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الحمود تسلم جواز سفر علي بوحمد

تس����لم سفيرنا لدى األردن الشيخ فيصل احلمود جواز سفر مصور 
وكالة االنباء الكويتية »كونا« علي بوحمد الذي كان محتجزا لدى السلطات 
االسرائيلية. وقال الشيخ فيصل في تصريح صحافي انه تسلم جواز سفر 
بوحمد من اخلارجية االردنية. واكد ان جواز الس����فر كان محل اهتمامه 
ش����خصيا خالل االيام املاضية، مشيرا الى اجرائه العديد من االتصاالت 
الستعادته. وأفاد بأن اخلارجية االردنية قامت بجهود مشكورة من خالل 

السفير االردني في تل أبيب علي العايد الستعادة جواز السفر.

د.فاضل صفر والسفير األردني جمعة العبادي يقطعان كيكة االحتفال

الشيخ علي اجلابر ود.فاضل صفر يهنئان السفير األردني

سفيرا السعودية والعراق وعيسى املزيدي ورئيس حترير »السياسة« الزميل أحمد اجلاراهلل والزميالن يوسف مصطفى وأنور الياسني مع بعض احلضور

الشيخة فوزية الصباح

في الذكرى الـ 64 لعيد استقالل المملكة األردنية الهاشمية

صفر: صعود »المحمد« منصة االستجواب مرتين خالل أشهر 
نابع من إيمان سموه بدور البرلمان والمشاركة الشعبية

بشرى  الزين
أوضح وزير الدولة لشؤون 
البلدية، ووزير األشغال د.فاضل 
صفر أن صعود س���مو رئيس 
الوزراء الشيخ ناصر  مجلس 
إلى منصة االستجواب  احملمد 
مرت���ن خالل أش���هر معدودة 
نابع من إميان سموه والسلطة 
التنفيذي���ة والقيادة الكويتية 
باملش���اركة الش���عبية وبدور 
القانون من  البرملان وتطبيق 
أجل العم���ل على مواجهة هذه 

االستجوابات.
وأضاف صفر في تصريح 
للصحافين لدى مشاركته في 
السفير  أقامه  حفل اس���تقبال 
العب���ادي  األردن���ي جمع���ة 
مبناسبة العيد الوطني لبالده 
ان استخدام اي اداة دستورية 
متاحة للحكومة هي رس���الة 
مسموحة جلميع االطراف التي 
تشارك في العملية السياسية في 
الكويت، مشيرا الى ان الكويت 
تعد الدول���ة العربية الوحيدة 
التي يستجوبون فيها رئيس 

الوزراء مرتن خالل اشهر.
وفي تعليقه حول انسحاب 
املس���تجوبن من احللبة قال 
صفر ان املمارسة الدميوقراطية 
ف���ي الكويت لها جذور ضاربة 
ان  ال���ى  التاري���خ الفتا  ف���ي 
املواطن���ن مارس���وا دوره���م 
الدميوقراط���ي عبر  وحقه���م 
االنتخابات، مذكرا »لدينا دستور 
وقان���ون ينظ���م العالق��ة بن 

السلطت�ن«.
العالقات  وعل���ى صعي���د 
� األردنية وصفها  الكويتي���ة 
صفر بأنها وثيقة وقوية الفتا 
الى انه م���ن خريجي اجلامعة 
األردنية حيث تلقى تعليمه على 
أيدي أكادميين اكفاء، مضيفا ان 
العالقات التي تربط بن القيادتن 
السياسيتن متميزة ومتوافقة 
في كثي���ر من املواقف والرؤى 

البلدين والشعبن  وكذلك بن 
الشقيقن.

وأش���اد صفر بالعمل الذي 
تقوم ب���ه اجلالية األردنية في 
الكويت ومس���اهمتها في بناء 
الكويت في  وتنمية ونهض���ة 
جميع املجاالت السيما التعليمية 
منها مشيرا الى وجود كفاءات 
اردنية مقيمة على ارض الوطن 
لها من العطاء للكويت، وكأنها 
بلدها األم. الفتا الى ان اجلالية 
االردنية لها سجل نظيف وحافل 
مبراعاة االنظم���ة والقوانن، 

متمنيا ان تتطور هذه العالقات 
اجليدة.

