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المحمد للرفاعي: الكويت تقّدر لملك األردن 
جهوده في إطالق سراح المتضامنين الكويتيين

رابطة »التطبيقي«: جريمة إرهابية جديدة 
تضاف لسجل الجرائم اإلسرائيلية

لجنة أنصار القدس إلغالق السفارات والمكاتب اإلسرائيلية

»مستقلة التطبيقي« تستنكر االعتداءات على »أسطول الحرية«

الشايع: لجنة التضامن مع أهالي المختطفين 
من سفن »الحرية« ستستمر في دعم القوافل

المحامي المطوع تعاون مع »المحامين« لرفع دعوى في المحاكم الدولية

بن غيام: »ابدأ بنفسك« مستعدة
للذهاب لغزة برًا أو بحرًا أو جوًا

دعا ألن يكون كل كويتي سفينة للحرية

محمد هالل الخالدي
أكد رئيس اللجنة الشعبية للتضامن مع أهالي 
املختطفني من س����فن »احلرية« طارق الشايع ان 
اللجنة مستمرة في عملها لدعم أهالي املتضامنني 
مع غزة في قوافل احلرية التالية والتي من املتوقع 
خروجها خالل األسابيع القليلة املقبلة، وقال ان 
عدد املس����جلني في سفينة احلرية الكويتية التي 
ستش����ارك للمرة الثانية ب����إذن اهلل لدعم جهود 
ف����ك احلصار اجلائ����ر عن غزة قد وص����ل الى 71 
متطوعا من رجال ونساء الكويت، وحول ظروف 
تأسيس اللجنة قال الشايع في تصريح خاص ل� 
»األنباء« ان اللجنة تشكلت منذ اللحظات األولى 
الختط����اف املتضامنني في س����فن احلرية، فقمت 
باالتصال بعدد من اجلمعيات اخليرية واالحتاد 
الوطني لطلبة الكوي����ت � فرع اجلامعة، ثم قمنا 
باالتصال بالنائب د.جمعان احلربش الذي أبدى 
دعمه الكامل واستقبلنا في مكتبه مبجلس األمة 
حيث مت تنظيم العمل، كما قام د.جمعان احلربش 
بنقل رسالة من أعضاء اللجنة الى صاحب السمو 
األمير الشيخ صباح األحمد نناشده فيها التحرك 
من أجل إطالق سراح أبناء الكويت املختطفني لدى 
الكيان الصهيوني، ولكننا علمنا ان سموه كان قد 
بدأ حتركاته واتصاالته املكثفة مبجرد علم سموه 
باخلبر، وهذا أمر ليس بالغريب على صاحب السمو 
األمير فهو والد اجلميع ونحن مهما قلنا ستبقى 
الكلمات عاجزة عن وصف شكرنا وتقديرنا جلهود 
سموه الكبيرة، وأضاف الشايع اننا بدأنا بعد ذلك 

باالتصال بجميع أهالي املتضامنني الكويتيني في 
سفن احلرية، وبدأنا بالتنسيق والتعاون لتوحيد 
اجلهود ملتابع����ة أحوال أبطال الكويت، وقال البد 
هنا من تسجيل كلمة شكر كبيرة لصاحب السمو 
األمير الش����يخ صباح األحمد وس����مو ولي العهد 
الشيخ نواف األحمد ورئيس مجلس األمة جاسم 
اخلرافي وسمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر احملمد 
وجميع أعضاء مجلس األمة ومجلس الوزراء على 
موقفهم الرسمي املشرف والذي وضع الكويت في 
مقدمة الدول صاحبة املواقف املشرفة، كما نشكر 
الشعب الكويتي كله على موقفه الشعبي املشرف 
جتاه القضية الفلس����طينية وهي قضية إنسانية 
بالدرجة األولى وليس من الغريب على أهل الكويت 
هذه املواقف اإلنسانية، وأكمل بأن اللجنة الشعبية 
للتضامن مع أهالي املختطفني من س����فن احلرية 
أثبتت أصالة الش����عب الكويتي وتالحمه، وهي 
جلنة شعبية ليس����ت لديها أي أهداف سياسية، 
فهدفه����ا الوحيد هو نصرة احلق ورفع الظلم عن 

اخوتنا في غزة.
وحول التنس����يق مع املختطفني من أجل رفع 
دعاوى قضائية ف����ي احملاكم الدولية ضد الكيان 
الصهيوني قال الشايع ان أحد أعضاء اللجنة وهو 
احملامي عماد املطوع قام فعال بالتعاون مع جمعية 
احملامني الكويتية بتنظيم هذه املسألة متهيدا لرفع 
دعاوى قضائية في احملاكم الدولية بالتعاون مع 
مكتب احملامي مبارك املطوع وهو أحد املشاركني 

في سفن احلرية.

صرح رئيس احلملة الوطنية 
»ابدأ بنفسك« زيد بن غيام بأنه 
من منطلق املبادئ التي تنطلق 
منها هذه احلملة ويؤمن بها وبقية 
مجلس اإلدارة بأن هذه احلملة 
حتمل بعدا انسانيا لذلك تقف 
الى جانب كل انسان يتعرض الى 
إهانة او قصور من قبل اآلخرين 
جتاه انسانيته وهذا ما حصل 
لدى اخواننا في غزة ونستنكر 
هذه االجراءات في ضرب احلصار 
عل����ى الناس في غزة او في اي 
بقعة فوق هذه املعمورة ويعلن 
عبر هذا التصريح انه � رئيس 
احلمل����ة الوطنية زيد بن غيام 
� ومستش����ار احلمل����ة ناصر 
العيار ومدير اللجنة االعالمية 
عبدالكرمي الهندال يتضامنون مع 

نكون في الصفوف األولى لكسر 
هذا احلص����ار الذي يتنافى مع 
قيم اإلنس����انية وقيم االخالق 
وحت����ى القيم التي تأسس����ت 
وأنش����ئت عليها مبادئ هيئة 

االمم املتحدة.
ونقوله����ا نح����ن ش����رحنا 
واوضحنا معنى »أبدأ بنفسك« 
وإذا أردمت التطبيق فنحن أولى 
العن����وان »ابدأ  بتطبيق ه����ذا 
بنفسك« ألني واخواني )ناصر 
الهندال(  العيار وعبدالك����رمي 
سنبدأ بأنفسنا للمساهمة في 
كسر هذا احلصار اجلائر لنكون 
قدوة حس����نة لآلخرين. ومن 
هنا ندعو جميع الكويتيني أن 
يبدأوا بأنفسهم ليكون كل كويتي 

سفينة للحرية.

احملاصرين في غزة على استعداد 
للذهاب إلى هناك )برا أو بحرا أو 
جوا( بانتظار االشارة في انطالق 
وسيلة من وسائل احلرية عبر 
هذه املسالك التي ذكرناها وسوف 

بعث سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر 
احملمد امس برسالة خطية الى رئيس وزراء اململكة 
االردنية الشقيقة سمير الرفاعي أعرب فيها عن 
شكره وتقديره للدور البارز واجلهود املخلصة 
الت���ي بذلها من أجل اطالق س���راح املتضامنني 
الكويتيني املش���اركني في قافلة أسطول احلرية 

وتأمني وصولهم ساملني الى الكويت.
كما أعرب سموه عن تقدير الكويت لصاحب 
اجلاللة امللك عبداهلل الثاني بن احلسني ملك اململكة 
األردنية الهاشمية الشقيقة على رعايته الكرمية 

ومتابعته احلثيثة لقضية أبنائه الكويتيني طوال 
مراحل األزمة، مؤكدا سموه اعتزاز الكويت البالغ 
بهذا التضامن العربي الصادق الذي يعكس قوة 
وتالحم الصف العربي ويجسد متانة العالقات 

األخوية التي تربط أبناء الشعبني الشقيقني.
وأشار سموه في رسالته الى املوقف املشرف 
للقيادة األردنية الذي كان له ابلغ االثر في تيسير 
وتأمني عودة املتضامنني الكويتيني بشكل سريع 
ال���ى ارض الوط���ن األمر الذي يكش���ف جناح 
الديبلوماسية األردنية على جميع املستويات.

دانت رابطة أعضاء هيئة التدريس في الهيئة 
العام���ة للتعليم التطبيق���ي والتدريب االعتداء 
اإلس���رائيلي السافر على اس���طول احلرية الذي 
يحمل مساعدات انسانية الى الشعب الفلسطيني 

احملاصر في غزة.
وقالت ان هذه االعمال االجرامية مكون اساسي 

من الكيان الصهيوني الغاصب ميارسه من دون رادع 
أو إعارة أدنى انتباه للقوانني الدولية او االنسانية. 
واضافت ان جرمية قصف اسطول احلرية صفحة 
جديدة تضاف إلى س���جل اجلرائم االسرائيلية 
املتواصلة بحق الش���عب الفلسطيني والشعوب 

العربية واإلسالمية واإلنسانية جمعاء.

أصدرت جلنة أنصار القدس 
التابع���ة جلمعيات النفع العام 
الكويتي���ة بيانا حول اجلرمية 
الوحش���ية الصهيوني���ة ضد 
أس���طول احلري���ة واحتج���از 
ابنائنا الكويتيني واملش���اركني 
في الرحلة أشارت فيه الى انه 
في الوقت الذي كان فيه اسطول 
احلرية مبنزلة رسالة انسانية 
يوجهه���ا الش���رفاء م���ن دعاة 
االنسانية والسالم ومبشاركة 
مجموعة من ابناء الكويت الى 
املتح���دة والدول  هيئ���ة األمم 
الهيئات  الكبرى وإلى جمي���ع 
الدولية وحكومات  واملنظمات 
العالم التخاذ جميع الوس���ائل 
من اجل ف���ك احلصار عن اهل 
غزة، ومن أجل السعي واملساهمة 
ملنح أهل غزة حقهم املشروع في 
احلياة واملأكل وفي توفير املواد 
االستهالكية والصحية ومواد 
البناء والتعمير، جاءت ردة الفعل 

االسرائيلية كما كان متوقعا متاما 
م���ن خالل الهجوم العس���كري 
البشع على اسطول احلرية ومن 
خالل استخدام وسائل البطش 
والوحش���ية املعه���ودة، وقتل 
األبرياء املساملني من املشاركني 
في األس���طول واحتجاز البقية 
منهم ومصادرة املواد املعيشية 
والصحية التي جلبوها لتقدميها 
الى اهل غزة واحملتاجني، وهي 
الوس���ائل القمعية والوحشية 
البش���عة التي مافت���ئ الكيان 
االسرائيلي ممارستها ضد شعبنا 
الفلسطيني ضاربا عرض احلائط 
بكل املفاهيم والقيم االنسانية.

