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القرصنــة اإلسـرائيليـة تسـفـك دمـاء  »الحرية« فـي الميـاه الدوليـة

وسط استقبال رسمي وشعبي حاشد وتهليل وتكبير في قاعة التشريفات األميرية

أبطال »أسطول الحرية« عادوا إلى أرض الوطن

أبطال الكويت في لقطة جماعية داخل الطائرة األميرية التي أقلتهم إلى أرض الوطن مبارك املطوع واستقبال بالورود حلظة وصوله مطار الكويت

استقبال حافل للنائب د.وليد الطبطبائي

بالورود والزغاريد والتصفيق الذي استمر لدقائق والتهليل والتكبير استقبلت الكويت ابطال احلرية ابناءها املشاركني 

في »اسطول احلرية« في قاعة التشريفات االميرية مبطار الكويت صباح امس بعد عودتهم ساملني الى ارض الوطن احلبيب 

على منت الطائرة االميرية التي امر بها صاحب السمو األمير الشيخ صباح االحمد لتقلهم إلى أرض الكويت.

استقبال رسمي وشعبي حاشد حظي به ابطال احلرية بعد ترقب دام لساعات طوال انتظر خاللها رئيس مجلس االمة 

جاسم اخلرافي وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد واعضاء السلطتني وابناء مهنة املتاعب وذوو العائدين 

وجموع احملبني ليلة بأكملها لإلفراج عن معتقلينا الذي مدوا ايديهم باحملبة واخلير ألبناء الشعب الفلسطيني احملاصر 

ضمن »اسطول احلرية« الدولي ولم يجدوا اال اخلسة والوضاعة من الصهاينة املجرمني.

»األنباء« تابعت االستقبال احلافل البطال الكويت الذين قضوا ساعات عصيبة وأمضوا يومني في ايدي الصهاينة الذين 

اعتقلوهم مع اخوانهم املناصرين لغزة،  وفيما يلي التفاصيل:

بداي����ة اكد النائب د.وليد 
الطبطبائي انه رفض التوقيع 
على اي ورقة وكذلك احلوار 
او االجابة على اي اس����ئلة 
او  من اجلانب االسرائيلي، 
التوقيع على اقرار باننا دخلنا 
اسرائيل بصورة غير شرعية، 
مؤكدا ان ما ح���دث داخ��ل 
املياه االقليمية ه��و عم��لية 
قرصنة من االس����رائيليني 
جتاه سفن احلرية، وتابع: 
لقد قلت له����م انتم قراصنة 
اختطفتمونا من املياه الدولية 
ونحن من يحتاج الى االعتذار 
النكم اختطفتم مدنيني من 
ع����رض البحر على بعد 120 

ميال من غزة.
د.الطبطبائ����ي  وق����ال 
عندما احاطت بنا الطوافات 
االسرائيلية توزع املشاركون 
في احلملة الدولية على سطح 
السفينة لصد االسرائيليني 
ومنعهم م����ن الصعود على 
متنها اال انهم قاموا باالنزال 
اجلوي عل����ى كبينة القيادة 
في اعلى املرك����ب الذي كان 
يضم عددا كبيرا من االتراك، 
االمر الذي احلق الضرر االكبر 

بهم.
انه  واعل����ن الطبطبائي 
مستعد للعودة ثانية على منت 
الى االراضي  قوافل احلرية 

الفلسطينية، مشددا على ان 
النظام االس����رائيلي الغاشم 
كشف عن وجهه القبيح امام 
العالم اجمع وارتكب حماقة 
تاريخية بالقرصنة على سفن 

اخلير )احلرية(.
وق����ال ع����دت مبالب��س 
ف����ي بئر س����بع  ال�س����جن 
ومازلت ألبس في قدمي نعاال 
من س����جن بئر سبع بعدما 
اجبرنا االس����رائيليون على 
خلع نعالنا وعاملونا بطريقة 

غير ادمية.
الطبطبائ����ي عن  وق����ال 
حلظة اقتح����ام الكوماندوز 
االس����رائيلي لس����فن قافلة 

اخلي����ر بصراح����ة االتراك 
الكوماندوز  ابطال، واجهوا 
االسرائيلي واسروا 3 جنود 
اسرائيليني حلظة االمساك 
بهم راح احدهم يبكي واآلخر 
بال على نفس����ه من اخلوف 
مع انهم مدججون بالسالح 
اال ان اهلل ق����ذف في قلوبهم 

الرعب.
ولفت الى ان الكوماندوز 
االس����رائيلي قتل����وا 16 من 
العزل واصاب����وا ما بني 40 
و50 واحتجزون����ا بظروف 
صعبة وقيدون����ا وانهالوا 
إلى  علينا بالضرب، إضافة 
املياه  احلرمان م����ن دورات 

واالكل والشرب ملدة يومني 
كاملني.

وتاب����ع قائ����ال: تعرضت 
للتقييد وال����ركل واالهانات 
واحلمد هلل كلها اشياء بسيطة 
بالنسبة ملا شاهدناه من اطالق 
الرصاص احل����ي والقنابل 
املس����يلة للدم����وع واخرى 
صوتية وغازي����ة كل انواع 

االسلحة والصواريخ.
ولفت الى ان الكوماندوز 
االس����رائيلي كانوا ملثمني 
واصفا ما حدث بأنه »ليست 
ب����ل مجموع����ة من  دول����ة 
العصاب����ات االرهابية« لكن 

البقية ص 9

كبار مسؤولي الدولة في استقبال أبطال أسطول احلرية حلظة نزولهم من الطائرة األميرية
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الطبطبائي: عدت بمالبس السجن واألتراك أسروا 
3 »كوماندوز« إسرائيليين أحدهم »بال« على نفسه واآلخر راح يبكي

األبطال حملوا على األعناق

األهل واألصدقاء حضروا للترحيب بعودة املتضامنني

رئيس مجلس األمة جاسم اخلرافي وسمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر احملمد والشيخ علي اجلراح وكبار املسؤولني يتوجهون الستقبال املتضامنني مع غزة

تتمة المنشور ص 8

فرحة بالعودة

مبارك المطوع: اإلسـرائيليون حاولوا إظهار سـكاكين المطبخ على أنها أسـلحة ورفضنا التوقيع على أوراق تثبت دخولنا بطريقة غير شرعية
وليـد العوضـي: أحزنتنـا رؤيـة دمـاء الشـهداء الذيـن قضـوا علـى ظهـر السـفينة وهدفنـا كان مسـاعدة غـزة ورفـع الحصـار عنها
أسـامة الكنـدري: اإلسـرائيليون شـياطين وأصحـاب أفـكار ملعونـة ولـم يبالـوا بالمرضـى وأصـروا علـى إجالسـنا فـي الشـمس

اجلاراهلل عملي����ة االعتداء 
القافل����ة فق����ال: بدأ  عل����ى 
الفجر  الهجوم بعد ص����الة 
وبدأت املعاناة احلقيقية مع 
دخول الفرقاطات والزوارق 
االسرائيلية العسكرية وبدأت 
املناوشات، وكنا في سفينة 
مرمرة الكبيرة واألتراك كانوا 
في الطابق العلوي ونحن في 
الطابق الس����فلي وهذه هي 

التوزيعة.
وتابع ان االس����رائيليني 
البشرية  حاولوا بالضفادع 
وقوات الكوماندوز ان يقتحموا 
السفن ولم يستطيعوا وبدأ 
الش����باب األت����راك بضربهم 
بالكراس����ي ولم يستطيعوا 
الدخول بسهولة فاألتراك كانوا 
مقدامني وينوون الشهادة من 
أول حلظة لتحرك السفينة، 
وكما نقول بالكويتي كانوا 
»بّياعة« وكانت أناش����يدهم 
وصيحاتهم املستمرة تعكس 

حماسهم.
وتابع كنا على مسافة تبعد 
10 ساعات عن اسرائيل، وسرنا 
12 ساعة تقريبا حتى وصلنا 
أثدود ونزل 3 جنود  ميناء 
اسرائيليني وكانوا كالغنيمة 
لألتراك فنزلوا عليهم ضربا 
بالكراسي ونحن نزلنا بعدما 
استخدم االسرائيليون أسلحة 
خطي����رة لم نره����ا من قبل 
فضال عن القنابل املس����يلة 
للدم����وع والقنابل املطاطية 
وكان����ت املروحيات تقترب 
من السفينة واألتراك قالوا 
لنا ادخلوا الى أسفل السفينة 
وبدأ القتلى يزدادون فهناك 
جيش اسرائيلي كامل اقتحم 

السفينة.
وأكد ان ركاب السفينة لم 
يعتدوا على االسرائيليني ولم 
يب����دأوا بالعنف ولم تخرج 
م����ن طرفه����م اي رصاصة 
فاالسرائيليون هم الذين هجما 

علينا عند صالة الفجر، وكنا 
مستعدين، لكن لم نتوقع هذه 

املواجهة.
وذكر ان مداخل السفينة 
كانت قليلة ومن كان يصور 
االسرائيليني يقتل، وتعرضنا 
لاليذاء خ����الل فترة احلجز 
وأثناء تواجدنا في السفينة 
وهي املدة من الساعة السابعة 
صباحا الى الس����اعة 3 فجر 

اليوم التالي.
وعن األسئلة التي وجهت 
اليهم في التحقيق، قال سألنا 
االسر ظائيليون هل أنتم مع 
أم فتح وملاذا جئتم  حماس 
للقت����ال؟ أجبن����ا أننا جئنا 

مبساعدات انسانية.
اجل����اراهلل  ووص����ف 
الكوماندوز االسرائيلي بأنهم 
وحوش وال يرحمون مسلما 
أو غير مسلم، وكانت معي 
زوجتي سنان األحمد وهي 

املسؤولة عن النساء.

أنواعا وأصنافا من الذل لكن 
بوج����ود أميرنا اس����تطعنا 
العودة الى بلدنا الكويت، حقا 
الكويت التي فعلت املستحيل 

من أجل إطالقنا.
وأضاف ان اإلسرائيليني 
هم شياطني وأصحاب أفكار 
ملعونة، حي����ث قاموا بأخذ 
املواد الغذائي����ة التي كانت 
بحوزتنا وتوزيعها علينا أمام 
اإلعالم بحجة انهم يوزعون 

علينا األكل.
وقال انه����م ال يحترمون 
البش����رية إطالقا، حيث لم 
يبال����وا باألش����خاص الذين 
لديهم مرض السكر وغيرهم، 
حيث أصروا على إجالسهم 

في الشمس.
وأثناء التحقيق قالوا لي 
هل تعلم انك دخلت إسرائيل 
وأن����ت قرص����ان؟ فأجاب ال 

إطالقا.
ص����الح  واس����تعرض 

أهلنا في غزة لكسر احلصار 
املف����روض عليه����م من قبل 

الصهاينة.
وأضاف ان معنوياتنا كانت 
عالية جدا رغم ما تعرضنا 
له من طل����ق مطاطي، لكن 
اإلصابات كانت خفيفة نوعا 
ما، مؤكدا ان ما أحزنني هو 
دماء الش����هداء الذين قضوا 

خالل هذه احلادثة.
وق����ال: الفض����ل يع����ود 
لصاحب الس����مو األمير في 
الالمح����دود إلطالقنا  دعمه 
التي أصابتنا،  رغم اجلراح 
الكويت رغم  ان  الى  مشيرا 
صغرها إال انها دولة مؤثرة 

في املجتمع الدولي.
بدوره، قال أسامة الكندري 
ان إسرائيل ال تعرف معنى 
اإلنسانية إطالقا وهذه احلادثة 
هي مجزرة في جميع األطر 
والقوانني الدولية، حيث كانت 
بحق دولة صهيونية وعشنا 

من قبل االسرائيليني اضافة 
الى »اتهامهم لنا باننا بدأنا 
العدوان والدخول الى مياهم 
واشهارنا االسلحة رغم خلو 
السفينة بأكملها من االسلحة 
ومصادرة جميع معداتنا من 

كاميرات وغيرها«.
وتط����رق املص����ور ف����ي 
»كونا« بوحمد الى الهمجية 
االس����رائيلية »حي����ث كان 
هناك جري����ح ينزف فتعمد 
االسرائيليون جتاهله حتى 
مات وآخر كان����ت جروحه 
بسيطة فتلقى رصاصة في 
رأس����ه قتلته فورا« مؤكدا 
استعداده الى االنضمام الى 
القافلة القادمة »لنصرة االمة 

االسالمية والعربية«.

معنويات عالية

وذكر د.وليد العوضي ان 
الرحلة كان����ت مميزة حيث 
كان الهدف منها هو مساعدة 

الى سجن جديد افتتح على 
أيدينا، وانقطعنا عن العالم 
متاما وال ندري ماذا يجري 

في اخلارج.
وزاد بعد فترة من اعتقالنا 
علمنا أنهم سيقومون بإبعادنا 
وانتظرن����ا تل����ك اللحظ����ة 
وكن����ا متأكدي����ن من حترك 
الكويتي����ة  الديبلوماس����ية 
لالسراع باالفراج عنا، موجها 
الشكر لسفيرنا لدى االردن 
املالك على  الش����يخ فيصل 
التي بذلها  الكبيرة  اجلهود 

في هذا الصدد.
واعل����ن رئي����س اللجنة 
الش����عبية للتضام����ن م����ع 
احملتجزين الكويتيني على منت 
سفن احلرية والذين عادوا 
إلى البالد ساملني بحمد اهلل � 
طارق الشايع ان اللجنة بدأت 
الترتيب الرس����ال  اجراءات 
الفوج الثاني من قافلة احلرية 
الى غزة كاش����فا عن ان 60 
كويتيا من الرجال والنساء 
ومن مختلف االعمار اعلنوا 
املشاركة في القافلة موضحا 
التنسيق مع  انه يتم حاليا 
املنظم����ات اخليرية التركية 
والفرنس����ية للتجهيز لتلك 

القافلة.
من جانبه، قال املصور في 
»كونا« علي بوحمد »خرجنا 
م����ن الكويت بهدف توصيل 
املعونات االنسانية الى قطاع 
غ����زة ولكن االس����رائيليني 
هاجمونا فجأة قبل حوالي 
120 ميال من املياه االقليمية 
وقاموا بقرصنة والسيطرة 
على السفينة التي كنت على 
متنها باستخدام قوات خاصة 

او كوماندوز«.
واضاف بوحمد »اعتقلونا 
بعد ذلك الى ميناء اش����دود 
ثم الى س����جن بئر السبع« 
موضحا »طوال عمرنا ونحن 
نشاهد معاملة االسرائيليني 
للفلسطينيني ولكن رؤيتها 
على الطبيع����ة اثبتت لدينا 

انه شعب قذر«.
واشار الى التكميم االعالمي 

الضغط واجله����ود الدولية 
اسفرت عن اطالق سراحنا واال 
لم يكن الصهاينة ليفرجوا عنا 
واحلمددهلل رسالتنا وصلت 

للعالم.

قرصنة اسرائيلية

ومن جانبه وصف احملامي 
مبارك املطوع ما تعرضت له 
سفن احلرية بعملية قرصنة 
الى ان  اسرائيلية، مش����يرا 
القوات االسرائيلية اعترضت 
طريق قافلة احلرية على بعد 
120 كيلو مترا من حدودها 
وهو ما يع����د خرقا واضحا 
الدولية يستوجب  للقوانني 
معه احملاسبة الدولية للكيان 

الصهيوني.
وقال املط����وع ان القوات 
االس����رائيلية الغاش����مة لم 
تترك لنا الفرصة الخذ االذن 
للدخول الى مي��اهها االقليمية 
حي����ث فوجئن����ا بالعملية 
العس����كرية املرتب لها من 
قبل اجليش االسرائيلي ضد 
قافلة اخلير، مشددا على انه 
لم يكن هناك اي اسلحة في 
س����فن احلرية اال ان القوات 
االس����رائيلية حاولت اظهار 
انها  »سكاكني املطبخ« على 
اسلحة بيضاء للهجوم على 
امر يستغربه  قواتها، وهو 

العقل واملنطق.
وبني انه شاهد بأم عينه 
تس�����اقط الع��ش������رات من 
الش����هداء االت�������راك ك��م����ا 
ش����اهد اطالق االسرائيليني 
الرصاص على اربع��ة منهم 
موضحا انهم تعرضوا لالهانة 

واالذالل.
وأض����اف: حقق����وا معنا 
وطلبوا منا التوقيع على أوراق 
تثبت أنن����ا دخلنا أراضيهم 
بصورة غير شرعية، اال اننا 
رفضنا ذلك، وأكدنا أن عملية 
اعتقالنا جاءت كقرصنة داخل 
املياه اإلقليمية ولهذا رفضنا 
التوقي����ع عل����ى أي أوراق، 
اقتادونا  مس����تدركا بالقول 

اتهمتنا  إسـرائيل  بوحمـد:  علـي 
بأننا بدأنا العدوان عبر إشـهار السـالح 
والدخـول لمياههـا مع خلو السـفينة 
الكـامـيرات وصـادروا  أسـلحة  مـن 

طارق الشايع: 60 كويتيًا من الرجال 
والنسـاء أعلنوا المشـاركة فـي الفوج 
الثاني من قافلة الحرية المنطلقة إلى غزة

اإلسـرائيليون  الجـاراهلل:  صـالح 
السـفـيـنة  وركـــاب  وحـــوش 
لـم يعتـدوا عليهـم واألتـراك كانـوا 
الرحلة بـدء  لحظة  الشـهادة  ينـوون 
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الشيخ مبارك الدعيج

فيصل القناعي

الرئيس جاسم اخلرافي في حديث لإلعالميني

نواب مجلس األمة في استقبال العائدين إلى أرض الوطن من غزة

القرصنــة اإلسـرائيليـة تسـفـك دمـاء  »الحرية« فـي الميـاه الدوليـة

الخرافي: خالفنا ليس مع أميركا وإنما مع عدو معروف.. وعلينا العمل الجماعي لمواجهته
اعلن رئيس مجلس األمة جاسم اخلرافي أن الكويت 
ليس لها خالف مع أمي����ركا أو الدول الصديقة وإمنا 
اخلالف معروف وواضح مع عدو مشترك، مشددا على 

ضرورة العمل اجلماعي ملواجهة هذا العدو.
وأكد في تصري����ح للصحافيني فجر أول من أمس 
ف����ي مطار الكويت الدولي قبي����ل وصول احملتجزين 
الكويتيني أهمية أن يكون هناك توجه عربي ملقاطعة 
العدو وإزالة التمثيل الديبلوماسي سواء كان مباشرا 
أو غير مباش����ر، الفتا إلى أن املقاطع����ة تعتبر أولى 

