبحث تداعيات العدوان الصهيوني الغاشم على سفن 
قافل����ة احلرية التي كانت متوجهة الى غزة، وعلى متنها وفد ش����عبي 
كويتي إليصال املساعدات اإلنسانية من غذاء ودواء للشعب الفلسطيني 
األعزل، وهو العدوان الذي أدى الى استشهاد العشرات من املتطوعني 
الش����رفاء.وثمن العنزي أيضا قرار س����مو رئيس مجلس الوزراء عقد 
اجتماع طارئ للحكومة فور االعتداء االس����رائيلي الهمجي واستمرار 
مجل����س الوزراء في انعقاد دائم منذ أم����س ملتابعة أوضاع الكويتيني 
املتواجدين ضمن متطوعي قافلة كسر حصار غزة والعمل على تأمني 
س����المتهم وحماية أرواحهم واجراء اتصاالت دولية واستدعاء سفراء 
الدول دائمة العضوية في مجلس األمن إلبالغهم بضرورة العمل على 

حماية أرواح املواطنني الكويتيني الشرفاء.
واضاف العنزي قائال: اننا كنواب نسجل فخرنا واعتزازنا بإخواننا 
املواطنني الكويتيني وعلى رأسهم األخ الزميل النائب د.وليد الطبطبائي 
الذين رفعوا رأس الش����عب الكويتي عاليا أمام ش����عوب العالم أجمع 
مبشاركتهم في قافلة كس����ر احلصار عن غزة، وهذا ليس بغريب عن 
الكويت التي وقفت دائما الى جوار احلق الفلسطيني سواء كان باملال 

أو باجلهد والتحركات السياسية على الصعيدين اإلقلمي والدولي.
واش����ار الى ان ما قدمه الكويتيون املش����اركون ف����ي قافلة احلرية 
لكس����ر حصار غزة وموقف النشطاء العرب واملسلمني املشاركني فيها 
مبثابة رس����الة واضحة بأن األمة مازالت تنبض باحلياة، وان البطش 
الصهيوني باألبرياء املتضامنني م����ع احملاصرين بغزة، لن يزيدنا إال 

تأكيدا على رفض احلصار واالحتالل، وحّيا العنزي 
املشاركني واملشاركات في أسطول احلرية اإلنساني 
من دول العالم املختلفة، وحيا الشعب واحلكومة في 
اجلمهورية التركية على وقفتها الصادقة والشجاعة، 
وحيا الشعب الكويتي الذي شارك في دعم مسيرة 
أسطول احلرية، وقدم أمواله وأبناءه للتحرك نحو 

كسر هذا احلصار الغاشم.
وتاب����ع العنزي قائ����ال: اننا ندين قي����ام العدو 
الصهيوني مبهاجمة اس����طول احلرية األعزل وقتل 
العشرات من أعضائه، والتعرض لهم أثناء توجههم 
لكس����ر احلصار اجلائر على شعب أعزل يعاني كل 
صور احلاجة والظلم، وطالب جميع القوى ومؤسسات 
املجتمع املدني املعنية بحقوق اإلنس����ان بالضغط 
بكل الوسائل املمكنة على حكومات دول العالم احلر 
التخاذ مواقف حازمة جتاه اسرائيل التي تنتهك حقوق اإلنسان وتهدد 
األمن والس����لم الدوليني، وعلى املنظمات الدولي����ة واإلقليمية خاصة 
مجلس األمن الدولي ومنظمة املؤمتر اإلسالمي وجامعة الدول العربية 
ومجلس التعاون اخلليجي إدانة انتهاكات اس����رائيل حلقوق اإلنسان 
باالضافة الى مالحقة مس����ؤوليها قانونيا ومحاس����بتهم جنائيا على 
جرمية احلرب التي ارتكبوها بقتل العش����رات من املتطوعني األبرياء 
العزل من الس����الح في أثناء محاولة إيصال املساعدات اإلنسانية الى 

الفلسطينيني احملاصرين في غزة.
وفي السياق ذاته قدم النائب عس����كر العنزي اقتراحا برغبة جاء 
فيه: أتقدم لكم باالقتراح برغبة بشأن حماية كرامة وحياة الكويتيني 
خارج البالد ومالحقة كل من يعتدي عليهم قضائيا عبر التوقيع على 
اتفاقيات قضائية مشتركة مع دول العالم ملالحقة كل من يعتدي على 
اي مواط����ن كويتي خارج البالد.نظرا لوق����وع بعض حاالت االعتداء 
اجلس����دي او النفسي على مواطنني كويتيني في اثناء تواجدهم خارج 
األراضي الكويتية، وآخرها ما ارتكبه اجلنود الصهاينة من اعتداء على 
حرية الوفد الكويتي الشعبي املشارك في قافلة سفن احلرية االنسانية 
لكسر احلصار عن قطاع غزة واحتجاز املواطنني الكويتيني في سجن 
اسرائيلي بعد ان أطلق اجليش االسرائيلي النار بوحشية على السفن 
التي كانت تقل املتطوعني العرب واألجانب ما أدى الى مقتل العشرات 
وكان من املمكن ان يكون من بني القتلى مواطنون كويتيون ش����رفاء.

لذلك أتقدم باالقتراح برغبة لتمكني النيابة العامة الكويتية واملواطنني 
الكويتي����ني من القيام بإجراءات املالحق����ة القضائية داخليا وخارجيا 
ألي شخص في اي دولة اخرى يتعرض ملواطن كويتي باالعتداء على 
أراضي تلك الدولة عبر التوقيع على االتفاقيات القضائية املشتركة بني 
الكويت ومعظم دول العالم الصديقة بش����أن القيام باجراءات محاكمة 
قضائية ألي شخص يعتدي على اي مواطن كويتي خارج البالد، على 
ان تقوم تلك الدول مبساعدة الكويت على تنفيذ اي حكم قضائي يصدر 
بحق املعتدي على املواطن الكويتي واعتقاله فور دخول هذا الشخص 

املعتدي أراضي تلك الدول.
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