وطالبت اللجنة باتخاذ جميع 
الس���بل لالفراج عن الكويتيني 
وجميع احملتجزي���ن قائلة: ان 
جلنة انصار القدس املنبثقة عن 
جمعيات النفع العام الكويتية، 
وم���ن منطل���ق مس���ؤولياتها 
الوطنية والعربية واالسالمية، 

وما ينسجم مع مواقف الكويت 
قيادة وحكومة وشعبا، ومواقف 
جميع الشرفاء والغيورين في 
العالم بأسره وفي أمتنا العربية 
واإلسالمية اذ تندد وتستنكر هذه 
املمارسات الوحشية الالانسانية 
للكيان االسرائيلي لتطالب باتخاذ 
جميع السبل والوسائل لالفراج 
عن ابنائن���ا وبناتنا الكويتيني 
وجميع احملتجزين واتخاذ جميع 
اخلط���وات واالجراءات ملعاقبة 
الكي���ان االس���رائيلي وايقاف 
جميع اش���كال التطبيع وطرد 
السفراء واغالق جميع السفارات 
التابعة السرائيل في  واملكاتب 
الدول العربية واالسالمية، وإلى 
فضح املمارس���ات االسرائيلية 
البشعة واملخططات االجرامية 
اآلثم���ة، وإلى فك  واالنتهاكات 
احلص���ار عن أهل غ���زة وإلى 
دعم س���بل اجله���اد والصمود 

واملقاومة.

آالء خليفة
اس���تنكر منسق القائمة املس���تقلة في الهيئة 
العامة للتعليم التطبيقي والتدريب محمد اجلهيم 
املمارسات واالعتداءات الصهيونية للوفد اإلنساني 
على »أسطول احلرية« الذي تعرض لالعتداء من 
قبل قوات االحتالل الصهيوني عالوة على احلصار 
القائم على مدينة غزة الفلسطينية. ودعا اجلهيم 
باسم القائمة املستقلة الى اعالن وقفة تأييد لنضال 

االخ���وة في غزة واالراضي احملتلة مطالبا بإعالن 
موقف واضح وحتديد جلسة تتناول املوضوع من 
قبل نواب مجلس االمة الكويتي وان يقف اجلميع 
ملساعدة جمعيات النفع العام مثل جمعية الهالل 
األحمر الكويتي لتقدمي ما ميكن تقدميه ملس���اعدة 
املناضلني في فلسطني واملناداة بحمالت انسانية 
ملساندتهم وإقامة حملة للتبرع بالدم كخطوة من 

الشعب الكويتي ملساندة اخوته الفلسطينيني.

أشاد بالمواقف المشّرفة للقيادة األردنية

زيد بن غيام

البغيلي: شرفاء الكويت والعالم 
عروا النظام الصهيوني المجرم

الكويتي  أكد رئيس االحت����اد 
ملرب����ي الث����روة احليوانية محمد 
البغيلي ان ما قام به ابطال الكويت 
الذين ش����اركوا في قافلة احلرية 
الدولية لنصرة اخواننا في غزة 
وعادوا بسالمة اهلل ألرض الوطن 
هو دور بطولي تاريخي يحسب 
لهؤالء الش����رفاء من ابناء الوطن 
ولكويتنا احلبيبة. وأوضح البغيلي 
ان ش����رفاء الكويت والعالم عروا 
النظام الصهيوني املجرم وكشفوه 
على حقيقته السوداء بأنه نظام 
فاس����د ومعاد لالنسانية جمعاء، 
ل����ه اخواننا  ويثبت ما يتعرض 
احملاصرون في غزة وفلسطني أجمع 
جراء املمارسات غير االنسانية التي 

يتعرضون لها يوميا.

على أعلى تاجها حضرة صاحب 
السمو األمير الشيخ صباح األحمد. 
ودعا البغيلي املجتمع الدولي الى 
ضرورة اتخاذ موقف واحد جريء 
وحازم جتاه الصلف االسرائيلي 
وما قامت به القوات االسرائيلية في 
عرض البحر الدولي باعتباره عملية 
قرصنة من عصابات اجرامية يجب 

تأديبها ومحاكمتها دوليا.
وعبر في خت����ام تصريحاته 
عن خالص العزاء واملواساة ألسر 
الشهداء الذين سقطوا جراء االجرام 
الصهيوني معتبرا ان افضل رد على 
هذا الصلف هو تسيير قافلة احلرية 
2 لنصرة اخواننا املس����تضعفني 
واحملاصري����ن في قطاع غزة رمز 

العزة.

وأشاد بحكمة القيادة السياسية 
ف����ي التعامل م����ع قضي����ة ابناء 
الكويت الذين اعتقلهم الكوماندوز 
االسرائيلي، وهو ما يثبت حنكة 
وحكمة ديبلوماسيتنا التي يقف 

دعا المجتمع الدولي التخاذ موقف واحد جريء ضد الصلف اإلسرائيلي

محمد البغيلي

الطبطبائي: سأكون جزءًا من أي حملة قادمة
وأتمنى ذهاب وفد نيابي رسمي للتضامن مع غزة

ثمن النائب د.وليد الطبطبائي 
دور صاحب السمو األمير الداعم 
للكويتيني املش����اركني في قافلة 

احلرية.
وخالل تصريح صحافي أمس 
ق����ال الطبطبائي: أتقدم باس����مي 
الذين شاركوا  الكويتيني  وباسم 
في أس����طول احلرية بالشكر الى 
صاحب الس����مو األمير واهتمامه 
ورعايته األبوية البنائه ومتابعته 

احلثيثة حتى عودتهم ساملني.
واضاف منذ وصولنا إلى األردن 
استقبلنا سفيرنا لدى االردن الشيخ 
فيصل احلمود ثم نقلنا مباشرة 
بسيارات الى مطار ماركا العسكري 
حيث اقلتنا الطائرة االميرية الى 

مطار الكويت مباشرة.
وثمن الطبطبائي الدور الكبير 
لصاحب السمو األمير وسمو ولي 
العهد واحلكومة الكويتية وعلى 
رأسها سمو رئيس مجلس الوزراء 
الشيخ ناصر احملمد بعدما علمنا 
انعقاد مجلس الوزراء باملطار ايضا 

ملتابعة حالتنا.
وتق����دم الطبطبائي بالش����كر 
لصاحب السمو األمير الذي ثمن 
دور ابطال الكويت خالل مشاركتهم 
في اس����طول احلري����ة بعد الدور 
البارز لهم والذي ال يقل عن الدور 

التركي.
وثمن الطبطبائي دور مجلس 
االمة ومتابعة رئيس املجلس جاسم 
الكويتيني حلظة  اخلرافي حلالة 
بلحظة واس����تمراره في االتصال 
ومتابعة االحداث حتى الوصول 

ألرض الوطن.
واشار الطبطبائي الى ان اعضاء 
الوفد الكويت����ي ابلغوا احلكومة 
وبش����كل رسمي مش����اركتهم في 
القافل����ة من خالل كتاب رس����مي 
بأسماء املشاركني قبل مغادرتهم 

الكويت.
وطالب الطبطبائي بتكرمي 
املشاركني التكرمي الالئق لدورهم 
الش���عبي في رفع اسم الكويت 
عاليا قائال: لو دفعت احلكومة 

املاليني لكي حتصل على مثل هذا 
االجناز الذي قام به الكويتيون 
من خالل مشاركتهم في سفينة 
احلري���ة فل���ن حتص���ل عليه 

الكويت.
الطبطبائي اجلميع  وطالب 
ب���أداء ص���الة الغائ���ب اليوم 
)اجلمعة( عل���ى أرواح االبطال 
الذين س���قطوا شهداء  االتراك 
العدو  خ���الل املواجهات م���ع 

الصهيوني.
وح���ول نيته للع���ودة مرة 
ثانية، قال الطبطبائي: سأكون 
جزءا من أي حملة قادمة، الفتا 
الى رغبة عدد كبير من النواب 
في املش���اركة وان االولوية ملن 
لم يشارك بحيث تترك الفرصة 
للجميع خل���وض التجربة الن 
كل الزمالء النواب لديهم نفس 

الشعور والرغبة.
وقال: أمتنى ذهاب وفد نيابي 
رس���مي كويت���ي للتضامن مع 

اخواننا في غزة.

عّبر عن تقديره باسم المتضامنين لدعم صاحب السمو

.. ويدعو إلقامة صالة الغائب 
على شهداء القافلة اليوم

»التوافق الوطني« لفك الحصار عن غزة

البغلي: قرصنة بحرية وعنف غير مبرر

رابطة علماء الشريعة في دول »التعاون«:
الجريمة استكمال لغطرسة العدو

ليل ى الشافعي
أصدرت رابطة علماء الش���ريعة ف���ي دول مجلس التعاون 
اخلليجي بيانا بشأن جرمية االعتداء على قافلة أسطول احلرية 
إلغاثة أهلنا في غزة، قالت فيه: إن ما جرى من هجمة وحش���ية 
على أس���طول احلرية وقتل األبرياء الع���زل، بقيام قوات العدو 
بانتهاك جميع األعراف الدولية والقيم اإلنسانية التي لم متتثل 
لها يوم���ا، ولعل اهلل تعالى يريد من ذل���ك بيان أن للحق أهال 
يدافعون عنه الى يوم القيامة، ولن تخبو جذوة اجلهاد لنصرة 
دين اهلل عز وجل مهما ادلهمت اخلطوب، ومضى العدو في غيه، 

وهاهم أبطال أسطول احلرية دليل على ذلك.

دعا النائب الطبطبائي خطباء اجلمعة في الكويت اليوم 
الى إقامة صالة الغائب على من سقطوا برصاص املعتدين 
الصهاينة خالل عملية القرصنة على »قافلة احلرية« وذلك 
بعد صالة اجلمعة، وحث وزارة األوقاف على توجيه تعميم 

بهذا اخلصوص.
وق����ال في تصريح نيابة عن كتلة »اإلصالح والتنمية« 
مبجلس األمة ان عش����رات اآلالف من املس����اجد في العالم 
اإلسالمي وخارجه ستقيم اليوم الصالة على الغائب ألولئك 
األبطال الذين نس����أل اهلل أن يتقبلهم في عداد الش����هداء 

عنده.
وأثنى الطبطب���ائي على التفاعل الش����ع����بي الكبي���ر 
من أه����ل الك���ويت مع »قاف��لة احلري����ة« واألحداث التي 
تتابع���ت اثر االعت����داء اإلجرامي عليها، ودعا الى استمرار 
ه���ذا املوق���ف الكويت���ي املتناغ����م مع املوق���ف املوح����د 
في الع���الم اإلس����الم����ي ضد احلص���ار اجلائر على أهل 

غزة.