اخلطوات ملواجهة العدو.
واستغرب اخلرافي أن يكون هناك احتجاج ونرى 
في الوقت نفسه العلم اإلسرائيلي فوق بعض الدول 

العربية اإلسالمية، مبينا أن هذا العمل غير مقبول.
وأشار إلى أن التحرك البرملاني في الكويت كان أسرع 
من التحركات البرملانية العربية التي لم تكن بالسرعة 
املطلوبة، آمال أن تتحرك البرملانات العربية في تقدمي 
احتجاج للبرملان الدولي واإلسالمي والعربي ونقلها 

إلى هيئة األمم املتحدة بأسلوب وصوت واحد.
وقال »كما تعلم����ون إذا جمعنا االحت����اد العربي 
واإلسالمي فسنشكل ثقال ال يستهان به«، معربا عن 
أمله في أن تخرج جامعة الدول العربية ببيان شجب 
وأن يكون هناك حترك يتماشى مع طموح الشعوب وأال 
متر هذه املمارسات اإلسرائيلية مرور الكرام، واالستعانة 

باملؤسسات الدولية فيما يتعلق باإلجراءات.
نح����ن  وتاب����ع: 
ف����ي الكوي����ت تقدمنا 
حلكومتن����ا بتوصية 
عل����ى أن تقوم بطلب 
محاكمة املمارسات التي 
إزاء  اتخذتها إسرائيل 
ما فعلوه ضد »أسطول 

احلرية«.
واك����د اخلرافي ان 
هناك توصيات صدرت 
من مجلس االمة فيما 
يتعل����ق بانس����حاب 

الكويت من املبادرة العربية التي متت في القمة العربي��ة 
في لبنان م������ن خالل اجتماع عربي، مشيرا إلى انه 
نتيجة األح���������داث رأى ال�����زمالء في املجلس رفع 

توصية للحكومة فيما يتعلق بهذه املب�����ادرة.
وقال إن احلكومة لم تصوت على االقتراح إال انه 
حص����ل على األكثرية، مؤك����دا ان التوصية لن تكون 
مبثابة إلزام للحكومة وان����ا على يقني بأن احلكومة 
ستدرس هذه التوصية، متمنيا من احلكومة ان تأخذ 
بعني االعتبار أمني����ات املجلس فيما يتعلق باملوقف 
الكويتي جتاه املبادرة، وانه أوال وأخيرا سيكون القرار 
بيد احلكومة لدراسة ما يتعلق بهذا املوضوع والتوصل 

إلى نتيجة تصب في مصلحه الكويت.
وأضاف اخلرافي: تأملنا مبا حدث نتيجة التصرف 
الهمجي م����ن قبل العدو الصهيوني إال ان ما نتج عن 
هذا الهجوم غير املبرر على سفن احلرية أتاح للعالم 
الفرصة لالطالع على الهمجية الصهيونية واألسلوب 
الذي تتعامل به حتى مع الفعاليات الس����لمية، مبينا 
ان التح����رك ال����ذي مت خالل اليوم����ني املاضيني اظهر 
إس����رائيل على حقيقتها، ليس أمامن����ا نحن بل أمام 

العالم اجمع.
ودعا اخلرافي ألن تكون ردة الفعل إيجابية إزاء هذه 
املمارسات، مشددا على اهمية املطالب الشعبية وان 
يكون هناك توجه وحل يرضي هذه الش����عوب. وبني 
ان هذا الشعور محل تقدير في قرارات القادة العرب 
بالذات فيما يتعلق بالقرارات التي 
نأمل ان تتخذ من قبل اجلامعة 

العربية. 
وعل����ى صعي����د متصل عبر 
اخلرافي عن س����عادته بالوحدة 
الوطنية التي بدت واضحة منذ ان 
مت اهتزاز قافلة احلرية، موضحا 
ان هذا ان دل على شيء فامنا يدل 
على التماسك بني ابناء الشعب 
الكويتي وحرصهم على الوحدة 
ف����ي مثل هذه  الوطنية خاصة 

املآسي.

نواب: فخورون بما قام به أبطال الكويت
النائب د.محمد احلويلة:  قال 
الس����مو  التهنئة لصاحب  أوجه 
األمير الشيخ صباح األحمد وإلى 
س����مو ولي عهده األمني الش����يخ 
نواف األحمد وإلى الشعب الكويتي 
مبناسبة عودة أبطال الكويت الذين 
رفعوا رؤوسنا وهذا ليس باألمر 
الغريب على أهل الكويت فهم دائما 
سباقون ملثل هذه املواقف املشرفة، 
وأضاف أن الكويت دائما سباقة 
ملساندة احلق والسالم في كل مكان، 
كما نسجل شكرنا واعتزازنا ألبطال 
الكويت وعلى رأسهم زميلنا النائب 
د.وليد الطبطبائي على ما قاموا به 
من محاولة لرفع احلصار اجلائر 
عن غزة ومساعدة أهلها املظلومني، 
كما نطالب املجتمع الدولي بالعمل 
على رفع هذا احلصار اجلائر على 
غزة وتفعيل القرارات الدولية ضد 
الكيان الصهيوني. وأكد احلويلة 
أن الكويت حكومة وشعبا يقفون 
وراء كل اجله����ود املبارك����ة التي 
تس����عى لرفع الظلم عن اخوتنا 
في فلس����طني ونؤيد بشدة هذه 
القوافل املباركة. ووجه الش����كر 
ملجلس الوزراء ومجلس األمة على 
جهودهم احلثيثة في متابعة هذا 
املوضوع حتى وصول أبناء الكويت 
س����املني. ومن جانبه، قال النائب 
د.فيصل املسلم اننا نعيش اليوم 
يوم حلمة وطنية وهو يوم تاريخي 
وأقول »قرت عينكم يا أهل الكويت 
جميعا، وقرت عني أهل املتضامنني 
اليوم يتحد اجلميع  خصوصا«، 
حكومة ونوابا وش����عبا بالفخر 
والتشرف مبا قام به هؤالء األبطال، 
وهو يوم يضاف إلى رصيد الكويت 
السياسي والتاريخي ولذلك جنح 
هؤالء املتضامنون ليس فقط في فك 
احلصار عن غزة بل إنهم فرضوا 
الكيان الصهيوني  احلصار على 
املج����رم. وأك����د د.املس����لم دعمه 
حلمالت تبرع أخرى وناشد اجلميع 
املساهمة فيها، مشيرا إلى أهميتها 

في دعم القضية الفلسطينية.

إنجاز عظيم

بدوره ق����ال النائب د.جمعان 
احلربش: نحمد اهلل تعالى الذي 

الشعب الكويتي االستمرار بهذه 
احلمالت حتى يكسر احلصار عن 

إخوتنا في غزة.
وبدوره أك����د النائب عبداهلل 
الروم����ي على أن ما قام به أبطال 
سفن احلرية يجعلنا نشعر بالفخر 
واالعتزاز، وأن أبطال الكويت قد 
أضافوا لرصيدهم ورصيد الكويت 
الكثير، وأثبتوا للعالم أجمع أن 
الكويت حكومة وشعبا يقفون دائما 
يدا واحدة لنصرة القضايا العربية 
واالس����المية واالنسانية، وأشاد 
بتالحم الكويتيني ووقوفهم صفا 

واحدا خلف قيادتهم احلكيمة.

الغطرسة الصهيونية

كما أشاد النائب حسني احلريتي 
بأبط����ال الكويت ومبش����اركتهم 
الشجاعة في قافلة احلرية من أجل 
نصرة اخوتنا في غزة والعمل على 
فك احلصار اجلائ����ر عنها، وقال 
إنهم قاموا مبجهود سلمي، حملوا 
الطعام والدواء ألهل غزة وتعرضوا 
للعدوان والغطرسة الصهيونية 
وش����رفونا بفعلهم هذا، وأثبتوا 
للعالم أن الكويت دائما في مقدمة 
الدول الداعمة للمواقف اإلنسانية، 

صاحب الس����مو األمير الش����يخ 
صباح األحمد قائال ان جهود سموه 
املباركة كان����ت واضحة للجميع 
وحترك سموه قوي منذ اللحظة 
األولى، وأضاف أننا كنا في زيارة 
ودية كوفد من احلركة الدستورية 
لسموه صبيحة العدوان الصهيوني 
على سفن احلرية والسالم، وتابعنا 
حتركات سموه واهتمامه وحرصه 
الشديد على تأمني سالمة أبنائه 
أبناء الكوي����ت األبطال، وقال ان 
موقف صاحب الس����مو ال ميكن 
أن ينسى، كما أشاد بدور مجلس 
ال����وزراء الذي كان ف����ي اجتماع 
مفتوح ومس����تمر من����ذ اللحظة 
األول����ى وبذل جهودا مش����كورة 
ويسجل لس����مو رئيس مجلس 
الوزراء دوره الكبير، كما نسجل 
ملجلس األمة ورئيس����ه مواقفهم 
التي  املهمة  املش����رفة والقرارات 
اتخذوها، وقال نأمل أن تستكمل 
هذه اجلهود املباركة حتى يصدر 
قانون جترمي التعامل مع الكيان 
الصهيوني الغاصب يوم الثالثاء 
املقبل. وأكمل بأن شباب الكويت 
وضعوا بصمة واضحة في نصرة 

احلق ومساندة املظلوم.

أرجع أبناء الكويت ساملني غامنني 
وقد جمعوا اخليرين بهذه املهمة 
اإلنس����انية، وأك����د أن احلملة قد 
أهدافها  جنحت في حتقي����ق كل 
والعالم كله يتحدث عن هذا االجناز 
العظيم، وأضاف أن سفن احلرية 
ستتواصل من الكويت بإذن اهلل 
ونحن ندعمها بكل تأكيد وهذا ليس 
باألمر الغريب على أهل الكويت.

ومن جانبه، أثنى النائب خالد 
العدوة على الدور التركي الكبير 
قائ����ال ان اجلميع يثني ويش����يد 
باملواقف املشرفة لتركيا ويقرنون 
ذلك باملوقف الكويتي املشرف أيضا، 
فقد ترجمت الكويت حكومة وشعبا 
أقواله����ا الداعمة لنصرة القضية 
الفلسطينية بأفعال حقيقية على 
أرض الواق����ع، والكويتي����ون لن 
يرضوا باستمرار الظلم واحلصار 
على أهلنا في غزة، وهذا احلصار 
سيكسر بإذن اهلل طاملا أن هناك 
شرفاء يحملون هذه القضية في 
أعناقهم، وأكمل بأن الصهيونية 
قد تعرت بأبشع صورها القبيحة 
وأثبتت أنها بؤرة االرهاب. وقال أن 
هذه احلملة املباركة مفخرة للكويت 
ولكل املشاركني فيها ونتمنى من 

وأثبتوا للعالم أيضا مدى بشاعة 
الكيان الصهيوني املجرم الذي ال 
يعرف سوى لغة القوة وال ميكن 
مواجهتها إال بالقوة. كما أش����اد 
النائب احلريتي بجهود صاحب 
الس����مو األمير ومتابعته األبوية 
وحرص سموه على تأمني سالمة 
الكويت املشاركني  أبطال  وعودة 
في هذه احلملة السلمية املباركة، 
كما أش����اد ب����دور مجل����س األمة 
ومجلس ال����وزراء وقيامهم برفع 
توصية سحب مبادرة السالم مع 

إسرائيل.
ب����دوره قال النائ����ب د.محمد 
هايف ان هذا الي����وم يوم فرحة 
وفخر واعتزاز مبا قام به أبطال 
الكويت في رحلتهم املباركة والتي 
أهدافها  تكللت بالنجاح وحققت 
السامية، وأضاف أن الكويت داعم 
رئيسي للقضية الفلسطينية منذ 
الس����تينيات وليس غريبا عليها 

مثل هذه املواقف املشرفة.

نصرة الحق

ومن جانبه قال د.ناصر الصانع 
ان ما نراه اليوم أمر يرفع الرأس 
ويدعونا للفخر، وأش����اد بجهود 

أكدوا أن الحملة نجحت في تحقيق أهدافها

< حطت الطائرة األميرية التي نقلت املواطنني احملررين 
في متام الساعة 10.30 صباحا على أرض املطار األميري.

< تقدم املس��تقبلني رئيس مجلس األمة جاس��م اخلرافي 
وس��مو رئيس مجلس ال��وزراء والوزير د.محم��د البصيري 

وعدد من أعضاء مجلس األمة.
< أول من نزل من س����لم الطائرة ه����و احملامي مبارك 
املط����وع وكان رافعا علم الكويت ومن بعده النائب د.وليد 

الطبطبائي وبقية احملررين.
< ب��دأت اجلماهير تتقدم نحو س��لم الطائ��رة وجتاوزوا 

احلاجز األمني لعناق األحرار مرددين عبارات »اهلل أكبر«.
< أثنى النائب د.وليد الطبطبائي على شجاعة وبطولة 
الوفد التركي املشارك في س����فن احلرية، وقال انهم كانوا 

يواجهون أسلحة جنود الكيان الصهيوني بأجسادهم بكل 
شجاعة وهم يرددون »اهلل أكبر«.

< أعلن املتحدث الرسمي للجنة أهالي املخطوفني من سفن 
احلرية د.صالح العبداجلادر عن تنظيم احتفال كبير اليوم في 
متام الساعة اخلامسة مساء في مبنى الهيئة اخليرية اإلسالمية 
برعاي��ة رئيس مجلس األمة جاس��م اخلرافي مبناس��بة عودة 

أبطال الكويت ساملني.
< تواجد عدد كبير من اإلعالميني وأهالي أبطال الكويت 
وعدد كبير من مواطني الدول العربية الش����قيقة في مبنى 
املطار األميري منذ منتصف الليل، واستمر بقاؤهم في انتظار 

وصول أبطال الكويت حتى ظهر اليوم التالي.
< أكد أهالي املش��اركني في س��فن احلرية انهم يشعرون 

بالفخر واالعتزاز مبا صنعه أهلهم، وانهم يساندونهم في هذا 
العمل املبارك رغم ما فيه من تضحيات وصعوبات.

< عندما ظهرت سنان األحمد منظمة الفريق من اجلانب 
الكويتي عال التصفيق وزغاريد النساء بشكل كبير واستمر 
لدقائق تعبيرا عن الفرحة بوصولها ساملة الى أرض الوطن 
احلبيب وغنت بعض النساء »ألف الصالة والسالم عليك 

يا حبيب اهلل محمد«.
< تواجد أهالي احملتجزين في متام الساعة 5.30 صباحا.

< تواجدت وس����ائل اإلعالم منذ مساء أول من امس من 
الس����اعة 10 مساء وواصلوا االنتظار حلني وصول الطائرة 

األميرية التي نقلت احملتجزين.
< عق��د مجلس الوزراء اجتماعا اس��تثنائيا في قاعة املطار 

األميري في متام الساعة 10 مساء.
< ترأس س����مو رئيس مجلس الوزراء االجتماع وكان 
ووزراؤه بانتظار وصول احملتجزين منذ الساعة 10 مساء 

يوم الثالثاء.
< جهود واضحة لس��فيرنا في األردن الش��يخ فيصل 
املال��ك حيث كان على اتصال مباش��ر مع وس��ائل اإلعالم 
وأهال��ي احملتجزين منذ مس��اء يوم الثالثاء حتى س��اعات 
الفجر وهو يرد على اتصاالت املستفسرين حول وصولهم 

الى األردن.
< وصل رئيس مجلس األمة جاسم اخلرافي الى املطار 
األميري في متام الساعة 1 صباحا وأدلى بتصريح لوسائل 

اإلعالم.

رئيس الوزراء تحدث مع الطبطبائي والمطوع 
قبل وصولهما لالطمئنان على أحوالهما

الدعيج: سعداء بعودة المتضامنين سالمين

القناعي: القضية الفلسطينية في قلوب الكويتيين

 أجرى س���مو رئيس مجلس الوزراء الشيخ 
ناصر احملمد وقبيل اقالع الطائرة االميرية من 
مطار ماركا العسكري باململكة االردنية الهاشمية 
الشقيقة في طريق عودتها الى الكويت اتصاال 
هاتفيا مع عضو مجلس االم���ة النائب د.وليد 

الطبطبائي واحملامي مبارك املطوع حيث اطمان 
سموه على احوالهما هما والكويتيني املتضامنني 
مع الشعب الفلسطيني في غزة، وهنأهم سموه 
بسالمة عودتهم بعد ان افرجت عنهم السلطات 

االسرائيلية.

أعرب رئيس مجلس االدارة املدير العام لوكالة االنباء الكويتية 
)كونا( الش���يخ مبارك الدعيج امس عن سعادته البالغة بعودة 
املواطنني الكويتيني املتطوعني في اسطول قافلة احلرية ومن بينهم 
اثنان من اس���رة »كونا« هما مديرة حترير منى ششتر واملصور 
علي بوحمد الى ارض الوطن ساملني بعد ان احتجزتهم سلطات 

االحتالل االسرائيلي على مدى اليومني املاضيني.
وثمن الشيخ مبارك الدعيج في تصريح صحافي امس الدور 
الكبير الذي قام به صاحب الس���مو األمير الشيخ صباح االحمد 
لتأمني س���المة ارواح ابنائه املشاركني في هذه احلملة االنسانية 

وتوفير كل سبل الرعاية لهم حتى عودتهم الى البالد.
واشاد باجلهود املوفقة التي بذلها سمو رئيس مجلس الوزراء 
الشيخ ناصر احملمد واعضاء احلكومة ورئيس واعضاء مجلس االمة 
واالتصاالت املستمرة التي اجريت مع الدول الشقيقة والصديقة 
والتي كان له���ا اكبر االثر في االفراج ع���ن املواطنني الكويتيني 
الذين احتجزتهم القوات االس���رائيلية بعد اعتداءاتها الوحشية 

على قافلة احلرية.

