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وجهت كتلة التنمية واالص���اح دعوة عامة حلضور 6
حفل االستقبال الرسمي والشعبي للمهنئني بسامة العودة 
للنائب د.وليد الطبطبائي ورفاقه األبطال بعد مشاركتهم 
في قافلة احلرية لكس���ر احلصار اجلائر على غزة والذي 
سيقام مساء اليوم االحد املوافق 6 يونيو اجلاري وذلك في 
صالة مشبب اجلال مبنطقة هدية وخال الفترة من بعد 

صاة املغرب وحتى صاة العشاء والدعوة عامة.

»التنمية واإلصالح« تستقبل مهنئي قافلة الحرية.. اليوم

خالل حفل استقبال أقامه مساء أمس األول في صالة أبو رمية  باألندلس تكريماً للمشاركين في القافلة

هايف: موقف الكويت من قافلة الحرية كان شجاعاً والطبطبائي مثل جميع النواب

ضاري المطيري
أكد النائب محمد هايف ان الشعب الكويتي جبل على 
مد يد العون واملساعدة الى اشقائه منذ زمن بعيد حتى 
جاءت رحلة احلرية والكرامة التي انطلق بها رجال 
من اهل هذا البلد الطيب الى اشقائهم احملاصرين في 

قطاع غزة حاملني لهم املؤن واملساعدات الطبية.
وقال هايف خال حفل استقبال اقامه مساء اول 
م���ن امس للكويتيني العائدين من اس���طول احلرية 
في صالة ابو رميه باالندلس ان هذه الرحلة كشفت 
املوق���ف الكويتي الش���جاع املناص���ر لقضايا أمته 
العربية واالسامية والتي في مقدمتها قضية فلسطني 

العادلة.
واضاف ان الواجب علينا ان نتواصل في مثل هذه 
اجلهود حتى ينفك هذا احلصار عن فلس���طني، وان 

يرى شعبها النور واحلرية ويعود القدس الى أمته 
االسامية. وتابع: ان هذه الكوكبة من ابناء الكويت 
قاموا بعمل بطولي عجز عنه الكثير من غيرهم، مما 
جعله يشرف جميع ابناء الكويت، خاصة انه حقق 
االهداف التي انطلق من اجلها والتي في مقدمتها فك 
احلص���ار من خال فتح معب���ر رفح الذي تدخل من 
خاله امل���واد الغذائية والطبية الى قطاع غزة لرفع 

معاناة اخواننا الفلسطينيني هناك.
وبني ان ما قام به وليد الطبطبائي ال يعد مفخرة 
له وحده، بل مفخرة جلميع اعضاء مجلس االمة الذين 
عبروا عن مساندتهم لهذه القضية العادلة من خال 
القرارات التي أوصوا بها كتجرمي التعاون أو االتصال 
بالعدو وضرورة انسحاب الكويت من معاهدة السام 
املش���بوهة. من جانبه، قال النائب وليد الطبطبائي 

ان اس���طول احلرية تعرض لقرصنة اسرائيلية في 
املياه االقليمية وبعيدا عن حدود اسرائيل حني متت 
مهاجمة القافلة بزوارق بحرية عسكرية أعقبها اطاق 
النيران الرشاشة وقنابل مسيلة للدموع أدت الى قتل 
احد االخوان من االتراك الذين س���طروا أروع ماحم 
البطولة والتضحية والفداء عن هذا الدين حني قدموا 

16 شهيدا خال املعركة.
واضاف ان احملتجزين مكثوا ساعات طويلة وهم 
مقيدون باحلديد من دون ماء أو أكل أو حتى السماح 
لهم بدخول دورات املياه، مما جعلنا نتعرض للضرب 
واالهانة حتى مت توزيعن���ا في العنابر التي جهزت 
حديثا الستقبالنا التي وعدونا مبغادرتنا بعد التوقيع 
على تعهد بعدم تكرار محاولة دخول اسرائيل بصورة 
غير مشروعة، وهو ما رفضناه جملة وتفصيا، مما 

جعل االتراك يرفضون اخلروج من الس���جن اال بعد 
خروج جميع املساجني، وهنا يجب ان نذكر هذا املوقف 

الرجولي والشجاع من اخواننا االتراك.
وبني ان االسلوب هو قرصنة اسرائيلية على سفن 
املساعدات السلمية، خاصة اننا رفضنا التجاوب مع 
التحقي���ق الذي حاول االس���رائيليون اجراءه معنا، 
باالضافة الى اننا ملس���نا قساوة كبيرة في التعامل 

معنا ألننا من جنسيات عربية.
وقال الطبطبائي ان اس���طول قافلة احلرية الذي 
نزل على االسرائيليني كالصاعقة في غزوة احلرية 
في عرض البحر أحدث ش���رخا كبيرا في العدو، ألن 
موقعة هذا االسطول أظهرت الوجه احلقيقي لهذا العدو 
الضعيف، باالضافة الى حتقيق الهدف الرئيسي وهو 
فتح معبر رفح الذي متكن من ايصال كميات كبيرة 

من املواد الغذائية والطبية.
من جانبه، قال ص���اح اجلاراهلل ان ما حدث مع 
اس���طول قافلة احلرية لم يكن متوقعا ألننا كنا في 
رحلة انسانية تنقل املساعدات الطبية والغذائية الى 

اشقاء لنا محاصرين في قطاع غزة.
وأضاف ان الرحلة حققت اهدافها من خال اعادة 
القضية الفلس���طينية للواجه���ة باالضافة الى فتح 
املعب���ر الفاصل بني القطاع ومص���ر وتذكير العالم 
مبعاناة الشعب الفلس���طيني. وتوجه بالشكر الى 
صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد الذي أمر 
بإرس���ال طائرة خاصة لنقل الوفد الكويتي وإعادته 
الى بلده، والى كل من س���اهم في االفراج عنا، والى 
جميع ابناء الش���عب الكويتي الذين غمرونا باحلب 

والتأييد  واملؤازرة.

محمد هايف متحدثا وبجانبه د.وليد الطبطبائي أثناء احلفل

مبارك الوعالن يقدم التهاني ويبدو فالح الصواغ

د.الطبطبائي وخالد الشليمي يدا بيد

 د.علي العمير ود.وليد الطبطبائي ومحمد هايف في لقطة تذكارية مع بعض املهنئنيد.علي العمير أثناء دخوله لتهنئة د.الطبطبائي

جانب من احلضور

محمد هايف ومسلم البراك وأحد احلضور

د.الطبطبائي ومحمد هايف يتوسطهما احملامي عادل العبدالهادي

خالد الطاحوس متوسطا د.وليد الطبطبائي ومحمد هايف وأحد احلضورد.وليد الطبطبائي متحدثا للحضور عن قافلة احلرية وبجانبه محمد هايف ود.جمعان احلربش

د.الطبطبائي ومحمد هايف مع بعض احلضور

)متين غوزال( د.يوسف الزلزلة مهنئا د.الطبطبائي بسالمة العودة د.محمد الهطالني ومحمد هايف ود.وليد الطبطبائي ومسلم البراك ود.ضيف اهلل أبورمية خالل احلفل