ردا على االعتداء اإلرهابي الصهيوني على قافلة احلرية أصدرت 
حركة التوافق الوطني اإلسالمية بيانا قالت فيه: بقلوب ملؤها الغضب 
واألسى نس����تنكر اجلرمية اإلرهابية والقرصنة الرسمية املخالفة 
جلميع األعراف والقوانني الدولية والقيم اإلنس����انية، التي قام بها 
كيان العصابات اإلرهابية الصهيوني واملدعوم دوما بغطاء رسمي 
من حليفها االستراتيجي، وبتخاذل مقيت من بعض النظم الرسمية 
الغربية والشرق أوسطية. ونؤكد ان اخلطوات اخلرقاء تلك لهذا الكتاب 
امنا تقرب دوما من الزوال احلتمي لهذا الكيان اإلجرامي من خارطة 
الوجود ان شاء اهلل تعالى. هذا ونطالب الدول اإلسالمية والعربية 
بتمكني شعوبها ومجتمعها املدني من تكرار هذه احملاوالت ومبرافقة 
عسكرية دولية لتلك القوافل لضمان احترام القانون الدولي بالقوة، 
ولفك احلصار عن غزة العزة، كما نطالب بفتح املعابر واحلدود مع 
فلسطني العزيزة وطرد سفراء وممثلي الكيان اللقيط من العواصم 
االسالمية والعربية، وسحب مبادرة السالم العربية التي أصبحت 
بحكم املنتهية، فأي سالم ينتظره املفاوضون من زعماء العصابات 
وقادة اجلرمية الذين ال يحكمهم قانون أو شرعة إلهية أو إنسانية 

سوى غريزة القتل والغدر والعدوان.

صرح رئيس الهيئة اإلدارية للجمعية الكويتية حلقوق اإلنسان 
علي البغلي بأن ما حدث قبالة سواحل غزة من قبل سلطة االحتالل 
اإلس����رائيلي أمر غير مقبول على اإلطالق، فهو من قبيل القرصنة 
البحرية في أعالي البحار، والتعامل الوحشي مع قافلة احلرية يدل 
على جنوح إسرائيل الستخدام العنف دون مبرر، وهو ما يتوجب على 
املنظمات الدولية ومنظمات حقوق اإلنسان في جميع أنحاء العالم 
التصدي له بكل الوسائل. ،ما قام به منظمو قافلة احلرية واملنتمون 
ألكثر من 50 دولة ومنظمة هو نوع من التعاطف السلمي مع أبناء 
غزة احملاصرين من قبل الس����لطات اإلسرائيلية بعد انسحابها من 
القطاع منذ سنوات، ومحاولة دخول القافلة للقطاع بسلع غذائية 
وإنس����انية ودوائية، كل هذا ال يبرر مطلقا اس����تخدام ذلك التعامل 
الدموي والذي ذهب ضحيته مدنيون أبرياء أرادوا إبراز تضامنهم 

مع إخوان لهم في اإلنسانية في محنة حصار غزة.

لجنة القدس تثّمن مسعى أبطال الكويت في أسطول »الحرية«
آالء خليفة

أصدرت جلنة القدس التابعة لالحتاد الوطني لطلبة 
الكويت بيانا أكدت فيه عدة أمور منها: أوال: نثمن مسعى 
املش���اركني الش���جعان من ابناء وبنات الكويت األبية، 
في اثبات ترابطهم وتعاضدهم مع الشعب الفلسطيني 
املجاهد، واعطاء العال���م الصورة احلقيقية عن حرائر 
الكويت وفرسانها االبطال، ممن ضحوا بحياتهم وأموالهم 
وأوقاتهم ومشاغلهم، في سبيل املشاركة في كسر احلصار 

الظالم عن اهالي غزة.
ثانيا: ندين باس���م االحت���اد الوطني لطلبة الكويت 
وجلنة القدس، القرصنة الصهيونية التي امتدت يدها 
املضرجة بدماء االبرياء، للتعدي على املتضامنني على 
منت سفن احلرية، ومصادرتها حلياتهم وحريتهم وحقهم 
املشروع في التضامن االنساني مع احملاصرين في غزة، 
ونحمل الكيان الغاصب املس���ؤولية الكاملة عن حياة 

وصحة املشاركني.

ثالث���ا: نرفض اللغة غير املنصفة واملتواطئة لبيان 
مجلس األم���ن الدولي، الذي لم يرتق البتة ملس���توى 
اجلرمية الصهيونية، ونحمل املجتمع الدولي مسؤولية 
التخاذل املتوالي والتعمية املستمرة عن جرائم الكيان 
الصهيوني، ورفضه تسمية االشياء مبسمياتها مراعاة 
ومحاباة للكيان الغاصب، الذي بات يعربد متجاوزا كل 

االعراف واملفاهيم والقوانني الدولية.
رابعا: نش���جب املوقف االميركي املتواطئ مع العدو 
الصهيون���ي، وإعاقته التصويت عل���ى معاقبة الكيان 
الصهيوني في جلسة مجلس األمن، ورفضه رفع مستوى 
االدانة ولغة التهديد، ومس���اواته بني الضحية واجلالد 

وتقبله الرواية الصهيونية كاملة ملا جرى.
خامسا : نترحم على موقف النظام الرسمي العربي 
الذي لم يرتق ملستوى احلدث، ونستغرب تباين املواقف 
وردود االفعال التركية عن العربية، وعدم اتخاذ النظام 
الرس���مي العربي بعد موقفا موحدا وصارما وواضحا 

يدعو عمليا لرفع احلصار عن غزة.
سادسا: نثمن الدور التركي الكبير الذي يقود مساعي 
رفع احلصار فعليا عن غزة، ونرفع العقل عاليا تقديرا 
ووفاء لرجل املرحلة الطيب أردوغان وفريق احلكم في 
تركيا، كما نقدر عاليا مواقف الش���عوب الغربية التي 
تضامنت مع القضية الفلسطينية، وندعوها ملزيد همة 
ونش���اط لتحصيل الغاية برفع الظل���م واحلصار عن 

اهالي غزة.
سابعا: نؤكد اهمية تبني االمة خيار املقاومة، ورفض 
املفاوضات والسالم مع الصهاينة، فاملقاومة هي الطريق 
الوحيد لردع هؤالء احملتلني وحترير املس���جد االقصى 

وفلسطني.
كما ونهيب بكل الطلب���ة وكل الغيورين على حمى 
العروبة واالسالم، التضامن واملشاركة بأنشطة اللجنة 
واالحتاد، سعيا لتحقيق قول النبي االكرم ژ »من لم 

يهتم بأمر املسلمني فليس منهم«.

أدانت القرصنة الصهيونية بالتعدي على المتضامنين ومصادرتها لحقهم في نصرة أهالي غزة
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القرصنــة اإلسـرائيليـة تسـفـك دمـاء  »الحرية« فـي الميـاه الدوليـة
ثمانية أتراك وأميركي من أصل تركي بين القتلى والجرحى 38.. وبان كي مون يدعو إسرائيل لرفع الحصار عن غزة فورًا

عواصم ـ وكاالت: بني فرحتها 
املئات من املتضامنني مع  بعودة 
غزة، وحزنها على من قتلوا وفقدوا 
وجرحوا، شيعت تركيا أمس ثمانية 
أتراك وأميركيا آخر من اصل تركي 
استشهدوا في االعتداء االسرائيلي 
الغاشم على اسطول احلرية الذي 

اجته لفك احلصار عن غزة.
وفي تصريحــــات تلفزيونية 
التركي  الرئيس  للمناسبة، أعلن 
عبــــداهلل غول أمــــس ان الهجوم 
االسرائيلي على االسطول أحلق 
أضــــرارا »ال ميكــــن اصالحهــــا« 
بالعالقات بني بالده واســــرائيل، 
مشددا على ان هذه العالقات »لن 

تعود أبدا كما كانت عليه«.
وقال غول »من اآلن فصاعدا لن 
تعود العالقات التركيةـ  اإلسرائيلية 
ملا كانت عليه أبدا، لقد خلف هذا 
احلادث ندبة عميقة ال ميكن ازالتها« 

في العالقات بني البلدين.
من جهته، أعلن رئيس الوزراء 
التركي رجب طيــــب أردوغان أن 
العمل بشــــتى  بالده ســــتواصل 
الطرق القانونية ملعاقبة املسؤولني 

اإلسرائيليني عن الهجوم.
وقال أردوغــــان في كلمة أمام 
اجتماع اجلمعية العمومية الحتاد 
املصدرين األتراك في أنقرة أمس، إن 
جهود تركيا تركزت حتى اآلن على 
إظهار حجم الضرر الذي سيلحق 
بإسرائيل من وراء هذا العمل غير 
املسؤول، وقد حذرنا إسرائيل من 
أنها مبثل هــــذه التصرفات باتت 
على وشك أن تفقد أهم صديق لها 
باملنطقة ما لم تتغير العقلية التي 

تعمل بها حكومتها.

ثالث طائرات

تصريحات غــــول وأردوغان 

جاءت عقب وصول الطائرات الثالث 
التي حملت جثامني ضحايا الهجوم 
اإلسرائيلي إضافة إلى جميع األتراك 
الذين شاركوا في األسطول وعددهم 
460 تركيا إلى اســــطنبول مساء 

امس االول.
وكانت هيئة اإلغاثة اإلنسانية 
التركية أعلنت أن نتائج االختبارات 
التي جرت في اسطنبول أظهرت 
الذين ســــقطوا  القتلى  أن جميع 
خالل االعتداء اإلســــرائيلي على 
األسطول في املياه الدولية كانوا 

من األتراك.
بــــدوره تعهد رئيــــس هيئة 
اإلغاثة اإلنسانية التركية، بولنت 
يلدرمي، لدى وصوله إلى اسطنبول 
مبواصلة إرسال أساطيل إغاثة إلى 

غزة »حتى يتم رفع احلصار«.
وروى يلدرمي، الذي كان على 
منت سفينة »مرمرة« التركية التي 
البحرية اإلســــرائيلية  هاجمتها 
أن النشــــطاء دافعوا عن أنفسهم 
ضد القوات اإلسرائيلية اخلاصة 
بهراوات حديدية وسيطروا على 

العديد من اجلنود.
وأكــــد انهم جنحــــوا أيضا في 
الســــيطرة على أســــلحة جنود 
بإمكانهــــم  وكان  إســــرائيليني 
اســــتخدامها، إال أنهــــم ألقوا بها 
في املاء، وقال: »حتــــى إذا كانوا 
استخدموها فإن ذلك سيكون دفاعا 

عن النفس«.

مفقودون

اجلنــــود  يلــــدرمي  واتهــــم 
اإلســــرائيليني بإطالق النار على 
مصــــور كان يلتقط صورا خالل 
الهجوم، وذكر أن أحد النشــــطاء 

قتل رغم أنه سلم نفسه.
وقد أكد، يلدرمي أن هوية جميع 

ضحايا املأساة لم تعرف وان »الئحة 
الشهداء أطول« مما كان متوقعا.