أعرب امني س���ر جمعية الصحافيني الكويتي���ة فيصل القناعي 
عن سعادته الكبيرة وكافة منتس���بي اجلمعية بعودة وفد االغاثة 
الكويت���ي املتضامن مع اهل غزة ضمن اس���طول احلرية الى البالد 

ساملني غامنني.
وقال القناعي ان هذه املش���اركة من رجال ونساء الكويت اثبتت 
ان القضية الفلسطينية ومعاناة شعبه املظلوم هي في قلب الكويت 
حكومة وشعبا وتؤكد دعمها الدائم لهذه القضية العادلة منذ اندالع 

الصراع في الشرق األوسط.
واضاف ان الوفد الكويتي الذي ينتمي اثنان منه الى اجلمعية هما 
النائب في مجلس األمة د.وليد الطبطبائي ومديرة حترير في »كونا« 
منى ششتر، قد ضرب أروع األمثلة في العمل التطوعي والتضامن 

االنساني مع شعب شقيق اعزل يعاني ويالت احلصار.
ولفت الى أن ما تعرض له اسطول احلرية في عرض البحر يشكل 
اعتداء س���افرا وتأكيدا جديدا لبطش ودموية اجلانب االس���رائيلي 
مع كل محاولة انسانية لفك احلصار الظالم املفروض على الشعب 

الفلسطيني في قطاع غزة.
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نق��ل وزي��ر ش��ؤون 
الدي��وان االميري باالنابة 
الشيخ علي اجلراح تهاني 
االمير  الس��مو  صاح��ب 
الش��يخ صب��اح االحم��د 
البنائه وبنات��ه املتطوعني 
واملش��اركني ف��ي قافل��ة 
اس��طول احلرية اس��هاما 
اجلائر  احلص��ار  فك  في 
عن غزة ولعائالتهم وذلك 
ارض  ال��ى  اث��ر عودتهم 

الوطن ساملني.
م�ش���ي�دا س���م�وه 
ومش��اعرهم  بجهوده��م 

االنسانية وحتملهم املخاطر جراء االعتداءات 
االس��رائيلية الهمجية على س��فن اس��طول 
احلري��ة مثمنا س��موه مواقفه��م والتعاطف 

الشعبي معهم.
مجددا سموه، حفظه اهلل ورعاه، استنكار 
الكوي��ت وادانته��ا الش��ديدة له��ذا الهجوم 
االسرائيلي االجرامي على املتطوعني االبرياء 

وال�ع��زل ال�ذي��ن قدم��وا 
لتقدمي م��واد االغ�اثة واداء 
واجبهم االنساني لتخفيف 
م�عاناة الشعب الفلسطيني 

احملاصر في غزة.
كم��ا نقل اجلراح تقدير 
وشكر صاحب السمو االمير 
الخيه صاحب اجلاللة امللك 
عب��داهلل الثاني ملك اململكة 
االردنية الهاشمية الشقيقة 
واحلكومة االردنية على ما 
بذلوه من جهود مش��كورة 
ومساعدة مقدرة في ترتيب 
املواطنني  عودة  وتس��هيل 
الكويتي��ني والى كل من س��اهم ف��ي جهوده 

الطالق سراحهم وتأمني سالمتهم.
كم��ا نقل تع��ازي صاحب الس��مو االمير 
وصادق مواس��اته الس��ر الضحاي��ا االبرياء 
وذويهم الذين استشهدوا وهم يؤدون مهامهم 
االنسانية راجيا لهم املغفرة والرحمة وجلميع 

املصابني سرعة الشفاء والعافية.

الجراح: صاحب السمو هنأ بسالمة
المتطوعين والمشاركين في قافلة أسطول الحرية

استعدت ادارة الطوارئ الطبية الستقبال 
العائدين م��ن احداث اس��طول احلرية، ومنذ 
الس��اعة 10.45 امس االول حي��ث قام رئيس 
قسم العمليات جاسم الفودري بااليعاز لقسم 
العمليات بوضع االستعداد الستقبال العائدين 
وفي الس��اعة 12.00 من فجر امس اس��تعدت 
15 س��يارة اس��عاف مع طواقمها وعددهم 30 
فني ط��وارئ طبية وه��ذه التوجيهات تلقاها 
جاس��م الفودري م��ن مدي��ر ادارة الطوارئ 
الطبية د.فيصل الغامن وعلى الفور قام قس��م 
العمليات بفرز ضابط موقع بقاعة التشريفات 
مش��عل املطيري ومحمد عبدالرحمن وصالح 
الزيان ومت ابالغ قس��م العمليات بأنه سوف 
يتم تأخير عودة العائدين من احداث اسطول 

احلرية.
وف��ي الس��اعة 4.30 فج��را مت تخفي��ض 
االستعداد وعودة االسعافات ملراكزها بتوجيه 
من رئي��س ش��عبة العمليات العاجلة س��ليم 
احمليمد وف��ي الس��اعة 7.00 صباحا مت رفع 

قوة االستعداد بطلب من احمليمد، ومت ارسال 
10 س��يارات اس��عاف مع طواقمها و20 فني 
ط��وارئ طبية الى قاعة التش��ريفات بتوجيه 
م��ن رئيس النوب��ة محمد الش��راح وعبداهلل 
س��ند، وكان عل��ى رأس مس��تقبلي العائدين 
مدير ادارة الطوارئ الطبي��ة د.فيصل الغامن 
وفي الساعة 11.50 دقيقة عادت االسعافات الى 

مراكزها دون ان تتعامل مع اي حالة.
ومن جان��ب آخر كان د.خالد الس��هالوي 
وكيل وزارة الصحة املس��اعد للشؤون الفنية 
ق��د توجه الى اململكة االردنية الهاش��مية منذ 
ام��س االول لالطمئنان عل��ى صحة العائدين 
من اسطول احلرية وجتهيز ما يحتاجونه من 

رعاية طبية.
وترفع اسرة ادارة الطوارئ الطبية التهاني 
والتبريكات لصاحب الس��مو االمير وس��مو 
ولي عهده وسمو رئيس مجلس الوزراء والى 
ابناء الشعب الكويتي بعودة ابنائهم الى ارض 

الوطن ساملني غامنني.

»الطوارئ الطبية« : استعدادات متكاملة 
الستقبال العائدين من غزة

 

القرصنــة اإلسـرائيليـة تسـفـك دمـاء  »الحرية« فـي الميـاه الدوليـة

الشيخ علي اجلراح

الشيخ عبداهلل سالم العلي ود.بدر الشريعان وخالد اجلاراهلل في انتظار أبطال الكويت

استقبال حافل والفتات ترحب باألبطال

العلم التركي حاضر في االستقبال متابعة من الشيخ أحمد الفهد

منى ششتر تتوسط املهنئات بعودتها إلى أرض الوطن سنان األحمد حتيي جموع املهنئني على أرض املطار

المتضامنات: تجربتنا »مثيرة« وبيّضنا وجه الكويت
أكدن أن مشاركتهن في أسطول الحرية كانت واجباً دينياً وإنسانياً

استقبال وفرحة بعودة احملتجزين

سنان األحمد إمرأة بأمة

الناشطات الكويتيات بعد االفراج عنهن ومغادرتهن إلى األردن

الناشطة هيا الشطي رافعة شارة النصر

الناشطة سندس عبداجلادر وفرحة العودة

وتركه  االس��رائيلي،  الهجوم 
االس��رائيليون ين��زف م��ن 
وحت��ى  صباح��ا  اخلامس��ة 
وفق��د  مس��اء،  اخلامس��ة 
دم��اء كثي��رة وكان��ت حالته 
متده��ورة، ونق��ل ال��ى أحد 
اإلسرائيلية ومت  املستشفيات 
اخراج الرصاص��ة من رجله، 
املستش��فى  في  اليزال  وهو 
وحالت��ه الصحية ال تس��مح 
ل��ه بالس��فر وال ت��زال معه 
اخته م��رمي وزوجته جيري، 
الس��جن  معتقلتان في  وهما 
خروج  بانتظار  االس��رائيلي 
املستشفى  من  املصاب  أحمد 
ليع��ودوا جميعا، والس��فارة 
االس��ترالية معهم وتؤكد على 

سالمتهم.

اخيها واختها وزوجة أخيها.
وأضافت ان االس��تراليني 
ف��ي الكوي��ت خرج��وا كلهم 

تضامنا مع الوفد الكويتي.
ان  املتحدث��ة  وتابع��ت 
الطفل��ة أصي��ب اخوها جراء 

كان من ضمن املستقبلني 
في مط��ار الكويت أمس طفلة 
صغيرة اس��مها زينب لقمان 
ال تتح��دث العربي��ة وحتمل 
وتكلمت  االسترالية  اجلنسية 
احدى صديقات  بالنيابة عنها 
أهلها املعتقلني في اس��رائيل 
وتدعى س��مية رأفت. وقالت 
ان »اخ« هذه الطفلة الصغيرة 
أصي��ب برصاصة ف��ي رجله 
وأجري��ت له عملي��ة جراحية 
وال يزال هناك مع اخته مرمي 
وزوجت��ه جي��ري وه��و في 

املستشفى.
وقال��ت املتحدث��ة باس��م 
الطفلة انها استرالية وعمرها 
6 سنوات، وقالت هذه الطفلة 
ان شعورها سيئ جدا لغياب 

زينب لقمان: أخي أصيب برصاصة في قدمه
وزوجته وأختي معتقلتان في إسرائيل

الطفلة زينب لقمان

انقش���عت ش���مس صب���اح 
امس بعودة ميمونة للمواطنني 
الكويتي���ني املتضامنني مع غزة، 
فغلبت حرارة االستقبال سخونة 
اجلو التي لطفتها رؤية العائدين 
الى ارض الوطن ولقائهم بأهلهم 
عندما حط���ت الطائرة االميرية 
وعلى متنها ابطال وبطالت ابناء 
الكويت الذين بيضوا وجهها كما 
جاء على لسان عدد من املتضامنات 

ل� »األنباء«.
الناشطة هيا الشطي وصفت 
رحلته���ا الى غزة ب���� »املثيرة«، 
معرب���ة ف���ي الوق���ت ذاته عن 
الغامرة واملش���اركة  س���عادتها 
في قافلة التضامن مع الش���عب 
الفلسطيني في غزة، مشيرة الى 
ان مشاركتها تنطلق من شعور 
انساني واسالمي وواجب لدعم اهل 
غزة احملاصرين ونقل رسالتهم 

الى العالم اجمع.
وذكرت الشطي ان ما زاد من 
صمود املشاركني وصبرهم رؤية 
اخوان لهم س���قطوا شهداء لدى 
هجوم قوات االحتالل االسرائيلي 

للسفن املتوجهة الى غزة.
واضافت ان الهجوم على السفن 
كان بشكل مفاجئ ومن غير سابق 
انذار، حيث متت محاصرتها في 
املياه الدولية وعلى بعد نحو 130 

ميال عن املياه االقليمية.
وعبرت الش���طي عن شكرها 
الس���مو االمير الشيخ  لصاحب 
صباح االحمد واحلكومة الكويتية 
وكل م���ن تضامن مع املتطوعني 
الذين شرفوا الكويت وكل االحرار 
في العالم، مؤك���دة نيتها تكرار 
للتجرب���ة رغ���م ما تع���رض له 
املتضامنون من ظروف صعبة.

واشارت في حديثها الى انها 
لدى التحقيق معها وسؤالها اذا 
كانت حتب اسرائيل، اجابت: قلت 
اني اعرف دولة اسمها فلسطني، 

وهي محتلة.
اإلعالمي���ة الزميلة من وكالة 
االنباء الكويتية منى ششتر تصف 
ساعة هجوم القوات »الكومندوس« 
االسرائيلية على اسطول احلرية 
بأنه بدأ في الساعة احلادية عشرة 
ب���زوارق حربية  والنصف ليال 
ومساعدة بارجة حربية، حيث متت 
مخاطبة كابنت االسطول باالبتعاد 
املياه اإلقليمية االسرائيلية  عن 
الكابنت خالف  ان  إال  والع���ودة، 
الطلب االسرائيلي ولم يتراجع، 
مضيفة ان هذا العمل جوبه بالقطع 
والتشويش على االرسال لتتم بعد 
ذلك محاضرة االسطول وانزال 
قوات »الكومندوس« اإلسرائيلية 
الفج���ر وجتريد  عن���د ص���الة 
النقالة  الهواتف  املتضامنني من 

وكل اغراضهم الشخصية.
واضاف���ت ان املتضامن���ني 
القوات  االتراك دافعوا وواجهوا 
االسرائيلية بشكل كبير جنم عنه 

سقوط شهداء.
وذكرت ان���ه مت نقل اجلميع 
عبر باصات الى سجن يبعد نحو 
التحقيق، مشيرة  ساعتني لبدء 
الى ان اي حرك���ة ألي متضامن 
او متضامنة كانت حتت مراقبة 
وحساب افراد اجليش االسرائيلي 
مضيفة ان ظروف االعتقال كانت 

سيئة جدا.
واكدت ان املتضامنني الكويتيني 
رجاال ونس���اء »بيض���وا وجه 
الكويت« معبرة عن شكر اجلميع 
ملا قامت به القيادة السياس���ية 
متجس���دة في ش���خص صاحب 
السمو األمير الشيخ صباح االحمد 
الذي تابع ب���كل اهتمام ظروف 
املتضامنني وحتريك كل اجلهود 

موقف املتضامنني فضح انتهاكات 
العدو اإلسرائيلي وعربدته التي 
جتاهل���ت كل األعراف واملواثيق 

الدولية.
بدورها قالت الناشطة سندس 
الق���وات  عبداجل���ادر هاجمن���ا 
اإلسرائيلية بالرصاص فلم جند 
إال أدوات املطب���خ للدف���اع عن 

أنفسنا.
وأضافت عبداجلادر ان املعاملة 
في البداية كانت عادية ليتم نقل 
املتضامنني بعد ذل���ك الى مكان 
ملدة خمس س���اعات حتت أشعة 

الشمس احلارقة.
وأعلنت انها س���ترفع دعوى 
ضد احلكومة اإلس���رائيلية عبر 
أي منظم���ة تابعة لألمم املتحدة 
مطالب���ة بإرج���اع كل أغراضها 
وحاجياتها الشخصية التي اخذها 

اإلسرائيليون فترة االعتقال.
بدورها شكرت سنان األحمد 
سمو األمير على موقفه واحلكومة 
الكويتية والفضل هلل عز وجل 
وسعي احلكومة الرشيدة، موضحة 
ان ما حدث ما كان يجب حدوثه 
حيث كنا نتوقع منع وصولنا ولكن 
مت االعتداء علينا وفي مياه دولية 
مع ص���الة الفجر، وأوضحت ان 
الشباب قاوموا االعتداء الصهيوني 
على القافلة اإلنسانية والشباب 
التركي فتحوا صدورهم حلماية 

اخوانهم الكويتيني.

بصلة.
وأضافت ان ما قام به الناشطون 
واملتضامنون وم���ا تعرضوا له 
أثبت ان اإلسرائيليني أضعف خلق 
اهلل على وجه األرض، موضحة ان 

واكتفت العمر بوصف معاملة 
القوات اإلس���رائيلية بأنها كانت 
عنيفة وقاس���ية وأك���دوا بذلك 
وحشيتهم في التعامل بأسلوبهم 
الذي ال ميت الى الشعور اإلنساني 

الطالق سراحهم.
ام���ا املواطنة جن���وى العمر 
فقد عبرت ع���ن فرحتها الكبرى 
باملش���اركة وان تكون من ضمن 

املشاركني في اسطول احلرية.
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)أ.پ( مراكب فلسطينية ترسو على شواطئ غزة أمس  

)أ.پ( مؤيدة لفلسطني حتمل العلم خالل تظاهرة للمئات بجوار السفارة اإلسرائيلية في أنقرة أمس  

مدير سابان لدراسات الشرق األوسط وسفير واشنطن األسبق في إسرائيل مارتن أنديك

نيكاراغوا تقطع عالقاتها 
الديبلوماسية مع إسرائيل

المطران كابوتشي: تعرضت العتداء وحشي
إسرائيل رحّلت 250 ناشطاً أجنبياً من »الحرية«

مجلس حقوق اإلنسان يقر »تحقيقًا دوليًا« 
في الهجوم على اسطول الحرية   

 ماناغـــوا ـ أ.ف.پ: ردا على الهجوم الدامي على 
االســـطول الدولي الذي كان متجها الى غزة قطعت 
نيكاراغوا عالقاتها الديبلوماسية مع اسرائيل، حسب 

ما جاء في بيان للرئاسة النيكاراغوية امس.
 واوضح البيان الذي تاله الرئيس دانييل اورتيغا 
عبر االذاعـــة ان »نيكاراغوا تقطع فـــورا عالقاتها 

الديبلوماسية مع حكومة اسرائيل«.
 واضاف ان حكومة نيكاراغوا، القريبة من اليسار 
الراديكالي »تشدد على عدم التكافؤ في الهجوم على 
البعثة االنســـانية وذلك في انتهاك فاضح للقانون 

الدولي وحقوق االنسان«.
 وبعد ان اعربت عن تضامنها وتعازيها احلارة مع 
عائالت الضحايا واحلكومات التي يتحدرون منها، 
وجهت ماناغوا »نداء الطالق سراح اعضاء االسطول 

الذين اوقفوا«.
وأكدت على دعمها »غير املشـــروط للكفاح الذي 
يخوضه الشعب الفلسطيني« وطالبت برفع احلصار 

املفروض على قطاع غزة.

عواصمـ  يو.بي.آي: ذكرت االذاعة العسكرية االسرائيلية 
ان احلكومة واصلت امس ترحيل الناشـــطني االجانب 
املؤيدين للفلســـطينيني الذين اعتقلوا اثر هجوم فرق 
كوماندوز اسرائيلية على اسطول احلرية الذي كان ينقل 
مساعدات انسانية الى قطاع غزة، مضيفة ان نحو 250 
ناشطا، رحلوا امس ونقل بالفعل 120 شخصا غالبيتهم 

من اجلزائريني واالندونيسيني الى االردن.
وقال املطــران هيالريــون كابوتشـــي انه تعــرض 
لـ »اعتداء وحشي« على يد اجلنود االسرائيليني الذين 
هاجموا سفن »أسطول احلرية« في املياه الدولية خالل 

توجهها إلى قطاع غزة.
واضاف املطران في تصريح للصحافيني بعد دخوله الى 
األراضي السورية عبر معبر نصيب احلدودي مع األردن 
»ما قامت به إسرائيل ضد املتضامنني املشاركني في أسطول 
احلرية يكشـــف طبيعتها العنصرية وفاشيتها للعالم 
ألنهم بدون رادع أخالقي مينعهم وليس لديهم عراقة«، 
متابعا:إنه هوجم من قبل »جنود االحتالل اإلسرائيلي 

وكبلوا يدي دون أي رادع إنساني أو أخالقي«.
ودعا كابوتشـــي الفلسطينيني والعرب إلى الوحدة 
ملواجهة إسرائيل »أقول للعرب والفلسطينيني ان قوة 
إسرائيل ليست مطلقة وهي قوية ألننا نحن منقسمني 
وبذلـــك نكون ضعفاء وكل بيت ينقســـم على نفســـه 
يخرب واخلطوة األولى لكي نكون أقوياء هو التضامن 

والوحدة«.
من جانبها، أكدت املتضامنة السورية شذى بركات 
)45 عاما( ان القوات اإلسرائيلية أقدمت على رمي بعض 
املتضامنني في البحر بعد قتلهم وقالت بركات »لقد قتل 
اجلنود االسرائيليون متضامنا تركيا ورموه في البحر« 
مشـــيرة الى »انها حتمل شاال مضرجا بدماء متضامن 
تركـــي«. وأضافت بركات أنهـــا »تعرضت ملعاملة غير 
إنسانية من قبل القوات االسرائيلية بعد اعتقالها«، من 
جانبه، وصف املتضامن حسن رفاعي )43 عاما( الهجوم 
الذي شنته القوات اإلسرائيلية على »اسطول احلرية« 
بأنه »عملية إرهابية منظمة ارتكبها جنود اقل ما ميكن 

وصفهم به أنهم فاشيون«.

