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الطبطبائي: اإلسرائيليون ألبسونا »طفاحات« وأرادوا إغراق سفن »الحرية«

المطوع:كان على معارضي مشاركتنا أن ينتقدوا العمل ال األشخاص

اعلن النائب د.وليد الطبطبائي 
عن قيام المش���اركين في قافلة 
الخامسة  الحرية بتجمعهم في 
الي���وم االربعاء  من بعد عصر 
امام مبنى السفارة التركية في 
البالد شكرا وعرفانا من الكويت 
الى تركيا لما قامت به من جهود 
جبارة في ايصال المس���اعدات 
عبر القوافل البحرية الى قطاع 

غزة.
واوضح د.الطبطبائي خالل 
حفل االستقبال الذي اقامه ديوان 
الج����اراهلل الخرافي في منطقة 
الش����امية وذلك احتفاء بعودة 
المش����اركين في قافلة الحرية، 
ان المساعدات وصلت الى االخوة 
في غزة ما عدا اش����ياء بسيطة 
صادرها االس����رائيليون عبارة 
عن اس����منت وحديد، مبينا ان 
القوافل لمساعدة غزة ستستمر 
حتى يكسر هذا الحصار الجائر 

على القطاع.
وشكر الطبطبائي االخوة في 
ديوان الج���اراهلل الخرافي على 
الترحاب واالحتفاء بهم  حفاوة 
وعلى المبادرة الطيبة من هذه 
االسرة العريقة المعروفة بمواقفها 

الطيبة والخيرة في اعمال الخير، 
مؤكدا ان الجميع يعمل لمصلحة 

وطننا الحبيب الكويت.
وقال د.الطبطبائي اردنا من 
خالل هذه القافلة التي س���يرت 
من تركيا الى قطاع غزة توصيل 
المساعدات ولم نكن نريد ان تتم 
مثل هذه المواجهات التي حصلت 
مع االسرائيليين ولكن اهلل كتب 
لنا مواجهتهم، مشيرا الى ان هذه 
المس���اعدات كانت من اصحاب 
الخير ف���ي الكويت للمحتاجين 

والمحاصرين في قطاع غزة.
واشار الى ان الجميع لم يتوقع 
العودة للوطن بهذه السرعة بعد 
ان قط���ع االس���رائيليون علينا 
الطريق في المياه الدولية، الفتا 
الى ان االسرائيليين كانوا يريدون 
اغراق السفن وهذا ما تجلى من 
إلباسنا جميعا »طفاحات« وذلك 

لضمان عدم غرقنا في البحر.
واكد د.الطبطبائي ان التاريخ 
البطولية  المواقف  سيذكر هذه 
للمش���اركين في قوافل الحرية 
الن ه���ذا العمل كس���ر الحصار 
االس���رائيلي لقطاع غزة، مبينا 
انن���ا عرفنا فع���ال »الفرق بين 

السفارة األردنية في إسرائيل
تسلمت جواز سفر أحد الكويتيين

المشاركين في أسطول الحرية
ــؤون اإلعالم واالتصالـ   ــانـ  أ.ش.أ: أعلن وزير الدولة لش عّم
الناطق الرسمي باسم احلكومة األردنية د.نبيل الشريف أن السفارة 
األردنية في تل أبيب تسلمت امس من السلطات اإلسرائيلية جوازات 
ــطول احلرية من األردنيني وغيرهم  ــفر بعض املشاركني في اس س

حسب القوائم التي أعلن عنها أمس.
ــلم  ــفارة تس ــريف: »إن هناك مندوبا من الس وقال د.نبيل الش
ــفر 7 أردنيني وجواز سفر  ــرائيلية جوازات س من السلطات اإلس
عمانيا وجواز سفر باكستانيا وجواز سفر إندونيسيا وجواز سفر 
كويتيا وجواز سفر بحرينيا وجواز سفر مغربيا و4 جوازات سفر 
جزائرية«. وأشار إلى أن جوازات السفر سيتم إرسـالها إلى وزارة 
ــا إلى أن الوزارة  ــليمها إلى أصحابها، الفت اخلارجية األردنية لتس
ـــفر  ــزال تتــابع اتصاالتها احلثيثة ملعرفة مصير جوازي الس الت

األردنيني الـمتبقيني.