وفي تصريــــح لوكالة فرانس 
برس أمس، قال »لقد سلمونا تسع 
جثث، وســــتتعرف العائالت الى 
هذه اجلثث، لكن الئحة الشــــهداء 
اطول«.وأضاف »ثمة اشــــخاص 
مفقودون، لقد تسلم اطباؤنا 38 
جريحــــا وفي املقابل، قالوا لنا ان 

هناك 21 جريحا فقط«.
وردا على ســــؤال عن احتمال 
اعلــــن وزير  اختفاء اشــــخاص، 
اخلارجية التركي احمد داود اوغلو 
الســــلطات املختصة ستضع  ان 

»الئحة« باالشخاص.
ورغـــم أن جميـــع ضحايـــا 
»اسطول احلرية« قتلوا بالرصاص 
بحسب خبراء في الطب الشرعي 
األتراك الذين أكدوا على وجود آثار 
عيارات نارية في اجلثث كافة وأن 
احدهم قتل باطالق النار عليه من 
مسافة قريبة، رغم كل ذلك، رفضت 
إســـرائيل أمس الدعوات إلجراء 

حتقيق دولي حول الهجوم.
وقـــال الناطق باســـم وزارة 
اخلارجية االسرائيلي يغال باملور 
لوكالة االنباء الفرنسية ان »سلطة 
هذا املجلس الذي يهاجم مرة اخرى 
اسرائيل بشـــكل مركز، معدومة 

متاما«.
واضاف ان دوال »مثل جيبوتي 
وباكستان وكوبا، غير مؤهلة لكي 
تطرح نفسها مدافعة عن حقوق 
االنســـان التي تنتهكها بشـــكل 

كبير«.
الرفض االسرائيلي جاء بدعم 
اميركي حيث اقترح جو بايدن 
نائب الرئيـــس األميركي إجراء 
حتقيق إســـرائيلي مبشـــاركة 

دولية.

وقال وزير املالية اإلسرائيلي 
يوفال شتاينتس الذاعة اجليش 
االسرائيلي »هناك حاجة الجراء 
حتقيـــق الســـتخراج الدروس 
املســـتفادة« في إشارة واضحة 
إلى حتقيق إسرائيلي ضيق في 
تفاصيـــل العمليات التي قامت 

بها قوات الكوماندوز.
وأضـــاف »بالنســـبة لنا ال 
حاجة للجنة حتقيق« واستخدم 
الوصـــف االســـرائيلي للجنة 
حكومية يترأســـها عادة قاض 
وتنظر في كل جوانب العملية من 
بينها القرارات التي اتخذها قادة 
سياسيون. دون أن يشير إلى أي 

مشاركة دولية في التحقيق.

كي مون يدرس خيارات

وفي اطار التداعيات الدولية 
العـــدوان، قال  التـــي خلفهـــا 
السكرتير العام لألمم املتحدة بان 
كي مون انه يدرس عدة خيارات 
تتعلق بالتحقيـــق في الهجوم 
االسرائيلي على اسطول احلرية 
بناء على طلب مجلس االمن اال 
انه اقر في الوقت ذاته ان االمر لن 
يكون سهال وسيستغرق بعضا 

من الوقت.
وابلغ بان كي مون الصحافيني 
الليلة قبل املاضية عقب عودته 
من جولته األفريقية ان احلصار 
االســـرائيلي على غـــزة »خطأ 
ويجب ان يرفع فورا« قائال ان هذا 
احلصار يأتي بنتائج معاكسة.

وأوضح ان »احلادث اخلطير« 
الدامي من  الهجوم  الذي شكله 
جانب اجليش االسرائيلي على 
اسطول احلرية يلقي الضوء على 
حصار قطاع غزة املستمر منذ 

وقت طويل.

)رويترز( مواطنون اتراك يبكون أحد شهداء أسطول احلرية خالل تشييعهم في اسطنبول امس  

تركيا شّيعت شهداء »الحرية« وتنتظر »المفقودين«.. وإسرائيل ترفض التحقيق الدولي
األسد استقبل المتضامنين السوريين مع غزة:

تجربة أسطول الحرية نقطة تحول في الصراع مع إسرائيل
المتضامنة بركات لـ »األنباء«: اإلسـرائيليون كانوا يرمون الجثث في الماء  

 دمشق ـ هدى العبود
رأى الرئيس الس��وري بشار األسد أن 
اعتداء القوات اإلسرائيلية على أسطول احلرية 
الذي كان ينقل مساعدات إنسانية إلى قطاع 
غزة يشكل نقطة حتول في الصراع العربي 

� اإلسرائيلي.
جاء ذلك خالل اس��تقبال األس��د أمس 
للمتضامنني السوريني األربعة الذين شاركوا 
في األسطول وهم مطران القدس في املنفى 
هيالريون كبوتشي وشذى بركات ومحمد 

سطله وحسن رفاعي.
ونقل بيان رئاسي سوري أن األسد اطمأن 
»على صحتهم وهنأهم على سالمتهم وأشاد 
بشجاعتهم وبشجاعة جميع املتضامنني الذين 

كانوا على منت سفن أسطول احلرية«.
وأش��ار األسد، بحس��ب البيان إلى أن 
»املتضامنني س��اهموا في تش��جيع جميع 
شعوب العالم للتحرك من أجل كسر احلصار 
الالإنساني الذي يفرضه االحتالل اإلسرائيلي 
على الش��عب الفلسطيني في غزة«، مؤكدا 
أن »هذا االعتداء الوحشي، يعبر عن حقيقة 
إس��رائيل الت��ي لم تتغير من��ذ زرعت في 
ه��ذه املنطقة«، وكان مئات من الس��وريني 
استقبلوا عند احلدود السورية � األردنية 
املتضامن��ني األربعة الثالثاء بعد أن أطلقت 

إسرائيل سراحهم.
وفي تصريح ل� »األنباء« قالت املتضامنة 
شذى بركات »ذهابي كان لهدف إنساني فأنا 
لدي ثالثة أوالد وزوج ومسؤوليات كبيرة 
لكن أهلنا في غزة يس��تحقون أن تتركي 
كل ش��يء والذهاب من أجلهم، التهديدات 

اإلسرائيلية كانت شديدة ونفذوها«.
وعن لقائها األسد قالت بركات »جلسنا 
س��اعتني متاما في جلسة عائلية مكسورة 
فيها احلواجز س��ألنا خاللها )األس��د( عن 

أدق التفاصيل بكل اهتم��ام، وأكد خاللها 
دعمه للمقاومة«.

وحول ما جرى خالل الرحلة، أكدت بركات 
على وجود »محاوالت ل��إذالل من خالل 
التطويل في التدابير األمنية واملماطلة في 
اإلجراءات«، وأشارت إلى أنه خالل االقتحام 
فإن »إعالمية كانت على س��طح الس��فينة 
وأخبرتني بأنها ش��اهدت رمي اجلثث في 
املاء وس��معت صوت ارتطامها باملاء وعلى 
األقل تسعة شهداء سقطوا حيث كان هناك 
بعض املتضامنات اللواتي أتني مع أزواجهن 
ولكنهن عدن بدونهم من ماليزيا وإندونيسيا 
وأس��تراليا، واألخيرة األسترالية شاهدت 
زوجها يتعرض لطلقتني في رقبته وكتفه، كنا 
نسعف اجلرحى فأحد األتراك استشهد أمامنا 

فاحتفظت بالشال الذي كان على رقبته«.
من جانبه قال املتضامن حسن رفاعي إن 
»عملي��ة القتل بدأت وقت صالة الفجر حيث 
اقتحم اجلنود اإلسرائيليون السفن واستخدموا 
القنابل الصوتية وقنابل الغاز والرصاص احلي«، 
مؤكدا على أن »الهدف كان القتل والرمي في 

البحر وهو ما حدث للكثير من الشهداء«.
وأوضح رفاع��ي أن جميع املتضامنني 
كانوا يرفضون احلديث مع اجلنود والضباط 
اإلسرائيليني، مضيفا أن أحد الضباط اتهمهم 
بالتسلل للمياه اإلقليمية اإلسرائيلية فأجابوه 
بأن القافلة مازالت على بعد 100 ميل داخل 

املياه الدولية«.
وحول لقائهم بالرئيس السوري أوضح 
رفاعي أن األسد أشاد »بعملهم البطولي«، 
ودعا الى ضرورة »حتشيد الفعاليات التي 

تصب في هذا املنحى«.
وبدوره قال وزير الثقافة السوري رياض 
نعس��ان اغا ل� »األنباء« إن هذا الوقت هو 
»مفصل تاريخي هام ف��ي تطور الصراع 

العربي � اإلسرائيلي فلم يعد هذا الصراع 
عربيا � إسرائيليا بل أصبح الصراع العاملي 
� اإلسرائيلي ألن إسرائيل وضعت نفسها 

بوضوح في مواجهة العالم«.
وأضاف نعس��ان اغا »كشفت إسرائيل 
آخر س��تر لها وتبرز كعدوة للبشرية وأنا 
سعيد جدا مبشاركة س��وريني على قافلة 
احلرية والسيما أنها ضمت نخبا من العالم 
في الثقافة والفكر وعلى رأس��هم املطران 
كبوتشي وسيبدو موضع سخرية أن يقال 
ان هؤالء إرهابيون فهؤالء رجال ثقافة وفكر 
ودين وشخصيات معروفة ومواطنون شرفاء 
وأبطال دخلوا التاريخ، وأعتقد أننا سنراهم 
مرة أخرى على قوافل حرية أخرى ألن هذا 
التطرف البغيض س��يزيدهم إصرارا على 

كسر احلصار«.
وخلص الوزير الس��وري إلى أن قافلة 
احلرية الثانية س��تنطلق قريبا وس��تجد 
إسرائيل نفس��ها هي احملاصرة من الرأي 
العام العاملي ومن الضمير اإلنس��اني الذي 

استيقظ وهذه اليقظة مهمة جدا.
العدوان اإلس��رائيلي كان أيضا محور 
املباحثات التي عقدها األسد أمس مع عضوي 
الكونغرس األميركي بريان بارد ولنكن دافيز 
والتي تطرق��ت أيضا الى العالقات الثنائية 
وأوضاع املنطقة،  وأكد األسد خالل االجتماع 
على عدم وجود ش��ريك إس��رائيلي يريد 

حتقيق السالم.
مؤك��دا بحس��ب بيان رئاس��ي آخر ان 
»إس��رائيل ردت على جميع فرص السالم 
بشن احلروب وقضت على اجلهود احلقيقية 
لتحقيق تقدم في هذا املجال وعلى رأس��ها 
اجلهود اجلدية التي قامت بها تركيا«، مؤكدا 
على »عدم وجود ش��ريك إسرائيلي يريد 

حتقيق السالم«.