جنيڤ- ا ف پ: تبنى مجلس حقوق االنسان في 
االمم املتحدة امس قرارا ينص على تشكيل جلنه حتقيق 
دولية مستقلة حول التدخل العسكري االسرائيلي 
ضد اسطول احلرية الذي كان ينقل مساعدات انسانية 
لقطاع غزة. الى ذلك اعلن البابا بنديكتوس السادس 
عشر ان غمامة كبيرة »تثقل على قلبه« جراء اعمال 
العنف التي حصلت في الهجوم االسرائيلي الدامي 
على اسطول دولي كان ينقل مساعدات انسانية الى 

قطاع غزة، مشيرا الى ان »العنف يولد العنف«.
ونقلت اذاعة الڤاتيكان عن البابا قوله في ختام 
لقاء في ســـاحة القديس بطرس، ان »العنف ال يحل 
النزاعات بل يفاقم عواقبها املأســـوية ويولد مزيدا 

من العنف«.

آنديك لـ »األنباء«: ما حدث ال يمكن الدفاع عنه
 وإبقاء غزة في ظروفها الحالية بات مستحيالً

نفس الوقت االبقاء على سياستها 
العالم االسالمي  باالنفتاح على 
من أجل تقدمها وتعزيز نتائجها 
االيجابية التي حتققت حتى اآلن. 
ويعني ذلك ان حلظات االختيار 
احلاد بني امرين متناقضني متاما 
هي اللحظات التي ال ترغب االدارة 
في رؤيتهـــا، اال ان ما حدث مع 
االسطول التركي كان واحدة من 

تلك اللحظات«.
واضـــاف »مـــن الصعب ان 
تتجنب ادانة االسراف االسرائيلي 
في استخدام القوة. الواضح ان 
االســـرائليني لم يخططوا جيدا 
للعملية ولم يدربوا جنودهم بقدر 
كاف علـــى اجنازها. ويبدو في 
غمار هذه العاصفة من االنتقادات 
الذين نصدقهم  الوحيدون  اننا 
في العالم. لقد عبرت االدارة عن 
غضبها من حكومة نتنياهو في 
املاضـــي. وفي تقديري  الربيع 
فان ذلـــك في تلـــك اآلونة كان 
متعجال بعض الشيء، فما حدث 
بعد ذلـــك هو ان االدارة حاولت 
ازالة آثـــار اخلالفـــات العلنية 
التي اثارتها رمبا بصورة مبالغ 
فيها مع نتنياهو وادارت حوارا 
اليهودية  مثمرا مع املنظمـــات 
االميركية ادى الى تخفيف آثار 
العلني بني االدارة  هذه الصدام 

واحلكومة االســـرائيلية. ولكن 
واقعة االسطول التركي جاءت في 
وسط هذا املنحى الهادف الى اعادة 
بناء اجلسور مع االسرائيليني. 
وبينما اعربت االدارة عن غضبها 
من احلكومة االسرائيلية السباب 
اقل مما حدث مع االسطول التركي 
فانها اآلن مضطرة الى ضبط ردة 
فعلها جتاه تلك املأساة التي ال 
ميكن جتنـــب ادانتها، انه مأزق 

ديبلوماسي«.
وتابـــع »اذا كان للواليـــات 
املتحـــدة ان تواصـــل جهودها 
الديبلوماســـية فـــان عليها ان 
تعيد صياغة نظرتها الى وضع 
غزة على خريطة جهود السالم. 
وعليها ان حتافظ على عالقة عمل 
مع احلكومة االسرائيلية حتى 
يتســـنى لها التأثير على مسار 
املفاوضات. وفي احلقيقة فان هذا 
الكابوس الديبلوماسي ميكن ان 
يتحول الى تطور ايجابي اذا ما 
متكنا من وضع حل مقبول لقضية 
غـــزة بالتعاون مـــع املصريني 
الوطنية واسرائيل  والســـلطة 
واذا اســـتطعنا ان نستخدم ما 
حدث لتعزيز قناعة اجلميع بأنه 
البد من حل شـــامل في املنطقة 
وان من الصعب جتميد الوضع 

أكثر من ذلك«.

واشنطن ـ احمد عبداهلل
قال مدير مركز سابان لدراسات 
الشرق االوسط وسفير واشنطن 
االسبق في اسرائيل مارتن آنديك 
ان مـــا حدث الســـطول احلرية 
التركي خـــالل توجهه الى غزة 
»ال ميكن تبريره او الدفاع عنه«، 
ووصف آنديك املجزرة االسرائيلية 
ضد نشطاء االغاثة بأنها »مأساة 
ستكون لها انعكاسات سياسية 
عميقـــة على جهـــود الواليات 
املتحدة إلحالل السالم في الشرق 
االوسط«. وتوقع السفير السابق 
استئناف مفاوضات تبادل االسرى 
بـــني حركة حماس واســـرائيل 
والتقدم نحو اتفاقية هدنة بينهما 

باستخدام تعبيره.
لـ  ووصف آنديك في حديث 
»األنباء« تلك االنعكاسات بقوله 
»يتعني علينا اآلن اعادة فتح ملف 
غـــزة من البدايـــة. من الصعب 
استمرار الوضع احلالي على ما 
هو عليه ومن الصعب في نفس 
الوقت تطبيعه بصورة كاملة. 
ولكن الواضح في كل االحوال ان 
التقدم على درب عملية السالم 
دون وضع غزة على خريطتها 
بات امرا مستحيال. ال ميكن لنا 
جتاهل غزة بعد اآلن. انها ستقفز 
كاحلاجز املفاجئ في وجوهنا بني 

الفينة واالخرى«.
وبسؤاله عن املسار املقترح 
بني رفض اســـتمرار الوضع في 
القطاع على ما هو عليه ورفض 
تطبيعه متاما، قال آنديك »هناك 
عشرات من املسارات املمكنة التي 
ميكن للديبلوماسيني اقتراحها: 
فتح معبـــر رفح مثال كما حدث 
ولكن مع نظـــام جديد للرقابة 
يشرف عليه املصريون ومجموعة 
دولية تقترحها االمم املتحدة ثم 
ان هنـــاك امكانية إلعادة احياء 
مفاوضات تبادل االسرى والتقدم 
منها نحو اتفـــاق لوقف اطالق 
النار بني غزة واســـرائيل تفتح 

بعده املعابر«.
وقـــال آنديـــك ان توقيت ما 
حـــدث قرب ســـواحل غزة كان 
سيئا بالنســـبة جلهود السالم 
االميركية احلالية ومحرجا الدارة 
الرئيس باراك اوباما وتابع »تسير 
االدارة فوق خط دقيق يهدف الى 
جتنب الدخول في صدام مباشر 
مع حكومة بنيامني نتنياهو وفي 

سفير واشنطن السابق في إسرائيل وصف المجزرة اإلسرائيلية بـ »المأساة«

»المؤتمر اإلسالمي« تدعو الجتماع وزاري طارئ
 لبحث االعتداء على »أسطول الحرية«

الرياضـ  وكاالت: دعت منظمة املؤمتر اإلسالمي 
الـــدول األعضاء في اللجنة التنفيذية إلى اجتماع 
طارئ مفتوح العضوية على مستوى وزراء خارجية 
دول املنظمة يلتئم في جدة يوم األحد املقبل لبحث 
االعتداء اإلســـرائيلي على املشاركني في أسطول 
احلرية املتضامن مع الشعب الفلسطيني احملاصر 

في غزة.
وقالت األمانة العامة ملنظمة املؤمتر اإلسالمي 
التـــي تتخذ من جدة مقرا لها فـــي بيان امس، ان 
»دعوة األمانة إلى االجتماع تأتي إثر تلقيها طلبا 
من عدد من الدول األعضـــاء لعقد اجتماع عاجل 
للجنة التنفيذية على املستوى الوزاري للمنظمة 

لبحث التطورات املأســـاوية الناجتة عن االعتداء 
اإلسرائيلي على املشاركني في أسطول احلرية الذي 
توجه للتضامن مع الشعب الفلسطيني احملاصر 

في قطاع غزة«.
وتتكـــون الدول األعضاء في اللجنة التنفيذية 
من طاجكيستان وسورية وكازاخستان وماليزيا 
والسنغال ومصر واململكة العربية السعودية ودولة 

فلسطني.
ويعد االجتماع امتدادا جلهود اللجنة التنفيذية 
في منظمـــة املؤمتر اإلســـالمي الراميـــة إلى فك 
احلصار املفروض على قطاع غزة وإنهاء املأساة 

اإلنسانية.

غزة ـ كونا: اعلنت احلملة 
األوروبية لرفع احلصار عن غزة 
إحدى اجلهات املؤسسة الئتالف 
»أســــطول احلرية« فتح باب 
التبرع للمشاركة في أسطول 
الســــفن اجلديد الذي سيبحر 
باجتاه قطاع غزة احملاصر في 

غضون االسابيع املقبلة.
 وقالت احلملة ان القائمني 
على االئتالف قرروا فتح باب 
التبرع لألسطول اجلديد على 
موقعهــــا االلكتروني في ظل 

املئات من املطالبات التي تلقتها 
للمساهمة في األسطول القادم 
السيما عقب تعرض أسطول 
احلرية فجــــر االثنني ملجزرة 
إســــرائيلية اوقعت العشرات 

من الشهداء واجلرحى.
 واوضحت احلملة التي تتخذ 
من بروكسل مقرا لها في بيان 
ان سلطات االحتالل استولت 
على ســــفن األسطول احململة 
بأكثر من عشرة آالف طن من 

املساعدات االنسانية.

 كما اعلنت انه توافر لديها 
متويــــل اول ثالث ســــفن من 
االسطول اجلديد الذي سيتوجه 
الى قطاع غزة والذي سيطلق 

عليه اسم »احلرية 2«.
 واشارت الى ان األسطول 
اجلديد من املتوقع ان ينطلق 
في غضون األســــابيع املقبلة 
مؤكدة انه سيكون اكبر حجما 
وكما ونوعا وسيشكل بارادة 
العالم كســــرا حقيقيا  احرار 

للحصار.

الحملة األوروبية تفتح باب التبرع
للمشاركة في »أسطول الحرية 2«

القرصنــة اإلسـرائيليـة تسـفـك دمـاء  »الحرية« فـي الميـاه الدوليـة

»يني شفق« التركية: أنقرة تدرس الخيار العسكري ضد إسرائيل
من جانبه، يدرس وزير العدل التركي 
امكان اصـــدار مالحقات قضائية بحق 
اسرائيل، بحسب ما اوردت وكالة انباء 

االناضول.
وبحســـب الوكالة فان الســـلطات 
التركية تقوم بدراسة قانون العقوبات 
التركي والقانون الدولي لتحديد حتركها 

ردا على االعتداء االسرائيلي.
ومن املتوقع ان تصدر الوزارة قرارا 
حول امكانية فتح حتقيق يتواله مدعون 

عامون اتراك.
الســـياق، واجه وزراء  وفي نفس 
اخلارجيـــة العرب الذيـــن التقوا في 
اجتماع طـــارئ امس مهمة صعبة في 
بلورة موقف مشترك جتاه الهجوم الذي 
قامت به اسرائيل على قافلة »أسطول 

احلرية«.
واشــــار ديبلوماســــيون عرب ان 
اجتماعــــا عقده املندوبــــون الدائمون 
باجلامعة العربية امس االول لبلورة 
موقف عربــــي موحد جتــــاه االعتداء 
اإلسرائيلي كشــــف عن تباين واضح 
في املواقف بني الدول العربية بشــــأن 
اخلطوة التي ينبغي اتخاذها ملواجهة 

اسرائيل.
وكان املتحدث الرسمي باسم األمني 
العـــام جلامعة الدول العربية هشـــام 
يوســـف أعلـــن ان اجتماع الـــوزراء 
العرب أتى لبحث »الهجوم الذي نفذته 
القوات اإلسرائيلية ضد سفن اإلغاثة 
اإلنسانية« غير انه لم يكشف عن اية 

اجندة سيبحثها الوزراء.
وقـــال الديبلوماســـيون العرب ان 
املندوبني لم يتفقوا على اية صياغات 
معينة ميكن ان تتبلور خالل اجتماع 
الوزراء وتركوا ذلك لهم قبل اصدار قرار 

منهم بشأن املوقف العربي املطلوب.
من جانبه، اتهم الرئيس الفلسطيني 
محمود عباس اسرائيل مبمارسة »ارهاب 
دولة« ضد الشعب الفلسطيني والعالم 
بعد الهجوم الذي شنته على اسطول 

احلرية.

من جانبه اعرب اوباما عن تعازيه 
لتركيا لسقوط ضحايا اتراك في االعتداء 
الدموي وقال ان »الواليات املتحدة تقدر 
مشاعر تركيا وفي الوقت نفسه تقوم 
بتقييم التطـــورات املتالحقة للحادث 
بطريقة مثلى« بحسب البيان التركي.
الواليات املتحدة تبذل  ان  واضاف 
جهودا مكثفة من اجل حل املسألة مبا 
يتوافق مع القانون الدولي ويتسق مع 
التوقعات التركية معربا عن اعتقاده ان 
البلدين سيواصالن العمل بشكل وثيق 

لصالح السالم في املنطقة.

عن غزة والســــماح بدخول املساعدات 
االنسانية الغاثة اهالي غزة وحذر من ان 
اسرائيل معرضة اكثر مما مضى لعزلة 
اقليمية بعد االعتداء الدموي الذي ادى 
الى قتل تسعة من نشطاء السالم واصابة 

30 اخرين معظمهم اتراك.
وقال »اسرائيل تواجه مخاطر فقدان 
صديقتها الوحيدة في املنطقة )تركيا( التي 
كانت لها املساهمة االكبر في جهود السالم 
باالقليم حتى االن« مضيفا ان اخلطوات 
التي ستقدم عليها اســـرائيل في االيام 

املقبلة ستحدد موقعها في املنطقة.

الهجوم »مشني وغير مقبول« كما ذكر 
بيان رســــمي ان الفعل االســــرائيلي ال 
مثيل له في العالم ويجب اال مير مرور 

الكرام.
البيان الصادر عن رئاسة  واضاف 
الــــوزراء التركيــــة ان اردوغان طالب 
بتسليم تركيا جثامني مواطنيها القتلى 
الذين سقطوا في االعتداء االسرائيلي 
على سفينة )مرمرة( احدى سفن قافلة 
اغاثة غزة وكذلك اجلرحى واعادة نشطاء 

السالم وسفن القافلة الست.
كما طالب اردوغان برفع احلصار فورا 

عواصــــمـ  وكاالت: مازالــــت أصداء 
الهجوم االسرائيلي الوحشي على اسطول 
احلرية للمســــاعدات اإلنسانية لغزة 
واستشهاد اكثر من 19 ناشطا واصابة 
50 اخرين تتفاعل في انقرة، حيث بدأت 
احلكومة التركية إعداد جملة تدابير ضد 
إسرائيل، وذكرت صحيفة »ينى شفق« 
القريبة من احلكومة التركية امس أن 
التدابير التي ستتخذ من قبل احلكومة 
هى مبثابة خارطــــة الطريق التي كان 
يخطط إلعالنها رئيس الوزراء التركي 
رجب طيب اردوغــــان أمس االول في 
اجتماع الكتلة البرملانية حلزب العدالة 
والتنمية احلاكم، لكن تأجل إعالنها إلى 
ما بعد معرفة نتائج االتصال الهاتفي بني 
أردوغان والرئيس األميركي باراك أوباما 

الذي جرى الليلة قبل املاضية.
وأوضحــــت الصحيفــــة أن حكومة 
العدالة والتنمية بدأت اإلعداد للحصول 
على صالحية البرملان إلرســــال قوات 
تركيــــة عبر احلدود حيث وقع أعضاء 
مجلس الوزراء علــــى مذكرة تفويض 
ألردوغان الذي سيتخذ قراره على ضوء 

نتائج االتصال الهاتفي مع أوباما.
وأضافــــت الصحيفــــة أن اردوغان 
سيعقد خالل ساعات اجتماعا مصغرا 
القومي باشتراك رئيس  ملجلس األمن 
األركان وقادة القوات املسلحة ووزيري 
العدل والداخلية ورئيس جهاز املخابرات 
ومدير األمن العام ملناقشة التدابير املمكن 
اتخاذها ضد إســــرائيل ومنها التدابير 
العسكرية والتجارية وللحصول على 
آراء املجتمعني بصدد اخليار العسكري 
ضد إســــرائيل من خالل إرسال قوات 
تركية عبر احلدود بعد حصول حكومة 

العدالة على صالحية البرملان .
وعن االتصال الهاتفي بني اردوغان 
واوباما، ابلغ رئيــــس الوزراء التركي 
الرئيس األميركي بأنه يجب على اسرائيل 

رفع احلصار عن غزة فورا.
ووصف اردوغان تداعيات االعتداء 
االسرائيلي على اسطول »احلرية« بان 

وزراء الخارجية العرب في مهمة »طارئة« لبلورة موقف من هجوم إسرائيل على أسطول الحرية

الجزائر تشكر مصر واألردن وتركيا 
لجهودها في إطالق سراح رعاياها

اجلزائر- وكاالت: وجه وزير الشــــؤون اخلارجية 
اجلزائري مراد مدلسي الشكر واالمتنان ملصر واألردن 
وتركيا للمساعدة في اطالق سراح الرعايا اجلزائريني 
الذين شــــاركوا في قافلة »أسطول احلرية« والذين مت 
توقيفهم من قبل إسرائيل. وقال مدلسي في تصريحات 
له ظهر امس إن الرعايا اجلزائريني الذين شاركوا في 
»أسطول قافلة احلرية« عادوا ساملني إلى األردن، موضحا 
أن الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة كان يتابع العملية من 
مدينة نيس الفرنسية منذ بدايتها. وأوضح أنه أجرى 
اتصاالت هاتفية مع وزراء خارجية كل من مصر وتركيا 
واألردن جلمع املعلومات عــــن حالة الوفد اجلزائري 
الذي شارك في هذه العملية النبيلة واالطمئنان عليهم 

والتأكد من إعادتهم ساملني إلى األردن.
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د.ناصر الصانع

الصانع: الوفد الكويتي عكس الوجه المشرق للعمل التطوعي
شكر االمني العام للحركة الدستورية االسالمية د.ناصر 
الصانع صاحب السمو االمير الشيخ صباح االحمد على 
االهتمام البالغ بالوفد الكويتي االغاثي والوضع االنساني 
في غزة، كما اش���اد الصانع بالتغطية االعالمية الرسمية 
واالجتماعات الطارئة ملجلس الوزراء وجلس���ة مجلس 
االمة والتي س���طرت موقفا رائعا وموحدا جلميع اعضاء 
مجلس االمة واحلكومة. وقال د.ناصر الصانع: ان الفزعة 

الكويتية رسميا وشعبيا، والطائرة االميرية واالستقبال 
احلافل، اثلج���ت صدورنا جميعا، فهي اق���ل القليل امام 
االبطال العائدين، وهذا ليس مستغربا على الكويت، التي 
هي دائما في الطليعة الفاعلة جتاه قضايا االمتني العربية 

واالسالمية حتت توجيهات صاحب السمو االمير.
واضاف االمني العام للحركة الدستورية االسالمية ان 
جهود اللجان واجلمعي���ات اخليرية ومن بينهما اللجنة 

النسائية بجمعية االصالح االجتماعي وجمعية الصحافيني 
الكويتية واالحتاد الوطني لطلبة الكويت وجمعية عبداهلل 
النوري اخليرية، تستحق كل اشادة وابراز، فقد عكست 
الوجه املشرق للعمل التطوعي الوطني، وكانوا قدوات في 
االغاثة االنسانية، على حد تعبيره، مشيدا بالشخصيات 
والهيئات والقوى السياسية املختلفة التي اظهرت مواقف 

شجاعة طيلة الفترة املاضية.