الجبان اليهودي وشجاعة العرب 
واالتراك«.

من جهته أوضح رئيس مبرة 
اآلل واالصحاب د.عبدالمحسن 
الخراف���ي ان ه���ذه االمس���ية 
الوطني���ة ما هي  االجتماعي���ة 
اال احتف���اء باخواننا واخواتنا 
الكويتيين المشاركين في قافلة 
الحرية الذين اوصلوا المساعدات 
رغم الحصار على غزة، مشيرا 
الى ان المشاركين رفعوا رؤوس 
العرب والمسلمين خصوصا في 
هذا الش���أن وهذا ما توضح من 
اس���تقبال كبير لقيادات الدولة 
للمشاركين في قافلة الحرية في 
المطار وعودتهم بطائرة أميرية 
تكريم���ا لهم ولحرص الحكومة 
على س���المتهم. وبين الخرافي 
ان من اجته���د واصاب في هذه 
القافلة فله اجران اما من اجتهد 
ولم يصب فله أجر، مؤكدا ان اهلل 
سبحانه وتعالى يعطي العبد على 
قدر نيته ف���ي مثل هذه االعمال 

االنسانية البحتة.
انه م���ن خالل هذا  واوضح 
االستقبال فقد استقبلنا جميع 
االخوان المشاركين في القافلة مع 

القوافل الس���لمية التي توصل 
المساعدات وتس���اعد على فك 

الحصار.
م���ن جانبه اوضح اس���امة 
الكندري احد االعضاء الرئيسيين 
المشاركين في قافلة الحرية ان 
الشكر موصول للجميع على هذه 
الفزعة، سائال اهلل العلي القدير 
ان يكت���ب لجميع المش���اركين 
األجر كام���ال، مؤكدا ان الجميع 
ممن شاركوا في هذه القافلة لم 
يرجوا من مشاركتهم أي تكسب 

سياسي أو مادي أو دنيوي.
الكن���دري عل���ى  وتمن���ى 
المشككين بعمل المشاركين في 
قوافل الحرية، ذكر محاسن الناس 
الخالصة هلل، مطالبا  وأعمالهم 
بعدم انتقاد المش���اركين ألنهم 
يعملون عمال لوجه اهلل تعالى 
فقط وال يرج���ون من وراء هذا 

العمل أي شيء.
وطالب بالتشجيع لمثل هذا 
العمل الذي يقربنا من اهلل ورسله 
والحث على المناهج الس���ليمة 

حول ذلك.
م���ن جهته، أوض���ح عدنان 
الش���طي وهو والد هيا الشطي 

وجود محارم االخوات المشاركات، 
شاكرا رئيس المنظمات الهندسية 
العالمية م.عادل الخرافي لحرصه 
على العودة من الخارج ولالحتفاء 

بالعائدين من غزة.

واعتبر الخرافي المشاركين في 
قافلة الحرية مجاهدين بانفسهم 
دفاعا عن قضية عربية اسالمية 
العمل  ووطنية، متمنيا ان يتم 
المنظم مس���تقبال في مثل هذه 

ف���ي قافلة  المش���اركات  احدى 
الحري���ة: اننا نش���عر بأن اهل 
الكويت جميعهم يقفون معا صفا 
واحدا في عمل الخير لشعب غزة 
المحاصر، ش���اكرا بادرة ديوان 
الج���اراهلل الخراف���ي على مثل 
هذه االعم���ال الطيبة المعروفة 

عنهم.
المحامي  اك���د  من جانب���ه، 
مبارك المطوع وهو احد االعضاء 
الحرية  المش���اركين في قافلة 
ان جمعي���ة المحامين ش���كلت 
لجن���ة أمس لمتابع���ة القضايا 
ضد االس���رائيليين الذين شنو 
الهجوم على القافلة، الفتا الى ان 
دم المسلم أعز عند اهلل سبحانه 

من الكعبة.
المطوع لحظات  واس����تذكر 
االعتق����ال االس����رائيلي للقافلة 
وما قاموا به من اعمال عدوانية 
المش����اركين  ولحظ����ة تكبيل 
باالصفاد، مؤكدا اننا لم نتوقع 
ان نرجع بهذه السرعة الى الوطن، 
المس����اءلة  وتوقعنا ان تطول 
اليهودية لنا وكان تفكيرنا ينصب 
على ان اهل الكويت يعلمون بما 
حصل لنا أم ال وهل سنعود أم 