إسرائيل تفرج عن فلسطينيي الداخل وتفرض عليهم غرامات حال مغادرتهم إسرائيل

رائد صالح: كوماندوز إسرائيلي أراد قتلي فأودى بشبيهي
غــــزة ـ كونــــا ـ أ.ف.پ: قــــال 
رئيــــس احلركة االســــالمية في 
الداخل الفلســــطيني احملتل عام 
48 الشيخ رائد صالح ان جنديا 
اســــرائيليا حاول اغتياله خالل 
اقتحام سفن اسطول احلرية فجر 

االثنني املاضي.
واوضح الشـــيخ صالح في 
حديث للصحافيني في احملكمة 
االســـرائيلية صبـــاح أمس ان 
اجلندي االســـرائيلي اخطأ في 
النار  التعرف عليه لذلك اطلق 
بشكل متعمد جتاه شخص آخر 
يشـــبهه مما ادى الـــى اصابته 

بجراح خطيرة واستشهاده.
ونقلت وســـائل االعالم عن 
الشيخ صالح قوله إن كل القرائن 
تؤكـــد ان اجلندي ظـــن ان هذا 
الشخص هو الشيخ رائد صالح 
ولذلك اطلق عليه الرصاص عن 
سابق اصرار »بهدف ان يقتلني 
انا ونال هذا الرجل الشهادة في 

سبيل اهلل«.
في غضون ذلك، قالت مصادر 
إسرائيلية إن محكمة إسرائيلية 
قررت أمس اإلفراج عن فلسطينيي 
الذين كانــــوا على منت  الداخــــل 
»أسطول احلرية« بعد احتجازه 

لثالثة أيام.
وأضافت املصادر أن احملكمة 
املركزية اإلســــرائيلية في مدينة 

عســــقالن جنوب إسرائيل قررت 
أفــــراد الوفد،  اإلفراج عن جميع 
وعلى رأسهم الشيخ رائد صالح، 

ولكن بشروط.
وأوضحت أنه ســــيتم فرض 

اإلقامة اجلبرية على املفرج عنهم 
ملدة خمســــة أيام واشتراط عدم 
مغادرتهم إسرائيل بعد توقيعهم 
على كفالة مالية بقيمة 150 ألف 
شيكل لكل واحد منهم، يتم دفعها في 

حال خرق قرار احملكمة دون حتديد 
مدة منع مغادرة إسرائيل.

وذكــــرت تقاريــــر صحافية 
إســــرائيلية أن تركيا مارســــت 
أبيب إلطالق  تــــل  ضغوطا على 

سراح صالح ورفاقه وأنها هددت 
مبحاكمة املسؤولني اإلسرائيليني 
الضالعني في اقتحام سفن احلرية 
في حال عدم إطالق سراح جميع 

املعتقلني.

زعيم احلركة اإلسالمية في األراضي احملتلة رائد صالح متحدثا في بلدته ام الفحم  )أ.ف.پ(

)رويترز( الرئيس بشار األسد مستقبال املتضامنني السوريني ال� 4  

»الحرية 2« ينطلق خالل شهر 

فلسطيني يحاول االنتحار أمام السفارة األميركية في كوااللمبور احتجاجاً

»غزة العزة« تستعد للمسير من ليبيا

العائدون الغربيون: عشنا أيامًا مرعبة

عواصمـ  وكاالت: : أعلن رئيس 
حركة »فلسطني حرة« ياسر قشلق 
ان اســــطول »احلرية 2«  امــــس 
سيتوجه لكسر احلصار عن غزة في 
غضون شهر على االكثر وسيكون 
االضخم بني حمالت كسر احلصار.
وقال قشــــلق لصحيفــــة الوطن 
السورية ان احلملة اجلديدة ستضم 
العديــــد من الهيئــــات واملنظمات 

الدوليــــة واحلملــــة  اإلنســــانية 
األوروبية لكسر احلصار وجلان 
كسر احلصار العربية الى جانب 
حركة غزة حرة.مبوازاة ذلك، صرح 
الناشط احلقوقي الليبي د.عوض 
القويري بأنه سيتم تشكيل جلنة 
في القريب العاجل برعاية »احتاد 
الليبي لتسيير قافلة  الشــــباب« 
مساعدات غذائية وطبية متكاملة 

إلى فلسطني حتت اسم »غزة العزة« 
لكسر احلصار.وقال القويريـ  في 
تصريح لصحيفة »قورينا« الليبية 
نشرته أمس ـ إن »العائق الوحيد 
لتسيير هذه القافلة هو التمويل 
لكن اآلن استطعنا احلصول على 
املساعدات املالية من أبناء بنغازي 
من التجار الذين أبدوا استعدادهم 

الكامل لتغطية هذه القافلة«.

 عواصم ـ  عاصم علي والوكاالت
 فيما بدأ الناشطون البريطانيون الـ 42 احملتجزون 
لدى اسرائيل منذ اقتحامها سفن قافلة احلرية بالعودة 
الى بريطانيا، نشرت صحيفة التاميز تقريرا مصدره 
الدولــــة العبرية عن ارتبــــاط املنظمة التركية املالكة 
ســــفينة »مرمرة« بجماعات واعتــــداءات »ارهابية«، 
على حد زعمها.أما الناشطون وبينهم نساء مسلمات، 
فأكدوا تعرضهم العتداءات بالضرب واإلهانة. وقالت 
بافني يعقوب، وهي بريطانية من مانشستر من أصول 
آسيوية، إن شرطيني اسرائيليني ركالها على ساقيها 
حتى وقعت على األرض »واستهزآ بي باللغة العبرية،  
ووصفت في اتصال معها لصحيفة الديلي تليغراف 
جتربتها مع السلطات االسرائيلية على منت السفينة 
وبعدها بأنها »كابوس«. وقالت باكية: »عشنا أياما من 

الرعب على أيدي الســــلطات اإلسرائيلية، . الى ذلك، 
حاول متظاهر فلسطيني، معني محمد حبيب، االنتحار 
بسكني أمام السفارة األميركية في العاصمة املاليزية 
كواالملبور، احتجاجا على اجتياح اجليش اإلسرائيلي 
لقافلة أســــطول احلرية التي كانت في طريقها لغزة، 

وقيامه بقتل وجرح ناشطني.
من جهتها، أكدت ناشطة بلجيكية، ان الناشطني لم 

يكونوا مسلحني كما اعلنت السلطات االسرائيلية.
وقالت كينزا إسناني ان »الناشطني على منت السفينة 
تصرفوا بطريقة غير عنيفة ومســــاملة. لم يكن ثمة 
اســــلحة. لم يصدر اي تصرف استفزازي او نية في 

التسبب في أعمال عنف على االطالق«.
وأضافت »رأينا اشياء مرعبة، اشياء لم يخطر في 

بالنا حلظة ان نعيشها في حياتنا.
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القرصنــة اإلسـرائيليـة تسـفـك دمـاء  »الحرية« فـي الميـاه الدوليـة

وزراء الخارجية العرب يطالبون بلجنة دولية مستقلة
للتحقيق في الجريمة اإلسرائيلية بحق قافلة »الحرية«

القاهرة ـ هناء السيد
ترأس وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير 
اخلارجية باإلنابة روضان الروضان وفد الكويت املشارك 
ف���ي االجتماع الطارئ ل���وزراء اخلارجية العرب الذي 
اختتم اعماله فجر امس، وضم الوفد الكويتي مدير إدارة 
الوطن العربي في اخلارجية الس���فير جاسم املباركي 
ومندوب الكويت الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير 
عبداهلل املنصور والسكرتير األول في املندوبية محمد 

الهاجري.
وأشاد الروضان بالبيان الصادر عن االجتماع الذي أكد 
ضرورة كسر احلصار املفروض على قطاع غزة، باإلضافة 
إلى الدعوة الى االلتزام بإيصال املواد الغذائية والطبية 

ومواد اعادة االعمار الى قطاع غزة بشتى الوسائل.
وذك���ر الروضان ان وزراء اخلارجية أدانوا العدوان 
العسكري االسرائيلي ضد قافلة احلرية في املياه الدولية 

الذي أدى الى سقوط قتلى وجرحى.
ولفت الى أن الوزراء العرب قرروا رفع قضايا على 
اسرائيل في احملاكم الدولية العتداءاتها غير االنسانية 
على املدنيني الع���زل وعلى حصارها اجلائر ضد قطاع 

غزة.
وقال ان الوزراء طالب���وا مختلف الدول واملنظمات 
الدولية ومجلس األمن بإدانة احلصار االسرائيلي على 
قطاع غزة واتخاذ قرار برفع احلصار ومساعدة املنظمات 
االنسانية بكس���ره. كما وجهوا حتية تقدير الى جميع 
الناش���طني الذين شاركوا في اسطول احلرية والترحم 
على ارواح الشهداء، اضافة الى دعمهم وتقديرهم ملوقف 
تركيا املشرف واملواقف الدولية التي عبرت عن ادانتها 
للعدوان االسرائيلي وتضامنهم مع الشعب الفلسطيني 

وقضيته العادلة.
وقد أصدر مجلس جامعة الدول العربية على املستوى 
الوزاري في دورته غير العادية بيانا ادان فيه العدوان 
العس���كري االس���رائيلي ضد قافلة احلرية مقررا كسر 

احلصار الذي تفرضه اسرائيل على قطاع غزة.
وحث املجلس في بيانه املنظمات العربية واملواطنني 
العرب على جتاه���ل احلصار وجتديد االلتزام بإيصال 
املعون���ات الطبية واالغذية وغيرها م���ن االحتياجات 
الضرورية للش���عب الفلس���طيني في القطاع بش���تى 

الوسائل.
وحمل اسرائيل املسؤوليات املترتبة على التعرض 
للمعونات االنس���انية واالحتياجات الضرورية إلعادة 
االعمار وفتح جميع املعابر امام حركة االفراد والبضائع، 
مطالبا مختلف الدول واملنظمات الدولية خاصة مجلس 
األمن بإدانة احلصار واتخاذ االجراءات الالزمة النقاذ غزة 
من هذا احلصار ومساعدة جميع احلكومات واملنظمات 

االنسانية في كسره.
وأكد املجلس االلتزام مبا جاء في قرارات قمة سرت 
العربية خاصة ما يتعلق بوقف جميع اشكال التطبيع 
مع اسرائيل والتأكيد على ان مبادرة السالم العربية ال 
يصح ان تبقى على املائدة طويال في ضوء هذا التحدي 
واخلرق االسرائيلي املس���تمر جلميع التزاماتها طبقا 

للوثائق الرئيسية للنزاع.
وأشار الى ان املمارسات االسرائيلية التي وصلت الى 
مستواها الدموي بالعدوان االجرامي على املدنيني العزل 
وعلى املهمة االنسانية التي قامت بها قافلة احلرية يؤكد 
للجميع وبدليل واضح عدم جدية اسرائيل في التوصل 
الى س���الم عادل وشامل في املنطقة واصرارها على أن 