العصيدان: أبطالنا تحدوا الصهاينة
والكويت أكدت أنها قول وفعل

مؤتمر نصرة فلسطين لمقاطعة
الكيان الصهيوني وطرد سفرائه

أصدر مكتب التنسيق واملتابعة للمؤمتر الشعبي العاملي لنصرة 
فلسطني بيانا بشأن االعتداء الصهيوني الغاشم على أسطول احلرية 
طالب فيه برفع احلصار بشكل كامل ونهائي عن قطاع غزة، وقيام 
الدول العربية واالس���المية واملنظمات اإلنسانية واخليرية كافة 
بتحقيق ذلك، بتسيير قوافلها الى القطاع لكسر احلصار الظالم، 
ودعوة احلكومة املصرية الس���تمرار فتح معبر رفح بشكل دائم، 
واع���ادة اعمار غزة، واإلفراج عن االموال التي خصصت لذلك بعد 
انتهاء العدوان الصهيوني الغاش���م عل���ى القطاع في يناير 2009 
ومقاطعة الكيان الصهيوني وطرد سفرائه، ووقف كل اشكال التطبيع 
� الظاهر او املستتر � مع مؤسساته االقتصادية والسياسية، وحث 
القوى السياسية واملنظمات احلقوقية العربية واالسالمية والدولية 
على التحرك، لرفع دعاوى قضائية أمام احملاكم الدولية ضد الكيان 
الصهيوني وقادته املتورطني في هذه اجلرائم النكراء، بتهم ارتكاب 
»جرائم حرب« ودعوة وسائل اإلعالم العربية واإلسالمية الى اعطاء 
االهمي���ة القصوى لفضح ما يرتكبه الكيان الصهيوني من جرائم 

ضد االنسانية، وتغطية االوضاع املأساوية في قطاع غزة.

م. حمد العصيدان

ندد الناشط السياسي م.حمد 
العصيدان عضو الهيئة التدريبية 
بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي 
والتدري���ب مهاجم���ة الق���وات 
االس���رائيلية السطول احلرية، 
ودعا الى صحوة ضمير املجتمع 
الدولي ضد املجزرة اإلسرائيلية، 
مش���ددا على انه إذا كانت دماء 
االبرياء الذين سقطوا دفاعا عن 
االبرياء ال تهز العالم فعلى العدالة 
الس���الم. وأش���اد م.العصيدان 
باجللس���ة اخلاصة ملجلس���ي 
االمة والوزراء ملناقشة العربدة 
االسرائيلية جتاه سفن االغاثة 
وحتمل احلكومة واملجلس سالمة 

الكويتيني املشاركني فيها.
كما اشاد م.العصيدان أيضا 
الكويت بانسحابها من  مبوقف 
املبادرة العربية للسالم وأنه آن 
العربية ان تقطع  األوان للدول 
عالقاتها بإس���رائيل، مضيفا ان 
ما حدث يعتبر عربدة صهيونية 
ان تك���ون ردود  وما نخش���اه 
الفعل مخيبة لآلمال وال تتجاوز 

احلناجر. وفي نهاية تصريحه 
هنأ م.العصيدان صاحب السمو 
األمي���ر والقيادة السياس���ية 
والشعب بعودة االبطال ونحن 
نفخر بهم ألنهم حتدوا العدو 
الصهيوني وصدقوا ما عاهدوا 
اهلل عليه، مختتما بأن موقف 
احلكومة ومجلس النواب جتاه 
القضية الفلسطينية يبني أن 

الكويت قول وفعل.

القرصن��ة اإلس�رائيلي�ة تس�ف�ك دم�اء  »الحري�ة« ف�ي المي�اه الدولي��ة
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)أسامة البطراوي(علي بوحمد يحكي للزميل أسامة دياب تفاصيل الساعات العصيبة

القرصنــة اإلسـرائيليـة تسـفـك دمـاء  »الحرية« فـي الميـاه الدوليـة
قال إن متابعة صاحب السمو ألخبارنا بادرة أبوية تعكس حرصه على سالمة أبنائه وحافز على التفاعل مع القضايا الوطنية واإلنسانية

 مصّور »كونا« علي بوحمد الشاهد على االعتداءات الصهيونية
على قافلة أسطول الحرية يحكي سيناريو الساعات العصيبة

أسامة دياب
مصور »كونا« علي بوحمد حضر اسمه في تاريخ النضال ضد العدو الصهيوني بعد أن رافق قافلة أسطول 
احلري��ة للمس��اعدات اإلنس��انية الى غزة، حمد عاد الى وطنه صباح أمس، انه ش��اهد عي��ان على االنتهاكات 
الصهيونية ومخالفتها للمواثيق واألعراف الدولية، أكد ان الكويت مهمومة بالقضايا العربية واإلسالمية ورائدة 
في مجال العمل اخليري ولذلك لم يتردد ولو للحظة واحدة في قبول مهمة مرافقة القافلة، وأشار إلى أنه كان 
يتمن��ى أن يك��ون أول مصور كويتي يدخل غزة بصفة رس��مية إال أن القدر ش��اء أن يدخل األراضي احملتلة 

معتقال وهذا شرف له.
ودحض بوحمد االدعاءات اإلسرائيلية التي بررت االعتداء على القافلة بتعرضهم للقصف منها، مشيرا إلى 
أنهم لم يقاموا اإلسرائيليني ألنهم عزل وما فعلوه ال يتجاوز الدفاع الشرعي عن النفس، الفتا إلى أن اجلندي 

اإلسرائيلي جبان وضعيف وما يروج عن قوته وتدريبه هو محض دعاية إعالمية.
وشدد بوحمد على ان متابعة صاحب السمو األمير ألخبار الكويتيني املصاحبني للقافلة بادرة أبوية تعكس 
حرصه على سالمة أبنائه وحافز على التفاعل مع القضايا الوطنية واإلنسانية، مشيرا إلى أن القافلة انتصرت 

سواء دخلت غزة أو لم تدخلها ألنها جنحت في كسر احلصار وكشف العهر الصهيوني. 
»األنباء« التقت علي محمود بوحمد وقلبت معه أوراق الرحلة واستمعت لتفاصيل الساعات العصيبة.

فإلى التفاصيل:

أو لـم ندخلهـا  انتصرنـا سـواء دخلنـا غـزة 
ألننـا كسـرنا الحصـار وكشـفنا الحقـد الصهيونـي

تمنيـت أن أكـون أول مصـور كويتـي يدخـل غزة 
رسـميًا وشـرف لـي أن أدخل األراضـي المحتلـة معتقاًل
لـم أتـردد ولـو للحظـة واحـدة فـي قبـول 
المهمـة.. والكويت رائـدة في مجـال العمل الخيري

القوات اإلسـرائيلية عزلتنا عن العالم بواسطة 
مروحية صغيرة قطعت البث وشوشت على االتصاالت

كيف علمت أنك ستكون أحد املرافقني لقافلة 
»أسطول احلرية« للمساعدات اإلنسانية والتي كان 

من أهدافها كسر احلصار اجلائر على غزة؟
كمواطن كويتي كنت أتابع بأسى ما يحدث 
على الصعيد الفلسطيني وجتاوزات الكيان 
الصهيون���ي وانتهاكاته لألعراف واملواثيق 
الدولية، وخصوص���ا أن الفترة املاضية قد 
شهدت حالة من احلراك والتفاعل اإلسالمي 
والعربي والعاملي مع احلصار املفروض على 
غزة من خالل حملة عاملية مبشاركة ناشطني 
وبرملانيني من أكثر من 50 دولة، الهدف منها 
تقدمي املس���اعدات اإلنسانية ألهلنا في غزة 
ومحاولة كس���ر احلصار اجلائر املفروض 
عليهم. وملا كانت الكويت مهمومة بالقضايا 
العربية واإلسالمية ورائدة في مجال العمل 
اخليري لم تتوان عن إرس���ال السفينة بدر 
محملة باملساعدات اإلنسانية. ولذلك لم أتردد 
ول���و للحظة واحدة في قب���ول املهمة التي 
كلفتني به���ا وكالة األنباء الكويتية )كونا( 
بصحبة الزميلة مني ششتر للقيام بالتغطية 

اإلعالمية لقافلة »أسطول احلرية«.
هل انتابتك بعض املخاوف قبل الذهاب؟

أبدا ل���م يخطر ببالي ذل���ك ولكن كانت 
تسيطر علي املش���اعر اإليجابية والتفاؤل 
وخصوص���ا أنه لو قدر ل���ي أن أدخل غزة 
كنت سأكون أول مصور كويتي يدخل غزة 
بصفة رسمية ولكنني أصبحت أول مصور 
كويتي يدخل األراضي احملتلة معتقال وهذا 
في اعتقادي ش���رف، كان لدي دافع ألضيف 
بصمة الى حياتي الشخصية باإلضافة إلى 

أن توثيق العمل اخليري واجب وطني.
كم استغرقت فترة اإلعداد للرحلة؟

لم تستغرق فترة اإلعداد للرحلة أكثر من 
عشرة أيام إلى أسبوعني منذ علمي بالتكليف 
حتى موعد الس���فر أنهينا إجراءات السفر 
بس���رعة وكانت خطة العمل أن نذهب إلى 
اس���طنبول، وللحقيقة عن���د وصولنا الى 
اس���طنبول كانت األجواء رائعة وملصقات 
القافلة تزين كل الش���وارع وشاهدنا حالة 

من التفاعل الشعبي الكبير معنا.

بداية الرحلة

حدثنا ع��ن بداي��ة الرحلة من اس��طنبول 
وتفاصيلها.

حتركت السفن ووصلنا أنطاليا وكان من 
املفترض أن نبيت ليلة بها ثم ننطلق ولكن 
حدث تأخير بس���بب عدم تعاون السلطات 
القبرصية مع الس���فن األوربية حيث كان 
املفترض أن تأتي السفن األوروبية من أثينا 
إلى قبرص وصوال الى نقطة االلتقاء في املياه 
الدولية لتنطلق الس���فن الست بعضها مع 
بعض إال أن تعنت السلطات القبرصية ومنعها 
دخول السفن األوروبية أخر انطالق القافلة 
حيث انطلقنا من أنطاليا مس���اء اخلميس 
ووصلنا نقطة االلتقاء مقابل املياه اإلقليمية 
القبرصية ولكن لم نتحرك إال يوم األحد. وإلى 
ذلك كان���ت األمور طيبة وال يوجد ما يعكر 
الصفو وجتمعت السفن وجاء إلى سفينتنا 
بعض النواب األملان وأعلنوا تأييد االحتاد 
األوروبي لنا، وانطلقنا وكنا نتوقع أن نصل 

إلى غزة في خالل يوم واحد.
ماذا حدث بعد ذلك؟

يوم األحد املاضي حوالي الساعة ال�  10 
مس���اء تلقت السفينة اتصاال من السلطات 
اإلسرائيلية تطلب منها التعريف عن نفسها، 
بالرغم من أننا كنا النزال في املياه الدولية، 

فأجابهم القبطان أننا السفينة مرمرة قادمة من 
تركيا إلى غزة محملة باملساعدات اإلنسانية 
إال أننا لم نتلق أي إجابة منهم، وكان جتاهلهم 
الرد دافع الستشعار اخلطر وخصوصا في 
ظل حتذير رئيس الهيئة اإلنسانية اخليرية 
في تركيا بولند يلدروم من أن إسرائيل تضمر 
أمرا وعلينا أن نتخذ احليطة ولذلك أمر بولند 
بضرورة نزول النساء واألطفال، الذين كان 
عددهم يتعدي ال� 70 شخصا من جنسيات 
مختلفة، ألسفل السفينة وقمنا بعمل دوريات 
مراقبة حلراسة الس���فينة. وخالل املراقبة 
الحظنا وجود ثالث سفن حربية إسرائيلية 
تراقبنا، وبعد انتهاء دوري في املراقبة ذهبت 
ألنال قسطا من الراحة إلى أن أيقظني شخص 
تركي فوجدت القوارب اإلسرائيلية محملة 
بجنود الكوماندوز اإلس���رائيلية على بعد 
ال يتج���اوز ال� 5 أمتار من الس���فينة وبدوا 
وكأنهم يتأهبون القتحام السفينة وعلى الفور 

أحضرت كاميراتي وبدأت توثيق الهجوم.
هل حذرتكم القوات اإلسرائيلية قبل اقتحام 

السفينة؟
أبدا لم يجر بيننا وبينهم سوى اتصال 

واحد طلبوا فيه منا التعريف عن أنفسنا.

محاولة العزل

ماذا حدث بعد أن حاصركم الكوماندوز؟
القوات اإلس���رائيلية لعزلنا عن  جلأت 
العالم بواسطة مروحية صغيرة قطعت البث 
وشوشت على أجهزة االتصاالت بالسفينة 
وبعد ذلك تعرضنا للقص���ف الناري الذي 
أسفر عن إصابة احد الناشطني وبالفعل مت 
نقله الى غرفة اإلسعافات وذهبت لتصويره 
لتوثيق احلدث إال أن اإلصابات توالت وعجت 
بهم غرفة اإلسعافات، إلى أن سمعت عن أسر 

األتراك ألربع جنود إسرائيليني.
كيف متت عملية األس��ر وأنتم بال س��الح 

وتواجهون جيشا نظاميا؟
استخدم األتراك عملية بسيطة جدا حيث 
كانوا يسيطرون عليهم باأليدي عند عملية 
اإلنزال اجلوي وهذا ما كشف مدى جنب اجلندي 
اإلسرائيلي وضعفه وان ما يروج عن قوته 

وتدريبه هو محض دعاية إعالمية.

ومتى قررمت االستسالم؟
أسر اجلنود اإلسرائيليني افقد الصهاينة 
صوابهم وزادت حدة القصف اإلس���رائيلي 
والقنابل الصوتي���ة والطلقات احلية وفي 
املقابل زادت خسائرنا من القتلى واملصابني 

فقرر القبطان أن نسلم أنفسنا.