ال؟ وبين المط����وع انه قد حان 
الوقت لعمل مثل هذه التحركات 
لوصول المساعدات للمحتاجين 
في قطاع غزة من الفلسطينيين 
وكسر الحصار عن االمة وغزة، 
الفتا الى ان اللجنة التي شكلت 
في المحامين ستتابع وتواصل 
عبر القضاء اللجوء الى المحاكم 
الدولية ألخذ الحقوق المسلوبة 
من االسرائيليين وطريقة التعامل 
مع مثل هذه القوافل الس����لمية 

االنسانية.
من ناحيت��ه، اوض��ح وائل 
العبدالجادر اخو إحدى االخوات 
المشاركات في قافلة الحرية ان 
الكويت دائما سباقة بعمل الخير، 
الفتا الى ان المس����يرة لن تقف 

وستتواصل لنصرة غزة.
اننا  العبدالج����ادر:  وأضاف 
جميعا نريد ان تصل المعونات 
والمساعدات للشعب الفلسطيني 
المحتل، معلنا عن مفاجأة خالل 
االسبوع المقبل ستكون فرحة 
ألهل الكويت وذلك الى ان يتم 
كسر الحصار، مبينا ان المنتقد 
لمث����ل هذه االعمال االنس����انية 

نتمنى من اهلل له الهداية.

دانيا شومان
أك����د النائب د. وليد الطبطبائي أن الحكومة لم تدفع 
دينارا واحدا في رحلة أسطول الحرية التي شارك فيها 
مع مجموعة من اخوانه الكويتيين نصرة الخوانهم في 
غزة، موضحا أن الكويت استفادت برفع سمعتها محققة 
إنجازا إنس����انيا انجازا أمام العالم، مش����يرا إلى رسالة 
الفخ����ر التي قدمها علماء األزهر بم����ا فعله أبناء وبنات 
الكويت على متن أس����طول الحرية، جاء حديث النائب 
د.الطبطبائي في الحلقة النقاش����ية التي عقدتها جمعية 
المحامين أمس لتبيين الثغرات القانونية التي تعرض 
لها مرافقو أس����طول الحرية، وفي بداية الحلقة أوضح 
المحامي مبارك المطوع أحد المشاركين في أسطول الحرية 
أن األسطول كان يبعد عن المياه االقليمية اإلسرائيلية 
نحو 100 كيلومتر ورغم هذا قامت البحرية اإلسرائيلية 
بمهاجمته والس����يطرة عليه وتم قت����ل 16 متضامنا من 

األتراك على سفينة مرمرة.
م���ن جانبه اش���ار المحامي مب���ارك المطوع أحد 
المش���اركين في أس���طول الحرية أن هدف األسطول 
إنسانيا وليس عسكريا كما ادعى الكيان الصهيوني 
الذي أكد بتصرفه األرعن وغير االنس���اني أنه همجي 
وأن الشعوب العالمية واالس���المية ال تزال حية في 
مواجهة هذا العدو، موضح���ا أن فك الحصار الجائر 

على غزة كان الهدف األسمى لهذا األسطول.
وأك����د المطوع أن الوفد التركي واجه بش����دة اإلنزال 
اإلسرائيلي دفاعا عن الس����فينة وقال: حاولت أن أكون 
معهم في عملية منع اإلنزال الجوي على الس����فينة، وقد 
قام الجنود الصهاينة باتخاذ أس����لوب القتل العمد ضد 
المتضامنين مع العلم بأن جميع المتضامنين على جميع 
سفن األسطول كانوا من المدنين العزل، وطالب المطوع 
لجنة الدفاع ع����ن المعتقلين بأن تطالب بحق الضحايا 

األتراك وأن تتبنى قضيتهم. 
وبي����ن المطوع أن القضية الفلس����طينية هي قضية 
العالم ككل والدليل على ذلك توافد جميع جنسيات العالم 
لمساعدة الش����عب الفلسطيني من أجل فك الحصار عن 

غزة المحاصرة.
واس����تنكر المطوع أعمال بعض وسائل اإلعالم التي 
قامت بتجريح األشخاص الذين كانوا على متن أسطول 
الحرية وقال »إذا تبون تنتقدون.. انتقدوا العمل وليس 

األشخاص«.
كما أكد المطوع على أنه س����يعود مرة ثانية وثالثة 
ورابعة من أجل الذهاب إلى غزة للمش����اركة في اسطول 

هدفه فك الحصار عن الشعب الفلسطيني. 
وناش����د المطوع المجتمع الدول����ي أن يمارس دوره 
وأن يتخذ إجراءات حيوية وحية وفاعلة من أجل إيقاع 

عقوبات رادعة ضد إسرائيل لما فعلته مع المدنيين العزل 
في أسطول الحرية. 