جتعل املفاوضات غير ذات فائدة او جدوى.
وشدد املجلس على اللجوء الى احملاكم الدولية املختصة 
وعلى رأسها محكمة العدل الدولية بشأن احلصار املفروض 
على قطاع غزة باعتباره جزءا من االراضي احملتلة منذ 
عام 1967 والتنس���يق مع الدول الصديقة وعلى رأسها 

تركيا في هذا الصدد.
وقرر دعم التحرك العربي واإلسالمي والدولي لعرض 
الوضع على مجلس حقوق االنسان ودعم تشكيل جلنة 
دولية مستقلة في اطار االمم املتحدة للتحقيق في هذه 

املخالفة اخلطيرة للقانون الدولي االنساني.
وطالب املجلس اسرائيل باالفراج الفوري عن بقية 
املختطفني من افراد قافلة احلرية والس���فن احملتجزة 
ومواد االغاثة، مرحبا مبواقف الدول التي اتخذت اجراءات 
واضحة وقوية في مواجهة ادانة العدوان العس���كري 

االسرائيلي.
وأعرب عن القلق ازاء بعض املواقف التي اعاقت االتفاق 
على اجراء حتقيق دولي مستقل، داعيا الى التنسيق مع 
جميع املنظمات الدولية احلقوقية واالنس���انية لكشف 
جميع جوانب هذه القضية ببعديها القانوني واإلنساني 
والتوجه نحو جميع وس���ائل  اإلعالم العاملي لتغطية 

هذه اجلرمية واظهار تداعياتها.
ووجه حتية تقدير الى جميع الناشطني الذين شاركوا 
في هذه املهمة االنس���انية النبيلة والترحم على ارواح 
الضحايا والشهداء والتعبير عن تقدير املجلس ودعمه 
ملوقف تركيا املشرف واملواقف الدولية التي عبرت عن 
ادانتها لهذا العدوان وتضامنها مع الشعب الفلسطيني 
وقضيته العادلة، وطلب من االمني العام جلامعة الدول 

العربية متابعة تنفيذ هذا القرار.

الروضان: ترأس وفد الكويت في االجتماع االستثنائي وأشاد بالبيان الصادر عنه

روضان الروضان مترئسا وفد الكويت في االجتماع االستثنائيعمرو موسى ورئيس الدورة ونائب األمني العام

تقف صفا منيعا في وجه أعدائها، 
وأن تتخذ الوسائل التي تكبح 
جماحهم، وتوقف وحشيتهم، 
وتستأصل حب السيطرة وشهوة 
التوسع من قلوبهم. ومتى نصرنا 
أوام����ره واجتناب  اهلل بحفظ 
نواهيه وإعزاز دينه: نصرنا اهلل 
على أعدائن����ا، وكتب لنا العزة 

والرفعة والتمكني.
ق����ال احلق ج����ل جالله )يا 
آمن����وا إن تنصروا  الذين  أيها 
اهلل ينصركم ويثبت أقدامكم( 

محمد: 7.
يا أحرار العالم يا ش����رفاء 

اإلنسانية: 
أما آن لكم أن تصدعوا باحلق؟ 
وترحم����وا اخلل����ق؟ وتغيثوا 
امللهوف����ني؟ وتوقف����وا جرائم 
الصهاينة املعتدين؟ أليس عندكم 
من القوان����ني الدولية، والنظم 
الشرعية، والقيم اإلنسانية، ما 
يدفعكم إلى إنصاف املظلوم من 
الظالم؟ فهل كيان الصهاينة فوق 
القوانني واألعراف؟ ودونه األمم 

والقيم واملعاهدات؟
عار على اإلنسانية جمعاء أن 
تبقى دولة )إسرائيل( املصطنعة 
تغرب وتشرق، وتقتل وتشرد، 
وتعبث وتدمر، دومنا حسيب 

وال رقيب.
أال تدم����ى قلوبكم ملا ترون؟ 
أال تتفطر أكبادكم ملا تشاهدون؟ 
أال تتحرك نفوسكم ملا يعانيه 
مليون ونصف مليون إنس����ان 
حتت احلصار والنار، والعذاب 
والن����كال، واجل����وع والعري، 
ال دواء، ال غ����ذاء، ال وط����اء وال 
غطاء، ال ش����فقة وال رحمة، أال 
تهزكم هذه املشاهد والصور؟ 
واملآسي واحملن؟ أال حترككم هذه 
األساليب الوحشية، والغطرسة 
الصهيونية؟ يا مسلمون، ويا 

أحرار العالم.

وتعالى وتس����ديده، وأن تكون 
لنا الصولة واجلولة، والكلمة 
املس����موعة، والراي����ة اخلفاقة 
املرفوعة � أن نعيد بناء احلياة 
وفق اإلسالم: عقيدة وشريعة، 
ونظاما وسلوكا، وإعدادا وجهادا 
وأن نعد العدة التي تقهر األعداء، 
امتثاال  وتس����تميل األصدقاء، 
لقول اهلل تعالى: )وأعدوا لهم 
ما استطعتم من قوة ومن رباط 
اخلي����ل ترهبون ب����ه عدو اهلل 
وعدوكم وآخري����ن من دونهم 
ال تعلمونه����م اهلل يعلمهم وما 
تنفقوا من شيء في سبيل اهلل 
يوف إليكم وأنتم ال تظلمون( 

األنفال: 60.
إننا نتطلع إل����ى قادة األمة 
اإلس����المية وشعوبها األبية أن 

والبربرية والوحشية، التي تعالت 
على القوانني الدولية، ونسفت 
املعاهدات الس����لمية، وانتهكت 
األعراف والقيم الشرعية، فأين 
التي تبتغ����ى؟ وأين  العدال����ة 

النصرة التي ترجتى؟
إنها وحشية تكشف من جديد 
عن الوجه القبيح للغطرس����ة 
الصهيوني����ة وحتديها لإلرادة 
الدولية، وهي رسالة صهيونية 
آثمة إلى العالم أجمع أن الصهاينة 
ال يعترف����ون باحلق����وق، وال 
يراعون األعراف، وال يخضعون 
للقانون، وأن الكلمة املسموعة 
هي كلمة السالح، كلمة البطش، 

كلمة الهيمنة. 
إن علينا � إن أردنا نصر اهلل 
وتأييده، ومعونته س����بحانه 

األسلوب اجلديد، وهو احلصار 
لغزة أمام سمع العالم وبصره، 
بهيئاته ومنظماته، وال يستغرب 
ذلك من قتلة األنبياء، ومحرفي 
الكلم، لكن الغريب سكوت املسلمني 
عن هذا احلدث الكبار، واكتفاؤهم 

بعبارات اإلدانة واالستنكار.
إن رابط����ة اإلمي����ان ب����اهلل 
وبرس����وله حتتم علينا مد يد 
الع����ون إلخواننا في كل مكان، 
والدعاء له����م، وبغض أعدائهم 
على اخت����الف مللهم ونحلهم، 
وإن الواج����ب على علماء األمة 
ومصلحيها، وعلى رجال الفكر 
والثقافة وحملة األقالم، وعلى 
أغنياء األمة أن يكون لهم جميعا 

موقع في رفع املأساة.
ماذا يقول املرء في هذه األمواج 
العاتية،  املتالطمة، واألعاصير 
واملآسي املتالحقة؟ إن ما طرأ على 
الساحة من أحداث جسام، وما 
استجد فيها من اعتداءات عظام، 
لتتفطر له األكباد الندية، وتدمى 
له القلوب احلية، وتستوفز له 

النفوس األبية.
قافل����ة حتمل عل����ى ظهرها 
معونات إنسانية، ومساعدات 
طبي����ة، وألعاب أطفال، يجتمع 
فيه����ا متطوعون من خمس����ني 
دولة من أحرار العالم تتجه إلى 
غزة احملاصرة لكسر احلصار 
ع����ن أبنائه����ا، ورف����ع املعاناة 
عن س����كانها، احملاصرين منذ 
سنوات ظلما وعدوانا، وغطرسة 
وطغيانا، قافلة احلرية، قافلة 
اخلير واإلنسانية، قافلة إيقاظ 
الضمائر البشرية، تتعرض لكل 
الوحشية من قتل وجرح  هذه 

واحتجاز ومصادرة. 
إنها جلرمية في حق اإلنسانية، 
ومصيبة في نفوس األمم احلية، 
أن تتعرض هذه القافلة اخليرة 
لكل هذه الغطرسة والعنجهية، 

أسامة أبوالسعود
األوق����اف  وزارة  اعلن����ت 
والشؤون اإلسالمية تخصيص 
خطبة اجلمع����ة اليوم لتناول 
قضية االعتداء اإلسرائيلي السافر 
على قافلة احلرية وعودة ابطالنا 

األحرار الى بلدهم احلبيب.
وقال بيان صادر عن مكتب 
الشؤون الفنية انه وعمال بقوله 
تعالى )وإن اس����تنصروكم في 
الدين فعليك����م النصر( وقول 
الرس����ول ژ »مث����ل املؤم����ن 
للمؤمن كالبنيان يش����د بعضه 
بعضا« وقوله ژ »املس����لمون 
تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم 
ادناهم وهم يد على من سواهم« 
ب����وزارة  فإن قطاع املس����اجد 
األوقاف يدين بش����دة احلصار 
املف����روض على غ����زة من قبل 
العدو الصهيوني مخالفا بذلك 
الدولية  كل األعراف والقوانني 

والشرائع السماوية.
وتابع البيان قائال: ثم عدوانه 
السافر على حمائم السالم التي 
هبت لنجدة املستضعفني في غزة 
»قافلة احلرية« إلغاثة احملاصرين 
منذ 4 سنوات في أبشع جرمية 
إنسانية حيث قتلت وجرحت 
ودمرت واجرمت بطريقة همجية 

وحشية.
وخت����م البيان بالق����ول لذا 
نهيب باإلخوة األئمة واخلطباء 
تخصيص خطبة اجلمعة اليوم 
لهذا احل����دث اجلل����ل والدعاء 
لضحايا احلادث ومواساة ذويهم 
والدعاء ب����أن يفك اهلل حصار 
غزة ويعيد للمسلمني مجدهم 

وكرامتهم.
وج���اء في اخلطب���ة التي مت 
توزيعها: ف���ي واقعنا املعاصر، 
تعددت صور اإلرهاب للمسلمني 
في بيت املقدس، من قتل وأسر 
وتشريد، واألدهى من هذا: ذلكم 

صورة زنكوغرافية من التعميم

الدمخي لوفد أسطول الحرية: أكدتم للعالم
أن حقوق الفلسطينيين قضية كل الكويتيين

احلرية قوافل أخرى من شتى بقاع 
العالم وخاصة الدول العربية التي 
باتت ف���ي موقف حرج ج���دا امام 
انتهاكات اسرائيل حلقوق االنسان 
وفي ظل تعاظم الدور التركي الذي 
نرحب به، مؤكدا اننا على استعداد 
ألن نكون على رأس القافلة القادمة 
دعما حلقوق اإلنسان. وحول فتح 
معبر رفح قال الدمخي البد ان يكون 
فتح املعبر مستمرا وأبدي وشامل، 
مشيرا الى ان ثقتنا كبيرة في مصر 
حكومة وش���عبا في انها لن تقبل 
باستمرار مسلسل القتل والتجويع 

والتنكيل باألشقاء في فلسطني.
وأوض���ح انن���ا ف���ي جمعي���ة 
املقومات ننظر الى كل تلك القرارات 
والتحركات الرسمية والشعبية من 
منظور حقوق االنس���ان بالدرجة 
األولى ونتاب���ع عن كثب تطورات 
القضية كونها متثل انتهاكا صارخا 

لكل األعراف واملواثيق الدولية.
الكتل  الدمخي جمي���ع  ودع���ا 
النيابي���ة واحلكومة الكويتية الى 
ض���رورة متابعة قضي���ة حقوق 
الفلسطينيني واالستمرار في دعم 
مطالبه���م االنس���انية املش���روعة 
تأكي���دا على ال���دور الريادي الذي 
تقوم به الكويت الى جانب أشقائها 

وأصدقائها.