خسائر في األرواح

ما مدى صحة ما يروجه اجلانب اإلسرائيلي أن 
مقاومتكم كانت السبب في خسائر األرواح؟

هذا الكالم عار عن الصحة فالناشطون على 
السفينة عزل وما فعلناه ليس مقاومة ولكن 
كان دفاعا ش���رعيا عن النفس ولم يتجاوز 
االش���تباك البدني دون أي س���الح ناري أو 
أبيض، وعلى إس���رائيل أن تشعر باخلزي 
والعار ملهاجمتها قافلة لإلغاثة اإلنس���انية 
وننتظر قرارات املجتمع الدولي في ش���أن 
الفعل املشني والذي يجب أن تتعدى الشجب 

والتنديد.
ماذا بعد أن قررمت االستسالم؟

صعد اجلنود اإلسرائيليون الى السفينة 
وسيطروا على مقدمتها ومؤخرتها وحاصرونا 
في املنتص���ف وكان تعاملهم معنا يعكس 
الوجه القبيح للكيان الصهيوني، وأبلغ دليل 
على ذلك هو أنه كان لدينا مصاب بإصابات 
طفيفة فجاء جندي إسرائيلي وأطلق النار 
عليه بكل برود باإلضافة إلى جريح آخر ترك 
ينزف إلى أن نال الش���هادة على الرغم من 
مناشدتنا لهم بضرورة إنقاذه، ظللنا على 
هذه احلال من الس���اعة ال� 5 صباحا وحتى 
الساعة ال� 8 صباحا، ومت تفرقتنا عن بعض 
وفقا للسياسة اإلس���رائيلية الشهيرة فرق 
تسد، وفي متام الساعة ال� 10 صباحا فتشوا 
اجلميع وصادروا كل متعلقاتنا الشخصية 
ومت تقييدنا بالقيود البالستيكية دون مراعاة 
لشيخ كبير أو امرأة أو طفل وتركونا على 
سطح السفينة وحتت حرارة الشمس حتى 
الس���اعة الثانية ظهرا دون ماء أو السماح 
لنا بالدخول لدورات املي���اه. وبعد الثانية 
ظهرا أنزلونا إلى داخل السفينة إلى الساعة 
السادس���ة صباحا دون طعام أو ماء إلى أن 
وصلنا ميناء أشدود اإلسرائيلي، وصعد إلى 

السفينة مترجمني أفادوا بأننا سنوقع على 
تعهد ونعود أدراجنا إلى بالدنا كما سنحصل 

على جميع متعلقاتنا.
من تسلمكم بعد وصولكم مليناء أشدود؟

اجليش اإلسرائيلي سلمنا لشرطة فرقة 
املهاجرين بصورة غير ش���رعية، وسألونا 
خالل التحقيقات عن سبب دخولنا بصورة 
غير شرعية، فكانت إجابتنا أنه مت اعتراض 
سفينتنا في املياه الدولية التي تبعد عن املياه 
اإلقليمية اإلسرائيلية ب� 120 ميال بحريا ولم 

ندخل إلسرائيل.
هل تعرضتم العتداءات أثناء التحقيقات؟

للحقيقة ل���م نتعرض ألي اعتداء بدني، 
لكن سلطات االحتالل الصهيوني اتبعت معنا 
أسلوب احلرب النفسية وكانوا يعملون على 
عامل الوقت واستمرت التحقيقات من 6.30 
صباحا وحتى الس���اعة 8 صباحا، وكانت 
تهمتنا أننا مهاجرون غير شرعيني، ووعدونا 
بأن يتم ترحيلن���ا لبالدنا فور االنتهاء من 
التحقيقات، لكن كانت املفاجأة أنهم رحلونا 
لسجن بئر السبع في سيارة عسكرية وعند 
وصولنا للسجن تس���لمنا مالبس السجن 
ووضعنا كل 4 أشخاص في زنزانة ولم نكن 

نعرف مصيرنا.
من كان معك في الزنزانة؟

2 أت���راك ومص���ري يحمل اجلنس���ية 
البريطانية، وفي السجن حتدثت إلينا بعض 
املشرفات االجتماعيات الالتي قمن بطمأنتنا 
قائالت أن إسرائيل تورطت بالقبض عليكم 

وأصبحت في وضع ال حتسد عليه.

زيارة في السجن

من زاركم في السجن؟
بعض احملامني الفلسطينيني الذين تطوعوا 
للدفاع عنا وأعطونا فكرة عن بعض األمور 
اإلجرائية وما سيحدث لنا باإلضافة إلى زيارة 
قناصل الدول الذين التقوا برعاياهم إلى أن 
جاء القنصل األردني واعلمنا بتوجه املسلمني 
والعرب إلى اململكة األردنية الهاشمية وكان 
ذلك في متام الساعة اخلامسة عصرا إلى أن 
حتركنا من إسرائيل عند منتصف الليل في 
سيارات عس���كرية للحدود األردنية، وكان 
استقبالنا حافل عند احلدود األردنية وكان 
سفيرنا في انتظارنا ووزعت علينا أجهزة 
هواتف محمولة من شركة »زين«، خصوصا 
القوات اإلسرائيلية س���رقت متعلقاتنا  أن 
الشخصية مبا فيها كاميراتي وبطاقات الذاكرة 
اخلاصة بالكاميرات التي كانت حتمل توثيقا 

للجرائم اإلسرائيلية.
ما طبيعة األحاديث التي كانت تدور بينكم 

أثناء فترة االعتقال؟
حوارات بسيطة في مجملها كنا نخفف 
عن بعضنا ونستبشر بالفرج القريب إال أن 
احلدث األبرز هو أن جنسياتنا ذابت وجمعتنا 

الهوية اإلسالمية.
هل تفكر في تكرارها مرة أخرى؟

بالتأكيد، دعما إلخواننا في فلسطني.
كيف وجدت متابعة صاحب الس��مو األمير 

ألحوالكم حلظة بلحظة؟
بادرة أبوية تعكس حرصه على سالمة 
أبنائه وتشجيعا لنا على التفاعل مع القضايا 
الوطنية واإلنسانية، كما أشكر سمو رئيس 
مجلس الوزراء الش���يخ ناصر احملمد على 
اس���تقباله لنا في املطار، وأخيرا أقول اننا 
انتصرنا سواء دخلنا غزة أو لم ندخلها ألننا 
كسرنا احلصار وكشفنا احلقد الصهيوني.

علي بوحمد بعد ساعات على عودته

علي بوحمد وجنله حسن

الشعب الفلسطيني جّبار لتحمله 
الكيان االحتاللي الغاصب منذ 1948

سألت علي بوحمد عن استفادته من تلك التجربة الصعبة، فأكد 
لي انه لم يكن يوما متفاعال مع القضية الفلس���طينية، لكن بعد 
ان رأى معاناة الشعب الفلسطيني على ارض الواقع ادرك انهم 
شعب جبار، اذ يتحمل التعامل مع هذا الكيان الفاجر منذ العام 
1948، واضاف: وجتربتي كانت جتربة موت اضافت لشخصيتي 

وتعلمت منها الكثير.

نـشــتـري
جموهراتكم 

املر�صعـة بالأملـا�س

وال�صاعات الثمينة

باأعلـى الأ�سعــار

ت : 22460150/5املباركية

يوجد لدينا

جموهرات و�ساعات 

ثمينة م�ستعملة

تتراباك العربية حتتفل بيوم احلليب العاملي في الكويت
العربي���ة، إحدى  نظم���ت تتراب���اك 
أكبر ش���ركات معاجلة وتعبئة املواد 
الغذائية في الش���رق األوس���ط يومًا 
احتفالي���ًا عائلي���ًا مبناس���بة ي���وم 
احللي���ب العامل���ي في مرك���ز »مول 
360« للتس���وق. وقد استضاف هذا 
احلدث، الذي يهدف إلى رفع مستوى 
الوع���ي ألهمي���ة احللي���ب احملفوظ 
بعب���وات كرتوني���ة طويل���ة األجل، 
األطف���ال والعائالت الذين ش���اركوا 
في مجموعة م���ن األلعاب الترفيهية 
التي تلقي الضوء على أهمية الوقاية 
ودور احلليب في حماية الصحة. كما 
مت توزيع عينات مجانية من احلليب 
العادي واحلليب بالنكهات املختلفة 
طويل األجل من إنتاج شركة )كي دي 
دي( على األطفال واألهالي املشاركني 
في هذه الفعالية. وفي هذه املناسبة، 
قال خوس���يه ماريا هيرنانديز، مدير 
قس���م منتجات األلبان الس���ائلة في 
ش���ركة تتراب���اك العربي���ة: » لطاملا 
لعبت تتراباك دورًا فاعاًل في املجتمع 
من خالل تنظي���م فعاليات ترفيهية 
وتثقيفية للعائالت واألطفال. وهذه 
هي الس���نة الرابعة الت���ي نقوم فيها 
بتنظي���م هذه االحتفاالت مبناس���بة 
يوم احللي���ب العاملي، وإننا في غاية 
السعادة للقيام بهذا اجلهد في تثقيف 
الصغار حول فوائد ش���رب احلليب 
في احلف���اظ على الصح���ة«. وتأتي 
ه���ذه الفعالي���ة في الكوي���ت كجزء 
من توجه تتراباك العربية املس���تمر 
ف���ي س���بيل رف���ع مس���توى الوعي 
ف���ي املنطقة ح���ول الفوائد الصحية 
ملنتجات احلليب املعّبأة. وقد نظمت 
شركة تتراباك العربية خالل األعوام 

السابقة فعاليات 
احتفالية مماثلة 
مبناس���بة ي���وم 
العاملي  احللي���ب 
ف���ي الس���عودية 
واليمن واإلمارات 
الع������رب�����ي�����ة 
املتحدةوالكويت 
والبحرين. ومن 
اجلدي���ر بالذك���ر 
الغذاء  أن منظمة 
والزراعة )الفاو( 

التابعة لألمم املتحدة قد حددت يوم 
احللي���ب العاملي في األول من ش���هر 
يوني���و من كل ع���ام. ه���ذا وتعتبر 
ش���ركة تتراباك من الشركات الرائدة 
عاملي���ًا في تعبئ���ة امل���واد الغذائية 
الش���ركة،  العال���م. وتس���عى  ف���ي 
بالتعاون م���ع عمالئه���ا ومزوديها، 
إلى تأمني املواد الغذائية بش���كل آمن 
وصحي ملئ���ات ماليني املس���تهلكني 
ح���ول العال���م كل ي���وم. وتتواجد 

الش���ركة ف���ي أكث���ر م���ن 150 دولة 
ولديه���ا أكث���ر من 20 أل���ف موظف. 
وتؤم���ن ش���ركة تتراب���اك مبفهوم 
املتمثلة  القيادة الصناعية املسؤولة 
ف���ي حتقيق منو مربح ينس���جم مع 
االلتزام باملعايير البيئية واملسؤولية 
االجتماعي���ة. وتعمل الش���ركة وفق 
فلس���فة »حتمي ما هو جي���د«  التي 
تعكس  رؤيته���ا في تقدمي كل ما هو 

جيد أينما كان وفي أي وقت.
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صرخة 
غزة

اه��ج��م��وا واض���رب���وا وزي�����دوا احل��ص��ارا
واس��ت��ب��ي��ح��وا أوط���ان���ن���ا وال��ب��ح��ارا

وحت����������دوا مب�����ا ت���ع���ي���ث���ون ش��ع��ب��ا
ف���خ���ارا ال���ص���م���ود  زاده  اع�������زال 

ح����ن غ���اب���ت ض���م���ائ���ر ال����ع����رب ع��ن��ه
م��س��ت��غ��ي��ث��ا ف���ل���م ي���ج���د أن���ص���ارا

ف���اع���ذري���ن���ا ي����ا غ�����زة ال���ص���ب���ر إّن����ا
ل����م ن���ع���د ف����ي دي�����ارن�����ا اح�������رارا

واجل�����ي�����وش  ال����ت����ي ب���ه���ا ن��ت��ب��اه��ى 
ف����ي امل���ي���ادي���ن ل��ي��ل��ن��ا وال���ن���ه���ارا

ل����م ت���ع���دن���ا ل���ت���دف���ع ال���ض���ي���م ع��ن��ك��م
وان���ت���ص���ارا م����ن����ارة  ل��ت��ع��ل��ي  أو 

م����ن����ذ اع����ان����ن����ا ال�����س�����ام خ����ي����ارا
اخل��ي��ارا ذاك  س��خ��ف  ال���ن���اس  ادرك 

ف���م���ت���ى أجن�������ز ال����ي����ه����ود ع����ه����ودا
وم���ت���ى اح���س���ن ال���ي���ه���ود اجل�����وارا

وم�����ت�����ى اره���������ب ال�����ي�����ه�����ود ك����ام
االن������ك������ارا ي�����ش�����دد  ب�����ي�����ان  او 

فلسطن ف���ي  أه��ل��ن��ا  ي���ا  س��ام��ح��ون��ا 
ت�����وارى ع��ن��ك��م  اجل���م���ي���ع  م����ا  اذا 

ف��ف��ل��س��ط��ن ج���رح���ه���ا ك���ي���ف ي��ب��رى
وأه�����ال�����ي�����ه ع����م����ق����وه ش����ج����ارا

ه�����ل ع���ل���م���ت���م ب������أن م�����ا ت��ف��ع��ل��ون
ج����دارا اجل������دار  ف����وق  ي��ب��ن��ي  ذاك 

ه�����رع ال����ت����رك م����ع ج����م����وع ت���ن���ادت 
واس���ت���ج���اب���ت ف��ي��م��م��وه��ا ج���ه���ارا

وم���ع امل��ب��ح��ري��ن س���ار ل��ف��ي��ف م��ن األه��ل
خ���ف���اف���ا ي���س���ت���ن���ك���رون احل���ص���ارا

ن�����خ�����وة واس����ت����ج����اب����ة دف���ع���ت���ه���م
ال����ق����رارا ذاك  ف���ك���ان  واع����ت����ق����اد 

ي���ح���م���ل���ون امل����ت����اع وال����������زاد رف����دا
األوزارا ي��ح��م��ل  م���ن  م��ن��ه��م  أي����ن 

ب���اغ���ت���ت���ه���م ق���ن���اب���ل ال�����غ�����در ل��ي��ا
ف����أس����ال����ت دم������اءه������م ان�����ه�����ارا

ل��ي��ل غ����������ارات  ال����ي����ه����ود  ي����غ����ر  ال 
ل���ن ي���ط���ول ال���ع���ق���اب واالن���ت���ظ���ارا

ف���ف���ل���س���ط���ن وع������ده������ا وع�������د ح��ق
ي���ج���ارى ال  ف����ي ص���دق���ه  ب���ك���ت���اب 

ف��������إذا ح������ان وع�����دك�����م ج������اء ق���وم
م��ن أول����ي ال��ب��أس ي��ه��دم��ون ال��دي��ارا

األق��ص��ى امل��س��ج��د  ف��ي  ال��ص��اة  فيقيمون 
وي��ح��م��ون احل��م��ى وي��رع��ون ال��ذم��ارا

ذل���������ك ال�������وع�������د ان���������ه ل���ق���ري���ب
مي����أ ال����ك����ون ن���ش���وة وان���ب���ه���ارا

شعر: علي يوسف المتروك
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عبدالرحمن الخراز  روى لـ »األنباء« تفاصيل رحلة قافلة الحرية:
رجال الكوماندوز اإلسرائيلي وضعوا السالح فوق رؤوسنا وركلونا باألرجل

أكد أنهم مارسوا معهم الحرب النفسية وجمعوا سكاكين المطبخ وصوروها وقالوا كانت مع اإلرهابيين

منعونـا من الصالة ومـن قضاء الحاجـة وظللنا 
مكبليـن بالقيـود التي مازالـت آثارها علـى معاصمنا

رفضنـا التوقيـع مقابـل اإلفـراج علـى أننا 
مخالفون وفضلنا السـجن على االعتراف بإسرائيل

بـدأ  الفجـر  لصـالة  األخيـر  التشـهد  فـي 
القصف ودماء الشـهيد التركي سـالت على سـترتي

لم نخش أسلحة الصهاينة ووقفنا معتصمين على ظهر السفينة نقول للعالم بأسره »إسرائيل تحاصرنا ونحن ُعّزل«
ليلى الشافعي

عبدالرحمن اخلراز احد ابطال قافلة احلرية 
الذين شرفوا الكويت والعالم روى لـ »األنباء« 
تفاصيل ايام الرحلة حلظة بلحظة، ورغم شعوره 
بالتعب اال انه لم ميتنع عن شرح تلك التفاصيل 
التي توضح للجميع ان العدو الغاصب استهدف 
عامدا متعمدا املتضامنني وسفنهم وأطلق عليهم 

النار، فإلى التفاصيل:
بدايللة حمدا هلل على سللامتكم وعودتكم الى 
أرض الوطن سللاملني نريد معرفة الدافع لالتحاق 

بقافلة احلرية؟
هو واجب شرعي وانساني لنصرة اخواننا 
احملاصرين في غزة خاصة ان معاناة أهالي غزة 
تؤرقني منذ زمن وكنت أود املشاركة في رفع 

الظلم عنهم بأي وسيلة.
ماذا تعمل؟

أعمل موظفًا في ادارة االسناد بوزارة األوقاف 
والشؤون االسالمية.

ومتى جاءت لكم الفكرة بااللتحاق باحلملة؟
كما أخبرتك منذ زمن وأنا أفكر في هذا البلد 
املظلوم ولقد أمرنا اهلل ســـبحانه برفع الظلم 
ومساعدة املظلوم حتى يحصل على حقه فاملؤمن 
أخو املؤمن كما قـــال نبينا ژ، وكانت الفكرة 

تراودني قبل شهر من االستعداد للسفر.
هل توقعت نسبة من اخلطر قبل سفرك؟

عند خروجي كنـــا نتوقع 10% فقط ونحن 
وجميع املشـــاركني أخذنا جميـــع الترتيبات 
القانونية كي ندخل غزة دون أي مخالفة فكان 
الترتيب مع املؤسسة التركية IHH وكانت الدولة 
الوحيدة التي خرجت بســـفينة كاملة مجهزة 
بجميع أنواع اإلغاثة من محطة حتليل مياه إلى 
مواد غذائيـــة وأدوية وغيرها حيث كان تبرع 

اخلرافي بقافلة كاملة.
كيف بدأت الرحلة؟

اخلروج عن طريق مؤسســـة IHH التركية 
وكان جتمع الوفود في اسطنبول وكانت هناك 
اجتماعات منظمة في اسطنبول ملدة 4 ايام ترتيبا 
لكل شيء ثم توجهت بعض القوافل في شمال 
تركيا تصل الى انطاليا وهو االنطالق الرسمي 
ولكنها انطلقت من اسطنبول ومت جتهيز وترتيب 
السفن والبعض أخذ طائرة من اسطنبول الى 
انطاليـــا، وكان وفد كل دولـــة له رئيس وكان 
رئيس العرب هـــو د.وائل العبداجلادر رئيس 
الوفد الكويتي ينسق مع ادارة IHH وكان التنظيم 
والتنسيق دقيقا للغاية واملعلومات منظمة تصل 
من االدارة العليا املتشكلة من رؤساء الوفود الى 
الوفود من مقترحات وشكاوى ولكن احلمد هلل 
لم تكن هناك اي مشـــاكل بل كان الكل يتسابق 
على ما نحن ذاهبون اليه والتنظيم كان هرميا 

ملتزما بالغاية التي من أجلها ذهبنا.
ومللاذا كان شللعورك بللني هذه اجلنسلليات 

املتعددة؟
شعرت بأن أول مرة تكون هناك وحدة عربية 
منذ ايام النكسة الى اآلن ممثلة في 50 دولة منها 
الكويت والبحريـــن واجلزائر واألردن ومصر 
وغيرها وكان التالحم عجيبًا بيننا الكل يحاول 

تقدمي املساعدة لآلخر في كل شيء.
ماذا حدث بعد ذلك؟

انطلقنا من انطاليـــا الى غزة خالل يومني 
ونصـــف اليوم بحرا، و لم يكن هناك اي عائق 
وقريبا من سواحل قبرص كانت نقطة التالقي في 
البحر بني جميع القوافل، حتى كان معنا نواب من 
قبرص واليونان، جتمعنا في البحر يوما واحدا 

املطبخ وجمعوا السكاكني وصوروها وقالوا هذه 
كانت مع االرهابيني ويحاولون مقاومتنا بها، مع 
انه مت تفتيشنا ذاتيا ونزعوا مالبسنا حتى فتشوا 
داخل الشعر وداخل الفم واالسنان وتصويرنا 
وأخذ بصماتنا ثم طالبونا بتوقيع ورقة على 
اننا دخلنا البالد بطريقة غير شـــرعية، واننا 
مخالفون ووضعوا لنا مقابل التوقيع عودتنا 
للكويت ولكننا لم نوقع ألن توقيعنا يعني أنه 
اعتراف بقيام دولة إسرائيل وباملخالفة واننا 
كنا في مياه اســـرائيلية مـــع اننا كنا في مياه 
دولية والكل رفض التوقيع وآثرنا احلبس على 
االعتراف بإسرائيل. وكان في كل نقطة تفتيش 

أربع نقاط تفتيش أخرى.