 من ناحيته قال رئيس جمعية المحامين عمر العيسى 
ان جمعية المحامي����ن تؤكد تقديرها وامتنانها لألهداف 
النبيلة لمس����يرة قافلة الحرية وعلى وجه الخصوص 
اعتزازها الكبير بمشاركة مواطنين كويتيين في هذه القافلة 
اإلنسانية لدعم القضية الفلسطينية ومن بينهم عضو 
جمعية المحامين مبارك المطوع، لقد ضربوا اروع األمثلة 
للوجه الحضاري واإلنساني للمواطن الكويتي في دعم 
قضية العرب والمسلمين األولى )القضية الفلسطينية(، 
كما تؤكد تقديرها للجهود الرسمية والبرلمانية والشعبية 
الكويتية التي بذلت وتبذل للتفاعل مع هذه القضية، وفي 
إطار جس����امة الجرم الصهيوني فإننا نطالب بمواجهة 
الملف واالعتداء اإلسرائيلي على الحقوق العادلة للشعب 

الفلسطيني ورفع الحصار الظالم عنه.
واضاف: وانطالقا من المسؤولية المهنية فقد قررت 
جمعية المحامين تشكيل لجنة خاصة لمتابعة هذه القضية 
العادلة وتوفير كل صور الدعم القانوني والقضائي الالزم 
للمشاركين في أس����طول الحرية، ومواجهة االنتهاكات 
الصهيونية الظالمة اطلق عليها اسم »اللجنة القانونية 
الكويتية للدفاع عن اس����طول الحرية« وستقوم اللجنة 
المكلفة بالعديد من البرامج واالنشطة والتحركات لتحقيق 

اهدافها القانونية والقضائية واالنسانية وبالتعاون مع 
مؤسسات المجتمع المدني المحلية والدولية بما يحقق 

عودة سالمة للمشاركين في اسطول الحرية.
ومن جهته اكد استاذ القانون الدولي في جامعة الكويت 
المحامي د.عيس����ى العنزي ان الشعب الكويتي من بعد 
تداعيات اس����طول الحرية ازداد فخ����را وتميزا لما فعله 
ابناء وبنات الكويت المشاركين في االسطول االنساني. 
وكشف العنزي ان غزة مازالت تحت االحتالل الصهيوني 
عكس ما تدعيه اسرائيل بأن غزة للفلسطينيين بدليل 
انها التزال ومنذ س����نوات تضع����ه القطاع تحت حصار 

جائر ال انساني.
واشار ان ما حصل على اسطول الحرية ليس بقرصنة 
فحسب كما يدعي البعض ولكن هي اضخم عدوان همجي 

يمكن ان تفعله دولة ضد مدنيين عزل.
وأعلن العنزي أن من ح����ق أي دولة كان مواطنوها 
على متن أسطول الحرية أن تقوم برفع قضايا في محكمة 
الجنايات الدولية ضد إسرائيل وذلك بعد تخاذل الدولة 

صاحبة العلم أي صاحبة السفينة.
وتمنى العنزي أن تستمر هذه اللجنة كما طالب بأن 
تالحق األشخاص الذين قاموا بمس كرامات المتضامنين 
في أسطول الحرية. ومن جانبها أكدت الكاتبة اإلعالمية 
الزميلة منى شش����تر أن هدف القافلة إنس����اني وهدفها 