أش���اد رئيس جمعية مقومات 
حقوق االنس���ان د.ع���ادل الدمخي 
باملوقف البطول���ي ألبناء الكويت 
املش���اركني ف���ي أس���طول احلرية 
االنس���اني، مؤكدا دورهم الشجاع 
في كس���ر احلصار املفروض على 
الشعب الفلسطيني، وجناحهم مع 
الدول األخرى في  الناش���طني من 
حتويل انظار العالم الى االنتهاكات 
االسرائيلية حلقوق االنسان في قطاع 
غزة، مبينا ان مبادرة صاحب السمو 
األمير بعودة ابناء الكويت على منت 
طائرة أميرية هي رس���الة من رمز 
الدولة وأعلى س���لطة فيها مفادها 
الكويت أميرا وحكومة وشعبا  أن 
تولي القضايا االنس���انية اهتماما 
خاصا، ومثمنا استقبال احلكومة 
وأفرادها ألبناء وبنات الكويت الذين 
خاطروا بحياتهم في سبيل نصرة 
االنسانية وفي مقدمتهم رئيس جلنة 
الدفاع عن حقوق االنسان مبجلس 
األمة د.ولي���د الطبطبائي وجميع 
األكادمييني والناشطني رجاال ونساء، 
مش���يرا الى ان االستقبال الرسمي 
الكويت املشارك في أسطول  لوفد 
احلرية يؤكد ان دعم الكويت حلقوق 
الفلسطينيني هو دعم على املستوى 
الرسمي والش���عبي. وفي السياق 
نفس���ه، ثمن الدمخي مواقف نواب 

األمة جتاه قضية فلسطني، مشيرا 
الى ان اجللسة اخلاصة التي عقدت 
ملناقشة تداعيات الهجوم االسرائيلي 
على اسطول احلرية واحتجاز ابناء 
الكويت جاءت على مستوى رغبة 
الشعب الكويتي واملعنيني باحلقوق 
األساسية للشعب الفلسطيني، داعيا 
الى مالحقة املس���ؤولني  احلكومة 
الصهاينة أمام احملاكم الدولية ذات 
الصلة الس���يما ان مجلس حقوق 
االنسان التابع لألمم املتحدة قد أقر 
بضرورة فتح مستقل في الهجوم 
االسرائيلي على القافلة، موضحا ان 
اجلرمية االسرائيلية مكتملة األركان 

من الناحية القانونية.
وأك���د ض���رورة ان تتبع قافلة 

د.عادل الدمخي

القائمة اإلسالمية: ندعو إلى التمسك 
باالنسحاب من المبادرة العربية

آالء خليفة
هنأ املنسق العام للقائمة اإلسالمية حسني اخلضر 
الوفد الكويتي بعودتهم الى ارض الوطن بعد ان قاموا 
بأداء جزء من الواجب في نصرة الشعب الفلسطيني 
احملاصر، كما اشاد باملوقف الكويتي املشرف على جميع 
املس����تويات في دعم املبادرة لرفع احلصار عن غزة 
خصوصا ما يتعلق باالنسحاب من املبادرة العربية 
للس����الم، وفي هذا الس����ياق اضاف اخلضر: إننا في 
القائمة االسالمية ندعم التوصية النيابية بضرورة 
االنسحاب من مبادرة السالم العربية ونطالب احلكومة 
بتفعيلها، مؤكدا على ان الكيان الصهيوني ال يعرف لغة 
العهود واملواثيق، واستطرد قائال: لقد بقيت املبادرة 

العربية للسالم على الطاولة لسنوات طوال، ولم نر 
من نتيجة سوى املزيد من القتل والدمار والتشريد 
لشعوبنا في فلسطني ولبنان، كما دعا الدول العربية 
مجتمعة لضرورة التحرك من اجل رفع احلصار عن 
غزة بشكل دائم، وسحب مبادرة السالم العربية من 
على الطاولة، واضاف مس����تغربا: ه����ل مازال هناك 
من مبرر الستمرار عالقات بعض الدول العربية مع 
الكيان الصهيوني وجرائمه ضد شعوبنا ال تنقطع؟ 
واكد في اخلتام ان اللغة الوحيدة التي يفهمها الكيان 
الصهيوني هي لغة املواجهة واملقاومة والتي اثبتت 

التجربة انها هي التي تأتي بالنصر والتحرير.

»أما آن لقادة المسلمين أن يعملوا على وقف إجرام الصهاينة المعتدين؟«
»األوقاف« تخصص خطبة الجمعة اليوم عن قافلة الحرية.. ومكتب الشؤون الفنية أصدر تعميمًا:

هـل مـن الممكن قبـول أن تتعـرض قافلـة الخيـر واإلنسـانية وإيقـاظ الضمائر البشـرية لـكل هـذه الوحشـية واالحتجـاز والمصادرة؟

نـشــتـري
جموهراتكم 

املر�صعـة بالأملـا�س

وال�صاعات الثمينة

باأعلـى الأ�سعــار

ت : 22460150/5املباركية

يوجد لدينا

جموهرات و�ساعات 

ثمينة م�ستعملة
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احلضور يحيون أبطال احلرية لدى وصولهم إلى مسرح الهيئة اخليرية

الرئيس اخلرافي يكرم الزميلة منى ششتر

)سعود سالم(رئيس مجلس األمة جاسم اخلرافي ود. عبداهلل املعتوق يتوسطان أبطال اسطول احلرية الذين مت تكرميهم في احتفال كبير في مبنى الهيئة اخليرية أمس

 ليلى الشافعي
أكد رئيس مجلس األمة جاسم 
اخلراف����ي ان عمل اخلير هو الدائم 
وهو الذي يحف����ظ الكويت وأهلها 
من كل مكروه، وقال خالل رعايته 
للحفل الذي نظمته اللجنة الشعبية 
للتضامن مع أبناء الكويت العائدين 
من »أسطول احلرية« والذي حضره 
أكثر من ألف من الرجال والنس����اء 
وسط تكبير وتصفيق استقبل به 
املهنئون االبطال املكرمني الذين كانوا 

يحملون أعالم الكويت.
وقال: اليوم نحتفل بكوكبة من 
الذين رفعوا اس����م الكويت عاليا، 
نحتفل بع����ودة أبطال »أس����طول 
احلرية«. وكالعادة أفاجأ دائما بأن 
هناك كلمة مطلوبة مني ان ألقيها 
وما تعودت على كلمات دون اعداد 
ولكن في هذه املناسبة الكلمات كبيرة 
وال حتتاج الى اعداد فتخرج كلماتي 
اآلن من القلب وما يخرج من القلب 

يصل اليكم.

روح واحدة

فقد كنت جالسا واستمع الى عدد 
من البرقيات التي ارس����لها عريف 
احلفل كلها ش����كر وتقدير للجهات 
املختلفة، ولكن من يعرف الكويت 
يعرف جيدا ان أهلها ال يحتاجون 
ان يشكر بعضهم بعضا ألن وهلل 
احلمد مانتمتع به من محبة وألفة 
وترابط قد ال تظهر في كل األوقات 
ولكن هلل احلمد دائما عندما نرى 
مكروها أصاب أحدنا جند الكويت 
أصبحت كلمة واحدة وروحا واحدة 
وعلى رأسنا دائما أميرنا الذي جنتمع 
على محبته ونحن في الكويت ومن 
عليها كثيرا ما نتساءل ماذا استفدنا 
من ذهاب ابنائنا واخواننا الى غزة؟ 
فأقول هل هذا التساؤل يحتاج الى 
جواب؟ وهل غزة أو فلسطني قضية 
فلسطينية أم هي قضية اسالمية؟ 
قبل ان تكون قضية فلسطني نحن 
ايها االخوة ننطلق من مبدأ، وهؤالء 
الذين اخذوا قرارهم وقرروا الذهاب 
في هذه الرحل����ة اخليرية ما احد 

اجبرهم وال احد طلب منهم ان يكونوا 
على هذه الرحلة فقد فوجئ الكثير 

بوجودهم على هذه الرحلة.
وأش����ار اخلرافي الى ان الكثير 
ال يعرف دور املرأة في هذه الرحلة 
لقد كان دورا مشرفا وما كان يعرف 
عن هذا الدور اال القلة القليلة وهذا 
ناجت من حرصهم على أال يعلم أحد 
إال اهلل تعالى حتى يحصلوا على 
اجر كامل ان شاء اهلل، وزاد: وهناك 
من يتساءل ماذا استفدنا؟ أقول لقد 
ظلمت نفسك بهذا السؤال فقد أبرز 
للعالم ما هي ردود الفعل اإلسرائيلية 
احلاقدة حتى على رحلة سالم وفك 
الفعل  حصار، ولقد رأيت����م ردود 
ليست العربية فبعض أهلنا قطعوا 
األمل فيها ولكن العالم ما كان أمامهم 
اال ان يتخذوا االجراءات التي كان 

يجب ان يتخذوها من زمان. 
العمل  ان  الرحلة تب����ني  وقال: 
اخليري هو الدائم بإذن اهلل ويحفظ 
الكويت وأهلها وان اليوم يومكم، 
وكل ما قاموا به في ميزان حسناتهم 
وانتم جزاك����م اهلل خيرا على هذا 
الترتيب للحفل وهو من شيمة أهل 
الكويت وان ش����اء اهلل نلتقي على 
احملبة واأللفة ويحفظ اهلل الكويت 

أميرا وحكومة وشعبا.