سجن إليا

وماذا حدث بعد ذلك؟
ركبونا بـــاص ونحن مقيدون واخذونا من 
اشدود إلى بئر الســـبع ورمونا في سجن اليا 
الســـاعة 5 فجرا وكنا فـــي زنزانة ضيقة جدا 
ومع ذلك كانت معنوياتنـــا عالية ولم يقلقنا 
إال خوفنا على قلق أهلنا بالكويت، وألبسونا 
مالبس املساجني ولم نحزن بل كنا نشعر بأننا 
مفخرة للكويت. وفي الساعة الـ 4 عصرا جاءنا 
قنصل األردن ووعدنا بطمأنة األهل في الكويت 
كما جاء الصليب األحمر وقاموا بعمل فحوصات 
لنا الى الساعة 6 مساء ثم جاء ضابط وأبلغنا 
باالفراج. وطوال وجودنا في الســـجن الضيق 
كنا نصلي ونردد االدعية واالذكار ونذكر بوعد 

اهلل ونصره.
ومتى وصلتم الكويت؟

كالعادة كانت حربا نفسية من االسرائيليني 
وكان املفروض ان نصـــل الكويت أمس ولكن 
كانوا ينقلوننا ببطء من سجن إلى سجن ومن 
سجن بئر السبع إلى حدود األردن، واحلمد هلل 
السفارة الكويتية في االردن كان استقبالها كبيرا 
حيث قابلنا السفير فيصل مالك الصباح الذي 
استقبلنا بكل حب واعطى لكل واحد منا كتاب 
شكر ومت عمل مقابالت تلفزيونية وعاملية ثم 
ركبنا طائـــرة اميرية كويتية من قبل صاحب 
الســـمو األمير، حفظه اهلل، حيث ارســـلها لنا 

وأوصلتنا للكويت.
كلمة أخيرة؟

شكرا لصاحب السمو األمير الشيخ صباح 
األحمد وللحكومة على هذا االستقبال الذي يدل 
على اهتمام الكويت بنا والذي يؤكد أن احلكومة 

ال تنسى مواطنيها حتى وهم في اسرائيل.
واسعدني انني سمعت ان أوباما الغى لقاء 
مـــع نتنياهو كما اســـتقبلنا في مطار الكويت 
سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد 
وجميع الوزراء وكان استقباال رسميا فشكرا 

للجميع وشكرا لالعالم الكويتي.
لللو أتيحت لك الفرصة لزيارة اخرى لغزة هل 

ستسافر؟
نعم مادامت هذه الزيارة من منظور اسالمي 

صرف.

لقطات شهادة

أخبرنا خال عبدالرحمن اخلراز )أحمد الفارس( 
ان عبدالرحمن منذ صغره وهو متدين وحافظ 
للقرآن وله نشـــاط دعوي في جميع املجاالت 
اخليرية بالكويت ودائما يحث على عمل اخلير 
داخل وخارج الكويت كما انه يصل رحمه ويزور 

أهله ويحبه اجلميع خللقه احلسن.

انتظارا لندخل دفعة واحدة جميعا بقيادة رئيس 
املنظمة IHH ابولنف وكان املسلمون 95% والباقي 
نصارى ويهود يدينون الكيان الصهيوني، وكان 

معنا بابا القدس على السفينة.
ما االنشطة التي بدأمت بها في السفينة؟

كانت الدروس الدينية واخلواطر االسالمية 
واالدعية يوميا، وكانت االخبار تنقل اوال فأوال، 
وكان االنترنت مفتوحا لالعالميني الذين كانوا 
على اتصال دائـــم مع القنـــوات التلفزيونية 
واالذاعيـــة ومع الكبار والصغار، وكان يصلنا 
يوميا خبر تهديد من اسرائيل، ونحن لم نهتم 
وكلما اقتربنا من غزة يشوشون على وسائل 
اتصالنا ثم قطع االتصال ونحن في البحر، واحب 
ان اذكر زميال لنا بريطانيا عمره فوق الـ 60 عاما 
كان معروفا انه كل عام يسافر مع قافلة شريان 
احلياة وهو مســـيحي الديانـــة، وكان في هذه 
القافلة ونحن عليها اعلن اسالمه وحول اسمه 
الى محمد الفاحت ونطق الشهادتني امام جميع 

الوفود وكان ذلك قبل انطالق السفن بيوم.
متى شعرمت باخلطر؟

بدأنا نسمع تهديدات اسرائيلية تزيد يوما 
بعد يوم عن طريق وسائل االعالم بعدم السماح 
للقوافل بدخول غزة، ويوم االحد املاضي وصل 
خبر ان اسرائيل اصدرت قرارا بأن املياه االقليمية 
املســـموح بها اال تتعدى 68 ميال، وهذا القرار 
مخالف للقانـــون، حيث معروف دوليا انه 20 
ميال مياه اقليمية، واعلنت اســـرائيل انها لن 
تسمح بايصال املساعدات الى غزة. وفي الساعة 
8 مساء صرنا على بعد 20 ميال من غزة ومازلنا 
في املياه الدولية ونحن هدفنا ايصال املساعدات 
الى غزة، او وضع اســـرائيل في موقف محرج 
امام العالم كما حدث، وظللنا متوقفني في املياه 
ونحن على يقـــني اننا اصبحنا في خطر، لكن 
الذي نعلمه ايضا اننا لم نخترق القانون الدولي 
بل هدفنا خدمة اجلانب الشرعي ثم االنساني 
ووفق القانون الدولي، واستمررنا واقفني على 
بعد 40 ميال من غزة ثم جاءت اخبار ان اسرائيل 
ستهاجم الســـفينة، وكان توقعنا ان اسرائيل 
ستقود السفينة الى اسرائيل فقط ويتم ترحيلنا 

الى تركيا.
ماذا كان رد فعلكم حول هذا الهجوم؟

عقدت اجتماعات مكثفة مع رؤساء الوفود 
الخذ االحتياطات االمنية واالحتياطات القانونية 
ووزعت الكمامات والعوامات وشرحت لنا طريقة 
الوقايـــة من القنابل الصوتية والضوئية وكل 

ومتى مت استسامكم؟
بعد أن أعلنت مؤسســـة IHH ان يستسلم 
اجلميـــع وانه مت احتالل الســـفينة بالكامل مت 
االستســـالم ونزلنا في القاعة ورأينا الشهداء 
واجلرحـــى والدمـــاء فـــي كل مـــكان، ودخل 
االســـرائيليون علينا في القاعة وهم مجهزون 
بكل االسلحة ثم كبلوا أيادينا البعض من االمام 
وآخرون كبلوا من اخللف وفتشـــونا تفتيشا 
كامال وسلبوا كل الهواتف النقالة حتى االمور 
الشخصية من قلم وغيره ومال أخذوه وتركوا لنا 
اجلوازات فقط، ومت اقتيادنا الى اعلى السفينة 

مكبلني.
وقفنا 6 ساعات في الشمس، ونحن مكبلون 
بعد ان سيطروا بالكامل على السفينة وحرك 
اجلنود السفينة الى اسرائيل ونحن محاصرون 
ومكبلون ولم يتركوا لنا ماء وســـاعد بعضنا 
البعض بإعطـــاء املاء اخلاص لدينا ونحن في 
قيودنا بقدر استطاعتنا وكان اجلنود يتعاملون 

معنا بعنجهية وتعال.

حرب نفسية

في هذه االوقللات العصيبة هل حاول اجلنود 
التحرش بكم؟

كما قلت لك ال ماء وال أكل ونحن في قيودنا 
مكبلني ممنوعي احلركة وطلبت منهم الوضوء 
فرفضوا فك قيدي وتوضأت وأنا في قيودي مكبل 
ومنعونا ان نصلي جميعا، بل البعض يصلي 
وهو مكبل فقط، كما منعونا منعا باتا من دخول 
احلمام، وكان املكان حارا جدا والتنفس صعبا 
وسط هذه اجلموع، ونحن مجتمعون في مكان 
واحد وظللت هكذا ومن آن آلخر يتحرشون بنا 
من ركل ورفس وسب وغيره حتى وصلنا الى 
ميناء اشدود ونحن مقيدون والساعة 4 عصرا 
كل واحد في مكان بـــدون حركة وظللنا هكذا 
من الســـاعة 4 عصرا الى 3 فجر اليوم الثاني 
وطوال هذه الفترة ممنوع دخول احلمام ومن 
يطلب منه قضاء احلاجة ويلح، البد ان يكون 
الباب مفتوحا وهو مكبل ايضا وكانت املعاناة 
شـــديدة ولم جند املياه وكانوا يعيشوننا في 
حرب نفســـية ويتعمدون اهانتنا وأسلحتهم 
موجهة لرؤوســـنا وجميع أنـــواع اجلنود من 

شرطة وحرس وآخرين.

خبث صهيوني

وكان من اخلبث الصهيوني ان دخل اجلنود 

وســـائل االمن الالزمة، خاصة ان كل شخص 
منا ال يحمل اي سالح، 700 فرد والكل يستعد 
بنظام واطمئنان قلبي وروحي واميان من اهلل 
بالنصر ألننا جئنا من اجل هدف ســـام وليس 

لنا اي هدف عدائي.
ومنذ الســـاعة 8 الى الساعة 12 ليال ونحن 
على السفينة رأينا زوارق اسرائيلية وطائرات 
جتسس حتوم حولنا، وانقطع البث متاما الذي 
كان مسموحا لوسائل االعالم، وكان لدينا وسيلة 
اتصال الثريا ولكن كل شيء انقطع، وال نعلم 
شيئا عن العالم اخلارجي، ثم سألنا االسرائيليون: 
اين أنتم ذاهبون؟ قلنا لهم ذاهبون الى غزة، وبدأ 
احلوار ملدة ساعتني، واكدوا: سنمنعكم، وكانوا 
يتكلمون العربية، وبدا احلوار مع االدارة، فأمرنا 
ان تكون النســـاء في اسفل السفينة واملرضى 
االتراك خاصة انـــه كان بيننا من يفوق عمره 

80 عاما ونحن الرجال في االعلى.
وظل الرجال معتصمني اعلى الســـفينة في 
مظاهرة سلمية تقول للعالم بأسره ان اسرائيل 
حتاصرنا باالســـلحة ونحن عـــزل ما جئنا اال 
من اجل تقدمي مساعدة اهل غزة، وظللنا هكذا 
واسرائيل حتاصرنا باالسلحة الى الساعة الرابعة 
والنصف، فجرا حيث مت حصار السفينة بالكامل 
من قبل 20 زورقـــا او اكثر وكل زورق به من 
5 الـــى 6 جنود، وكل جنـــدي محمل بالبنادق 

واالسلحة االخرى.

صالة الخوف

وأنت وسللط هللذا احلصار وأعللزل ماذا كان 
شعورك؟

كان بداخلي اميان كبير ألن هدفنا اسالمي 
فإن قتلت فأنا شـــهيد، كما كان هدفنا ان يعلم 
العالم أننا جئنا للخير واسرائيل حتاصر العزل 

الذين جاءوا من اجل العمل االنساني.
ومع ذلك صلينا صالة اخلوف تأسيا برسولنا 
الكـــرمي ژ، فكانت مجموعـــة تصلي وبعض 
الوفـــود حترس املصلـــني وتناوبنا ذلك، وفي 
التشهد االخير لصالة الفجر بدأ الصهاينة القذف 
علينا، حيث بدأوا بالقنابل الصوتية ثم ضرب 
رصـــاص مطاطي ثم بدأ القذف في الســـفينة 
عندما بدأ االنزال اســـتخدموا الرصاص القاتل 
احلي واستمرت املجزرة ربع ساعة. وكنا نأخذ 
اجلرحى وندخلهم داخل السفينة وكان العدو 
الصهيوني أعلى السفينة وكان االنزال ومركز 
القيادة كان في حراسة االتراك الذين كانوا اغلب 

الضحايا ألنهم في أعلى السفينة.
وماذا فعلتم؟

قمنا بإبعاد الـــزوارق بخراطيم املياه على 
قدر استطاعتنا ثم نقلنا اجلرحى والشهداء من 
أعلى السفينة الى أسفلها، وكانت اللحظات متر 
قاسية، حيث كانت القنابل في كل مكان، واالنزال 
مستمرا والعدو يضرب ضربا عشوائيا وأصيب 
أكثر من 60 جريحا ووقع اكثر من 19 شـــهيدا 

ونحن نتسلح بالدعاء والقرآن الكرمي.
استمرت االحداث 40 دقيقة وكانت مجزرة 
وكنا نسمع عن جشـــع االسرائيليني وحاالت 
االغتصاب واالرهاب، ولكن اول مرة أرى صورة 
أقسى من ذلك فهم كانوا »ال يرقبون في مؤمن 
إال والذمـــة« وكان القرآن ال يفارقنا وكل واحد 

يذكر الثاني باالذكار.

عبدالرحمن اخلراز يتحدث عن تفاصيل رحلة قافلة احلرية

بقعة دم لشهيد تركي على سترة اخلراز التي صنعت على هيئة علم الكويت

)سعود سالم(اخلراز يتحدث للزميلة ليلى الشافعي اخلراز مع أهله وذويه

عبدالرحمن اخلراز مع ابنائه
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أشاد بموافقة الحكومة على توصية مجلس األمة باالنسحاب من مبادرة السالم

مبرة طريق اإليمان: مهاجمة »الحرية« 
قرصنة بحرية وإرهاب دولة

الشمري: التمرد الصهيوني على قافلة الحرية 
انتهاك صارخ للشرعية الدولية

الداهوم: الكويتيون برهنوا على عروبتهم

أصدرت مب���رة طري���ق االميان 
اخليرية التي يرأس مجلس ادارتها 
الداعية نبيل العوضي بيانا صحافيا 
ش���جبت فيه ما حدث لقافلة احلياة 
االنس���انية )احلرية( التي حتركت 
لكس���ر احلص���ار عن مدين���ة غزة 
احملاصرة من قبل الكيان الصهيوني 
الغاصب لالرض العربية، وقد جاء 
في البيان »باهتمام بالغ تابعت مبرة 
طريق االميان اخليري���ة ما آل اليه 
الوضع املأساوي الناجت عن القرصنة 
البحرية وارهاب الدولة الذي مارسه 
الكيان الصهيوني الغاصب باالعتداء 
على قافل���ة احلرية املكونة من عدة 
س���فن حتمل طابعا دوليا وانسانيا 
سلميا يهدف الى فك احلصار الظالم 
على سكان قطاع غزة احملاصر منذ 

سنوات«.
وتابع: لقد حزن الضمير االنساني 
والعالم احلر أميا حزن وتألم أش���د 
ايالم على الدماء الطاهرة التي أبيحت 
حرمتها على منت هذا االسطول وعلى 

الضحايا من الش���هداء الذين قتلوا 
بدم بارد على ايدي جنود الصهاينة 
الغاصبني الذين اقتحموا هذه السفن 
في املياه الدولي���ة، وفي وضع من 
القرصنة البحري���ة وارهاب الدولة 
واستهانة بالقانون الدولي واالعراف 

االنسانية والعاملية.
وطالبت بتعليق مبادرة السالم 
العرب  الس���فراء  العربية، س���حب 
االتفاقي���ات  للتش���اور، جتمي���د 
االقتصادية والسياسية املشتركة مع 
هذا الكي���ان، اعادة صياغة اخلطاب 
االعالمي والسياسي العربي مبا يوضح 
السلوك العدواني واالستخفاف الدائم 
من هذا الكيان لكل ما هو سلمي وعادل 
الذاتية،  طاملا تعارض مع مصاحله 
اتخاذ التدابير القانونية الدولية التي 
تدفع بهذا الكي���ان الى تقدمي قادته 
الى محاكمة دولية عادلة على جميع 
اجلرائم الس���ابقة والتي كان آخرها 
جرمية القرصن���ة البحرية وإرهاب 

الدولة.

الناش���ط السياسي  اشاد 
خليل الشمري مبوافقة احلكومة 
الكويتية على توصية مجلس 
االمة باالنس���حاب من مبادرة 
السالم العربية، مؤكدا ان هذا 
الكيان الصهيوني الغاصب ال 
يريد السالم وهو ألد اعداء االمة 
العربية واالسالمية، ويعتبر 
الدولي  القانون  نفس���ه فوق 
التي  الدعم واملساندة  نتيجة 
الوالي���ات املتحدة  تقدمها له 
االميركية دون حدود. واستنكر 
الش���مري الهجوم الغادر على 
سفن قافلة احلرية التي كانت 

متوجهة الى قطاع غزة مبا حتمله من مس���اعدات 
انس���انية لفك احلصار عنها، معتبرا ان ما حدث 
هو جرمية نكراء بحق االنسانية، وليست غريبة 
على هذا الكيان الذي لم يت���وان في قتل االنبياء 
واملراسلني واالفساد في االرض منذ بدء اخلليقة، 
خاصة ان هذا الع���دوان مت في املياه الدولية رغم 
جميع املواثيق واالعراف الدولية التي حتمي هذه 
الس���فن في اعالي البحار، رغم انها ترفع العديد 
من اعالم الدول االوروبي���ة وغيرها وعلى متنها 
العديد من الناش���طني والبرملانيني، مشيرا الى ان 
تواجد عدد كبير من النشطاء الكويتيني ضمن هذه 
القافلة وفي مقدمته���م النائب د.وليد الطبطبائي 

يؤكد دعم ومساندة الكويت الهالي 
قطاع غزة احملاصرين وتقدمي يد 
العون لهم وهذا ليس غريبا على 

اهل الكويت.
وطالب الشمري املجتمع الدولي 
بوقفة جادة وحازمة الجبار اسرائيل 
على رفع احلصار عن قطاع غزة، 
الذي يعتبر امرا غير مبرر او مقبول، 
داعيا الدول العربية واالس���المية 
الى اجلدية في التضامن والتكاتف 
لوضع حد للعربدة االسرائيلية، 
خاصة ان الدول العربية مجتمعة 
متلك من اسباب القوة ما يؤهلها 
ملمارس���ة الضغوط على املجتمع 
الدولي الذي ال يعرف غير لغة املصالح بهدف انهاء 
غطرس���ة العدو الصهيوني وانهاء سيطرته على 
قطاع غزة والضفة متهيدا القامة الدولة الفلسطينية 

املوحدة وعاصمتها القدس الشريف.
وحمل الش���مري الكيان الصهيوني املسؤولية 
الكاملة عن القتل���ى واجلرحى في القافلة نتيجة 
الهجوم الوحشي عليهم من قبل اجليش االسرائيلي، 
مطالبا بضرورة محاكمة املسؤولني عن هذه اجلرمية 
الذين امروا بهذه العملية وايقاع اشد العقاب بهم، 
والقصاص منهم ام���ام احملاكم اجلنائية الدولية، 
حتى يكونوا عب���رة لغيرهم من املجرمني الذي ال 

يقيمون وزنا لالنسانية.