الرئيسي هو إيصال المساعدات اإلنسانية إلخواننا في 
غزة المحاصرة. وحول شهادتها كإحدى المشاركات في 
األسطول اإلنساني قالت ششتر ان 3 زوارق إسرائيلية 
أحاطت باألسطول في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف 
من عش����ية الهجوم، وذكرت أن الرجال على الس����فينة 
من الناشطين بدأوا يتناوبون الحراسة وبعد ذلك تمت 
مهاجمة القافلة بإنزال عن طريق الجو، وكشفت ششتر 
أنها تعتقد أنه كان يوجد جواسيس من اإلسرائيليين معنا 
في األسطول، وقالت ششتر: »أعتقد أنهم هم من كان يزود 
القوات اإلسرائيلية بتقارير عن وضع السفينة والمدنيين 

الذين فيها قبل اإلنزال على ظهر سفن األسطول«.
وأضافت شش����تر: »كنت أزود وكالة األنباء »كونا« 
بما يحصل على أسطول الحرية أوال بأول »قائلة: »رغم 
أنها كانت بالنس����بة لي تجربة خطي����رة ولكن كل ذلك 
لمساعدة الشعب المحاصر الفلسطيني بدافع إنساني«، 
من ناحيته كشف نائب رئيس اللجنة القانونية للدفاع 
عن العائدين من فلسطين المحامي يوسف الياسين ان 
اللجنة تتلخص في تبيان موقف جمعية المحامين من 
التعدي السافر للكيان الصهيوني تجاه أسطول الحرية، 
ودعم قضية أسطول الحرية في مسعاها، باإلضافة إلى 
المساهمة بالجهود المبذولة لدعم القضية الفلسطينية 

من أجل فك الحصار الصهيوني على غزة.

حفل استقبال في ديوان الجاراهلل بالشامية.. وتجّمع عصر اليوم أمام السفارة التركية

في حلقة نقاشية عقدتها جمعية المحامين 

)محمد ماهر(لقطة تذكارية للمشاركني في حفل التكرمي بديوانية اجلاراهلل  م.عادل اخلرافي مع بعض احلضور

متابعة حلفل التكرمي هيا الشطي)سعود سالم(جانب من احلضور الزميلة منى ششتر احملامي مبارك املطوع

العيس�ى: الجمعية مع دعم قضية فلس�طين وفّك الحصار عن غزة  ششتر: كان هناك جواسيس إسرائيليون بين أفراد أسطول الحرية 

مريم بندق
كشفت مصادر حكومية ل� »األنباء« ان احلكومة 
أودعت 160 مليون دينار لصرف الزيادات واملكافآت 
املالية اعتبارا من الش���هر اجلاري وبأثر رجعي من 

1 أبريل املاضي.
وقالت املصادر: قامت وزارة املالية باعتماد املبلغ 

على االعتماد التكميل���ي للميزانية وإيداعها البنك 
املركزي على ان يقوم خالل هذا األسبوع باإلجراءات 

املطلوبة إزاء البنوك.
وأوضحت املصادر ان الوزارات جتتهد لس���رعة 
االنتهاء من متطلبات إضاف���ة الزيادة على رواتب 
الش���هر اجلاري، متوقع���ة ان تتمكن الوزارات ذات 

العمالة احملدودة من تنفيذ ذلك على ان تس���تكمل 
باقي الوزارات إجراءاتها املطلوبة للصرف مع رواتب 

يوليو املقبل.
على صعيد مختلف، علمت »األنباء« ان احلكومة 
لم تتقدم حتى أمس بطلب اس���تعجال مناقش���ة 
تعديالت قانون املعس���رين ومبوجب طلب مقدم 

م���ن 10 نواب كان يفترض حتديد جلس���ة اليوم 
ملناقش���ة هذه التعديالت والتصويت عليها لبدء 

العمل بها.
هذا ويناقش املجلس في جلسته اليوم املبادرة 
التي أطلقها صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد 
لتمويل ودعم املشروعات الصغيرة واملتوسطة في 

املنطقة العربية مبيزانية ملياري دوالر والذي تقدم 
الكويت مساهمة فيه بقيمة 500 مليون دوالر.

ومن املقرر أيضا مناقشة مشروع االقتراح بقانون 
اخلاص بإطالق اللحى للعسكريني واملقدم من النائب 
محمد هايف إضافة الى مناقشة اإلجراءات احلكومية 

لتوظيف املواطنني.

الحكومة أودعت ال� 160 مليونًا لصرف الزيادات المالية
في حسابات الوزارات بالبنك المركزي ليبدأ الصرف مع رواتب يونيو