شكر وتقدير

م����ن جهته قال رئي����س الهيئة 
اخليرية اإلسالمية العاملية د.عبداهلل 
املعتوق: ال يسعني في مستهل هذا 
احلفل التاريخي اال ان أتقدم بخالص 
الشكر والتقدير الى حضرة صاحب 
السمو األمير الشيخ صباح األحمد 
اجلابر الصباح � حفظه اهلل ورعاه 
� الذي أعطى أوامره الس����امية إلى 
احلكومة الكويتية بضرورة التحرك 
الفوري لضمان سرعة االفراج عن 
احملتجزين الكويتيني لدى السلطات 
االسرائيلية، وارسال طائرة أميرية 
مجهزة وم����زودة بفريق طبي لكي 
تقلهم من جسر امللك حسني الى ارض 
الوطن، واتصاالت سموه بإخوانه 
من قادة دول مجلس التعاون والقادة 

في احتفال كبير تصدّر حضوره رئيس مجلس األمة وعدد من الشخصيات 

تكريم أبطال »أسطول الحرية« .. تكريم للكويت والعمل الخيري
العرب ملتابعة تطورات املوقف حلظة 

بلحظة.
أهالي  ال����ى  وحتي����ة خاص����ة 
املتضامنني الذين أثبتوا انهم مثال 
القضية  للصبر واالمي����ان بعدالة 
الفلسطينية، كما أرسل من هذا املنبر 
االنساني العاملي حتية خاصة الى 
كل النش����طاء واألحرار في العالم 
الذين شاركوا في »أسطول احلرية«، 
وأعزي أهالي الشهداء والضحايا من 
كل األعراق والديانات الذين فقدوا 
ذويهم وأبناءه����م في هذه احلملة 
االنس����انية التي كانت تسعى الى 
اعالء القيم االنس����انية واألخالقية 
وفك احلصار اجلائر عن ابناء غزة 
الصامدين، وأس����أل اهلل الش����فاء 

العاجل للجرحى واملصابني.
اننا في الهيئة اخليرية االسالمية 
العاملية تابعنا تطورات احلدث بكل 
تفاصيله، وأصدرنا بيانا استنكرنا 
فيه هذه اجلرمية النكراء، وأشدنا 
البطولي  الكويت����ي  الوف����د  بدور 
والش����جاع الذي ش����ارك في هذه 
امللحمة االنس����انية وهو يعلم ما 

قد يصيب����ه من أذى على يد الغدر 
والعدوان االسرائيلي، وأعاهد اهلل 
على ان الهيئة لن تدخر وسعا في 
تقدمي الدعم االنساني واالغاثي لكل 
احملتاجني واملستضعفني سواء من 

اخواننا الفلسطينيني او غيرهم.
وفي ختام كلمتي: اننا نسجل في 
الهيئة فخرنا مبوقف هؤالء النسوة 
الكويتيات  الكرميات، والفدائيات 
العظيمات، وأذكرهن باالسم: سنان 
األحمد وهيا الشطي ومنى ششتر 
وسندس العبداجلادر وجنوى العمر، 
كما أحيي أشقاءهن من رجال الكويت 
األفاضل: د.أسامة الكندري والنائب 
د.وليد الطبطبائي والشيخ صالح 
اجلاراهلل واحملامي مبارك املطوع 
واخوانهم، وأس����أل اهلل ان يتقبل 
منهم هذه املواقف الش����جاعة التي 
كشفت الوجه القبيح للظلم والظاملني 

والغطرسة واملتغطرسني.

دموع الفرح

وحتدث رئيس اللجنة الشعبية 
املنظمة للتضامن مع أبناء الكويت 

ط����ارق الش����ايع قائ����ال: بدم����وع 
اللقاء وش����موخ  الفرح وح����رارة 
املوقف اس����تقبلت الكويت أبناءها 

العائدين.
الكويتي  الوفد  واضاف منسق 
د.وائ����ل العبداجل����ادر: أبدأ بقصة 
قصي����رة من����ذ بدأن����ا اجتماعات 
بالتنسيق بدأت شرارة الرحلة وكان 
النس����اء هن أهل املبادرة والبد ان 
نذكرهن وكان التحرك فرديا وكل 
ذهب بذاته دون توجيه وتعاهدنا في 
لقائنا على ان نخلص النوايا احلسنة 
وهذا هو سبب الفوز والنجاح فقد 
حرصنا على ان نصفي نوايانا ولم 
نتوقع هذه النتيجة، وتأتي النتائج 
خالل 48 ساعة وكنا ال نعرف ماذا 
يحدث في العالم وكانت في البداية 
األوض����اع هادئة في اإلعالم الى ان 
وصلنا احل����دود األردنية، فوجئنا 
بالنتائج فسجدنا شكرا هلل ونسأل 
اهلل أن يتقب����ل كل من هو أدى هذا 
ال����دور، وذكر العبداجلادر دور كل 
الرحلة، ثم حتدثت  مش����اركة في 
سنان األحمد قائلة: أحمد اهلل اني 

مس����لمة وأحمد اهلل ان����ي كويتية 
واحمد اهلل انني زوجة لهذا الرجل 
الفاضل، وأحمد اهلل انني أعيش في 
بلد يتمتع باحلرية ويكفي انها أول 
سفينة عربية اسميناها بدر تيمنا 
بغزوة بدر وان النصر سيعود لهذا 
األمر وعندما اخبرت اخلرافي قال 
سيري فالكويت محروسة من اهلل 

بعمل اخلير.
ثم حتدثت الزميلة منى ششتر 
من »كون����ا« قائلة: كل واحد يقول 
رفعتم راس����نا أقول له رؤوس����كم 
مرفوع����ة دائما م����ادام عمل اخلير 
معنا فالكويت دائما رأسها مرفوعة، 
وش����كرت صاحب الس����مو األمير 
الش����يخ صباح األحمد واحلكومة 

وكل املساندين لهم.
وقال النائب د.وليد الطبطبائي: 
أحي����ي اجلمي����ع اآلب����اء واألمهات 
ورئيس الوفد وجميع من ش����ارك 

في القافلة.

افتقدنا االبتسامة

لقد افتقدت االبتسامة مرة واحدة 

في الرحلة ملا اس����تولى الصهاينة 
على الس����فينة وأمرونا بالصعود 
للسطح وفتش����ونا تفتيشا ذاتيا 
وقيدني اإلسرائيلي ألنني رفضت 
انزال بنطلون����ي وتركونا مقيدين 
في الش����مس منتهى القهر والظلم 
ما رأين����اه وهم ملثمون مدججون 
باألسلحة وكالبهم معهم، وفي وسط 
هذا ضحكت منى شش����تر ورفعت 
معنوياتنا فقد كانت شجاعة النساء 
وقوتهم بلس����ما لنا، وشكر رئيس 
مجل����س األمة لرعايته للس����فينة 
وألبنائها ولألح����داث التي صارت 
الي����وم باالحتفال وش����كر صاحب 
السمو األمير الهتمامه بأعضاء الوفد.
وقال االمني العام جلائزة الش����يخ 
الشهيد فهد األحمد الدولية للعمل 
اخليري ش����بيب الزعبي: شكرًا يا 
كويت على اخراج صناع اخليرية 
للبشرية.. شكرا يا كويت على منح 
الناس بشرا من رواد احلرية.. شكرا 
يا كويت على اهداء اإلنسانية أئمة 
وق����ادة للعمل اخليري. ش����كرا يا 
كويت اإلنسانية على احتاف العالم 
بأصحاب األي����ادي البيضاء الذين 
ال يعرفون حدودا وال س����دودا في 
العمل االنساني.. ان من االنسانية 

االنتصار لإلنسانية.
أمة  إلى  إننا ننتم����ي  واضاف: 
عظيمة تعرف للخير قيمته وتدرك 
للبر اهميته ولذلك كان اخلير سمة 
من سماتها وصبغة اصطبغتها الى 
قيام الساعة، وال غرو في ذلك وال 
عجب اذ يقول تبارك وتعالى )كنتم 
خير أم����ة اخرجت للناس تأمرون 
باملع����روف وتنه����ون ع����ن املنكر 

وتؤمنون باهلل(.
ولذلك خرجت هذه الثلة املؤمنة 
لتنصر ش����عبا اعزل عانى وقاسى 
الشدائد والقهر واخلذالن  صنوف 

واجلوع.
إنني على يقني بأن هؤالء االبطال 
لو علموا في اي بقعة من األرض مبن 
يعاني احلاجة والعوز للّبوا النداء 
والفزعة فشكرا يا ابطال وشكرا يا 

كرماء وشكرا يا أماجد.

ان ل����كل ق����وم نقب����اء وهؤالء 
هم نقباؤن����ا فليرن����ا كل قوم َمْن 

نقباؤهم 
هؤالء ليسوا وحدهم، هؤالء ال 
ميثلون اشخاصهم فقط، بل يوقعون 
عن كل كويتي وكل شخص يعيش 

على هذه االرض الطيبة.
إن اليهود هم اليهود قتلة االنبياء 
واإلنسانية ناقضو العهود واملواثيق 
متطرفو البشرية نقول لهم: جئنا لكم 
بالبر فأغلقتوا املعابر وجئنا بالبحر 
فمارستم القرصنة وستكون الثالثة 
ان شاء اهلل عن طريق اجلو من خالل 

اسطول االسالم والسالم.
إن جائزة الش����يخ الشهيد فهد 
األحم����د الدولية للعم����ل اخليري، 
رسالتها عاملية إنسانية تعمل على 
اسعاد البشرية وحماية اإلنسانية 
ونحن في إدارة اجلائزة ندرك هذه 
املعاني وتلك املب����ادئ أميا إدراك، 
ولذلك فنحن نشد على يد من يسعى 
التطوعي  البشرية بعمله  إلسعاد 
واخليري سواء كان فردا او جماعة 

أو مؤسسة او قطاعا.
فقد آن االوان ان نقول ملن يعمل 

على اسعاد االنسانية.. شكرا.
وله����ذا حضرنا مع اخواننا في 
هذا احملفل الرائع لنتشرف بتكرمي 

هؤالء النقباء.

شموخ الموقف

من جانب����ه، قال رئيس اللجنة 
الش����ايع بحرارة  املنظمة ط����ارق 
اللقاء وش����موخ املوقف استقبلت 
الكوي����ت ابناءه����ا العائدي����ن من 
انهم  اس����طول احلرية. واض����اف 
تعرضوا للض����رب واالرهاب الذي 
اظهر الص����ورة احلقيقية للجيش 
االسرائيلي وهذا الفعل الشنيع يجب 
اال مير مرور الكرام، بل يجب وضع 
حد ملعاناة الشعب الفلسطيني في 

قطاع غزة.
وتابع ان الش����كر موصول الى 
صاحب السمو األمير الشيخ صباح 
االحمد إلرساله الطائرة اخلاصة به 

الستعادة الوفد الكويتي.
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