أشاد أمني س����ر االحتاد الوطني لعمال وموظفي 
الكويت أنور الداهوم باملوقف االنس����اني والبطولي 
الذي سطره نشطاء السالم في اسطول احلرية املتوجه 
الى غزة والذي تعرض لهجوم بربري من قبل القوات 
االسرائيلية على الرغم من وجوده في املياه االقليمية 
حيث مارست الدولة العبرية ارهاب الدولة ضد العزل 
من نشطاء السالم الذين يحملون مؤنا غذائية ودواء 

للشعب الفلسطيني احملاصر في غزة.
وثمن الداهوم املوقف االنس����اني ألبناء الش����عب 
الكويتي املشاركني في قافلة احلرية الذين بارك لهم 
العودة املجيدة الى ارض الوطن ساملني على منت الطائرة 

األميرية التي أقلتهم الى البالد صباح أمس.

وأض����اف: برهن ابن����اء الكويت عل����ى عروبتهم 
ومش����اركتهم للهم العربي واالنساني الخوانهم في 
قطاع غزة من خالل املشاركة الكبيرة في سفن احلرية 

املتجهة الى غزة احملاصرة منذ اكثر من 3 سنوات.
ودعا الى رفع احلصار فورا، فمن غير املقبول ان 
ميوت شعب في سجن كبير اسمه غزة تنفيذا لرغبة 
لنوايا اسرائيل الش����يطانية، في حني يتفرج العالم 

على املوت البطيء لهذا الشعب املظلوم.
وأش����اد الداهوم بالدور الترك����ي الكبير واللفتة 
االنس����انية من الدول األخرى املشاركة التي عبرت 
عن الضمير االنساني واألممي الذي مازال يقظا امام 

املمارسات االسرائيلية الوحشية.

جمعية الصداقة الكويتية ـ التركية: احتالل مغتصب 
ال يراعي مواثيق وال عهودًا دولية وال مبادئ سماوية

الصانع يطالب بوقفة مشرفة للذود عن كرامة األمة
عبر احملامي رياض الصانع عن استهجانه واستنكاره وشجبه للعربدة اإلسرائيلية 
في املجزرة التي ارتكبتها الدولة الصهيونية بحق »اسطول احلرية« الذي كان على 
متنه اخواننا وابناؤنا الكويتيون ومن ضمنهم احملامي الزميل واالخ مبارك املطوع 
الذي نطلق عليه محامي احلريات ال ألنه محام من الكويت ولكن ألننا نفتخر بكل 
من ذهب في هذه القافلة حامال عمره بني يديه كما نفتخر بهذه الكوكبة التي شرفت 
جميع اهالي الكويت، وما فعله الكيان الصهيوني على اسطول احلرية للمساعدات 
اإلنسانية يعكس فكر الكيان الصهيوني وطبيعته، وهذا الهجوم البربري ذكرنا 
باجلرح النازف في غزة ووضعنا امام ساعة احلقيقة وان هناك حصارا غير عادل 

وجرحا مفتوحا ينزف في قطاع غزة.

وتابع، وأقول: ان اس���طول احلرية ومن على متنه من اخواننا وابنائنا انتصر 
رغم ما حدث معه ألنه كش���ف عن نوايا الدول���ة الصهيونية ألن ما فعله الكيان 
الصهيوني لم يكن باألمر املس���تبعد ملا اعتادت عليه آليات املوت االسرائيلية من 
ارتكاب جرائم بحق اإلنسانية، وناشد الصانع الدول العربية والعالم وقفة مشرفة 
ولو ملرة واح���دة للذود عن كرامة األمة والدفاع عنها ودع���م الرأي العام العاملي 
املتأجج جتاه الغطرسة االسرائيلية التخاذ قرارات اممية قابلة للتنفيذ ومعاقبة 
الصهاينة املجرمني الذين ضاقوا ذرعا مبؤسسات مجتمعية مدنية ارادت ان تعبر 
عن مؤازرتها وجهودها لكس���ر حصار جائر يفرض���ه االحتالل على اخواننا في 

القطاع املنكوب.

أص����درت جمعية الصداقة الكويتية � التركي����ة بيانا جاء فيه: في 
الوقت الذي يس����عى فيه العالم لنشر ثقافة الصداقة واحملبة والسالم 
بني الش����عوب اال ان الكيان الصهيوني املغتصب الرض فلسطني ابى 
اال ان ينشر الفس����اد في االرض من قتل وتخريب ودمار وانتهاك لكل 
القيم الس����ماوية والقوانني الدولية املتعلقة بكل احلقوق وعلى رأسها 
مبادئ حقوق االنسان التي اتفق عليها في العهود واملواثيق الدولية، 
وكان آخ����ر هذه االنتهاكات عملية القرصنة التي قام بها جيش الكيان 
الصهيوني املغتصب في البحر خلطف س����فينة قافلة احلرية لكس����ر 
احلصار عن اخواننا في غزة احملاصرين منذ اربع سنوات ال غذاء وال 

ماء وال كهرباء ومئات اآلالف منهم مشردون دون مأوى.
ونحن جمعية الصداقة الكويتية التركية نرى ان البلدين الكويت 
وتركيا حكومة وشعبا قد شحذا الهمم وقاما بواجبهما جتاه اخوانهما 
في غزة وقامت االفواج من النس����اء والرجال والناش����طني من النواب 
واحلقوقيني من البلدين بالس����عي لكسر هذا احلصار من خالل اعمال 

اغاثية مدنية عبر البحر بسفن محملة باالغذية واملواد الطبية ومواد 
البن����اء فما كان من جيش االحتالل املغتصب اال ان قام مبحاصرة هذه 
القوافل واالعتداء على من فيها من املدنيني العزل وبطريقة همجية ال 
انسانية وقتلوا وجرحوا العشرات دون مراعاة ملواثيق وال عهود دولية 
وال مبادئ سماوية. لذا، فإن اجلمعية واعضاءها ومؤسسيها وعلى رأسهم 
رئيس اجلمعية الشيخ منر الفهد ورجل االعمال عبداهلل سالم اجلميعة، 
يش����يدون مبوقف البلدين الصلب والشجاع جتاه الصلف الصهيوني 
االجرامي والسعي احلثيث النقاذ اخوانهم في غزة، كما ان اجلمعية تقدم 
خالص العزاء الخواننا االتراك حكومة وش����عبا في الشهداء الذي لقوا 
مصرعهم على منت السفينة في عرض البحر ونحسبهم من الشهداء، كما 
تشيد اجلمعية باملوقف الشجاع للوفد الكويتي املشارك في هذه القافلة 
وعلى رأس����هم النائب د.وليد الطبطبائي، ونحمد اهلل على سالمتهم، 
والى مزيد من العطاء يا كويت، والى مزيد من املواقف يا تركيا، والى 

الشيخ منر الفهدمزيد من التقدم وااللتحام والصداقة بني الشعبني والبلدين.
خليل الشمري

رياض الصانع

باسم املظفر كوثر اجلوعان عماد املطوع حمد العيسى

دعاة يطالبون بمواجهة اإلجرام 
الصهيوني على كل المستويات

أص���در مجموعة م���ن العلم���اء وهم: 
د.عبدالرحمن البر أستاذ احلديث وعلومه 
بجامعة األزهر، د.صالح الدين سلطان استاذ 
الشريعة االسالمية بجامعة القاهرة، د.يحيى 
اسماعيل احمد اس���تاذ احلديث وعلومه 
بجامعتي األزهر والكويت، د.مسعود صبري 
ابراهيم عضو احتاد علماء املسلمني، وصفي 
عاشور ابوزيد عضو احتاد علماء املسلمني، 
عطية فتحي الويش���ي باحث في التاريخ 
والفكر االسالمي، هشام محمود غنيم عضو 
احتاد علماء املسلمني، رضا محمد كركور 
امام وخطيب وداعية اس���المي، د.صفوت 
حجازي االمني الع���ام لرابطة علماء اهل 
السنة بيانا دعوا فيه حكام االمة العربية 
واالسالمية للتخلي عن مواقفهم السلبية 
الت���ي صارت اقرب الى التواطؤ مع العدو 
الصهيوني ازاء هذه احملاوالت الصهيونية 
املتك���ررة، والدعوة العاجلة ملؤمتر عربي 
اس���المي يحدد اخلطوات الواجب اتباعها 

سياسيا واقتصاديا واعالميا وعسكريا.
كما طالبوا بسرعة التصالح والتوحد 
وترك املناكفة السياسية واحلزبية، والتوحد 

في خندق املقاومة ملواجهة العدو احلقيقي، 
ووجهوا دعوة الى املثقفني في األمة الى العمل 
على دعم ونشر القضية وفضح املخططات 
الصهيوني���ة، من خالل وس���ائل االعالم، 
الديني���ة والثقافية، واملؤمترات  واملنابر 
والندوات وحلق���ات النقاش العلمية، إلى 
جانب التحرك العاجل ملواجهة هذا االجرام 
الصهيوني على كافة االصعدة على املستوى 
الشعبي، وعلى املستوى القانوني ملالحقة 
مجرمي احلرب الصهاينة، ورفع الدعاوى 
أم���ام كل احملاكم االوروبية والدولية على 
قاعدة هذا الكيان اآلثم، حتى ال ينجو املجرم 

من احلساب واملعاقبة.
وطالب���وا بإحياء وجتديد عقيدة األمل 
في اهلل تعال���ى ودوام التضرع واالبتهال 
الى الواحد القهار، والصيام والقيام والبذل 
واالنفاق، والدعاء والقنوت ان يهلك اهلل 
الصهاينة املعتدين وعمالءهم من املنافقني، 
وان يعز اهلل االسالم واملسلمني، وان يحمي 
االحرار من عدوان الظاملني وان يحفظ االمة 
من كيد اخلائنني، وان يشفي فيهم صدور 

قوم مؤمنني.

جمعية المحامين تطلق »اللجنة القانونية الكويتية للدفاع عن أسطول الحرية«

ستستمر بعدة نشاطات محلية 
وإقليمية«.

أما ع����ادل املطوع ش����قيق 
احملامي مبارك املطوع فقال: »ان 
محكمة الع����دل الدولية تتلقى 
ش����كواها من الدول مشيرا الى 
ان مجل����س األمة كل����ف برفع 
دعاوى ضد العدو الصهيوني، 
ومتنى املطوع ان يس����تمر هذا 
العمل اجلبار وأال يتوقف عند 
هذه النقطة ألنه مبشر بالنصر 
مشيرا الى ان أول املؤشرات ان 
هناك دوال عظمى طالبت برفع 
احلصار ع����ن غزة وفتح معبر 
رفح دون قيود وهذا يعتبر بحد 

ذاته إجنازا هاما.

أسماء أعضاء اللجنة
احملامي باسم محمد املظفر ـ رئيس اللجنة

احملامي يوسف عبدالعزيز مهلهل الياسني ـ نائب الرئيس 
احملامي محمد الدالل ـ عضو

احملامي جاسر اجلدعي ـ عضو
احملامي جمال اليوسف ـ عضو
احملامي مبارك الشمري ـ عضو

احملامي عماد سعدون املطوع ـ عضو
احملامية كوثر اجلوعان ـ عضو
احملامية منال الفودري ـ عضو

في غزة جرمية وكان رد الكيان 
الصهيوني يفوق التوقعات مؤكدا 
ان ما مارس����وه مخل بالقوانني 

واألعراف«.
وأضاف: »ان جمعية احملامني 
الدع����م لالخوان  س����تقدم كل 
احملتجزي����ن«، ومتن����ى املظفر 
اإلفراج عنهم في أس����رع وقت 

ممكن.
أما احملامية كوثر اجلوعان 
فقالت: »مشاركتنا تنطلق من 
مبدأ إنس����اني مؤك����دة ان هذه 
القضي����ة ليس����ت محلية امنا 
دولية الختراق الكيان الصهيوني 
القوانني واالتفاقيات والقرارات 
الدولية، مشيرة الى ان اللجنة 

احملامني جتاه اسطول احلرية 
)الذي أدلى به رئيس اجلمعية 
حمد العيس����ى( كما س����تكون 
هناك حلقة نقاشية موسعة مع 
مجموعة من احملامني ومخاطبة 
املنظمات احمللي����ة واإلقليمية 
القضية  والدولية لدعم ه����ذه 
لتحقيق األهداف، واملشاركة في 
الفعالية املتعلقة بهذا املوضوع 
س����واء كانت داخل الكويت أو 

خارجها.
من جهته قال رئيس اللجنة 
احملامي باسم املظفر: »ان ما حدث 
من اعتداء عل����ى مدنيني عزل 
قاموا بعمل إنس����اني قاصدين 
به توصيل مساعدات إلخوانهم 

ان »اللجن����ة تتك����ون من عدة 
أهداف منها تبيان موقف جمعية 
احملامني في التصدي الس����افر 
للكيان الصهيوني جتاه اسطول 
احلرية، ودعم قضية اسطول 
احلرية في مس����عاها اإلنساني 
وضمان سالمة وعودة القائمني 
عليه مع تقدمي الدعم القانوني 
أهدافها  الالزم، واضاف أن من 
أيضا املساهمة باجلهود املبذولة 
لدعم القضية الفلسطينية من 
أجل فك احلص����ار الصهيوني 

عن غزة.
وعن السؤال لتحقيق هذه 
األهداف قال الياسني: »ان منها 
اص����دار بيان موق����ف جمعية 

عودة ساملة للمشاركني في اسطول 
احلرية الى أوطانهم.

وختم البيان بتقدمي التعزية 
ألسر شهداء اس���طول احلرية، 
متمنيا الشفاء العاجل للجرحى 
الس���املة ملن  امليمونة  والعودة 
اعتقل أو احتجز من قبل سلطات 
االحت���الل، مؤكدا دعم اجلمعية 
لكل اجلهود الرسمية والشعبية 
في ه���ذا الش���أن وواضعة كل 
امكانياته���ا خلدم���ة ودعم هذه 

القضية العادلة.

أهداف اللجنة

اللجنة  أما نائ����ب رئي����س 
الياسني فقال:  احملامي يوسف 

وقال: انطالقا من املسؤولية 
املهنية فقد قررت جمعية احملامني 
الكويتية تش���كيل جلنة خاصة 
ملتابع���ة هذه القضي���ة العادلة 
وتوفير كل صور الدعم القانوني 
والقضائ���ي الالزم للمش���اركني 
في اس���طول احلرية ومواجهة 
االنته���اكات الصهيونية الظاملة 
وهي »اللجنة القانونية الكويتية 
للدف���اع عن اس���طول احلرية«، 
اللجنة س���تقوم  ان  ال���ى  الفتا 
بالعديد من البرامج واالنش���طة 
والتح���ركات لتحقي���ق اهدافها 
القانونية والقضائية واالنسانية 
بالتعاون مع مؤسسات املجتمع 
املدني احمللية والدولية مبا يحقق 

واالنساني للمواطن الكويتي في 
دعم قضية العرب واملسلمني االولى 
)القضية الفلسطينية(، مشيرا الى 
تقدير اجلمعية للجهود الرسمية 
والبرملانية والشعبية الكويتية التي 

بذلت للتفاعل مع هذه القضية.
ودعا العيسى املجتمع الدولي 
واملنظمات احلقوقية ومنظمات 
حقوق االنس���ان ال���ى بذل كل 
اجلهود الالزمة وبأس���رع وقت 
ممكن لضمان سالمة كل املشاركني 

في اسطول احلرية.
وطال���ب مبواجه���ة الصلف 
واالعتداء االسرائيلي على احلقوق 
العادلة للشعب الفلسطيني ورفع 

احلصار الظالم عنه.

دانيا شومان
اعلنت جمعية احملامني تشكيل 
جلنة خاصة مؤلفة من مجموعة 
محامني ملتابعة قضية أسطول 
احلرية ومواجه���ة االنتهاكات 
الصهيونية الظاملة، وذلك حتت 
اسم »اللجنة القانونية الكويتية 
للدفاع عن أسطول احلرية« خالل 
املؤمتر الذي عقدته مساء امس 

االول في مقر اجلمعية.
وقال رئيس جمعية احملامني 
احملام���ي عمر العيس���ى: تتابع 
جمعي���ة احملام���ني بقل���ق بالغ 
الدامي���ة واالنتهاكات  االحداث 
التي تع���رض لها  العدواني���ة 
املدنيون املشاركون في اسطول 
احلرية لرفع احلصار الظالم عن 
غزة من قبل الكيان الصهيوني، 
مشيرا الى ان هذا االنتهاك يعد 
جرمية حرب تضاف الى سجله 
احلافل بالتع���دي على املدنيني 
الع���زل ومخالف���ة كل القوانني 
الدولية  واالتفاقيات والقرارات 

في هذا الشأن.
وأض����اف ان جمعية احملامني 
تؤكد تقديرها وامتنانها لالهداف 
النبيلة ملسيرة قافلة احلرية وعلى 
وجه اخلصوص اعتزازها الكبير 
مبشاركة مواطنني كويتيني في هذه 
القافلة االنس����انية لدعم القضية 
الفلسطينية، والذين كان من بينهم 
عضو جمعي����ة احملامني احملامي 
مب����ارك املط����وع، والذين ضربوا 
أروع االمثل����ة للوجه احلضاري 

لتوفير الدعم القانوني والقضائي

)هاني الشمري(يوسف الياسني