وذكر بدور العاهل االردني 
امللك عبداهلل الثاني واملسؤولن 
في احلكوم���ة االردنية لتقدمي 
التسهيالت لعودة أبناء الكويت 
الذين شاركوا في قافلة »احلرية«، 
مشيدا بدور سفيرنا لدى االردن 
الشيخ فيصل احلمود الذي قام 
بدور كبير في تأمن س���المة 
ع���ودة املواطن���ن الكويتين، 
مذكرا بالتسهيالت التي قدمها 
االردن الشقيق والتي وصفها 

باملتميزة.
وح�����ول االس���تثم����ارات 
ق���ال  ف���ي االردن  الكويتي���ة 
صفر ان االس���تثمارات في أي 
بلد تتطل���ب عنصرين هامن، 
االستقرار السياسي والتسهيالت 
ان  املالية واملصرفي���ة، مبينا 
هذين العنصرين متوافران في 
االردن ما يسمح للكويت بزيادة 
استثماراتها في االردن، مشيرا 
الى انه من خالل زياراته املتعددة 
الهاشمية  اململكة االردنية  الى 
وج���د تط���ورا ف���ي اخلدمات 

والتسهيالت الكثيرة التي تعطى 
لرجال االعمال ما يشجع على 

االستثمارات فيها.
ومن جهته وصف س���فير 
الهاش���مية  اململك���ة االردنية 
جمعة العب���ادي العالقات بن 
بالده والكويت باملتميزة، مشيرا 
ال���ى االجنازات الكب���رى التي 
حتققت بن البلدين في جميع 
املجاالت السياسية واالقتصادية 

والتنموية والثقافية.
واعرب العب���ادي في كلمة 
القاها باملناس���بة عن امله في 
العالقات سواء  ان تتقدم هذه 
في اطارها الثنائي او االقليمي 
او الدولي، مؤكدا ان التوجهات 
السامية والثاقبة لصاحب السمو 
الش���يخ صباح األحمد  االمير 
واخيه جاللة امللك عبداهلل بن 
احلسن ساهمت في ان تصبح 
الش���قيقن  البلدين  عالق���ات 
 � العربية  منوذجا للعالق���ات 

العربية.
واضاف: نحتفل اليوم بعيد 
االس���تقالل في كويت العروبة 
والوفاء، مشيرا الى ان االجنازات 
الشاملة التي حتققت في االردن 
بفضل ارادة وعزم اهلها وأبنائها 
وقيادتها احلكيمة لتتبوأ االردن 
املكانة التي تستحقها في الوطن 

العربي واالقليمي والدولي.
ف���ي هذه  لنا  وقال يح���ق 
املناسبة التي تزامنت مع افراح 
اململكة بالذكرى احلادية عشرة 
جللوس امللك وعيد اجليش ان 
نشيد ونفخر مبسيرة االردن 
والقيادة واالنس���ان ملا حتقق 
من من���و وتطور ف���ي جميع 
املج���االت، معبرا عن ش���كره 
املتميز  وترحيبه باحلض���ور 
الذي ش���ارك في ه���ذا احلفل 
الكبي���ر، متمنيا التقدم واالمن 
واالس���تقرار للكويت واالدرن 
في ظل القيادت���ن احلكيمتن 

في البلدين الشقيقن.

  األردن بلد االس�تقرار السياس�ي والتس�هيالت المالية والمصرفية وهم�ا عنوانان مهمان 
لزيادة االستثمارات الكويتية فيه والجالية األردنية لها سجل حافل بمراعاة األنظمة والقوانين
  العبادي: حكمة القيادتين السياس�يتين ورؤيتهما الثاقبة زادت من ترس�يخ عالقات 
نموذجية بين البلدين الش�قيقين وإنج�ازات األردن تحققت بفض�ل إرداة وعزم أبنائها

الفايز: مبادرات صاحب السمو األمير دائماً محل اهتمام
اعرب سفير خادم احلرمن الشريفن 
عبدالعزيز الفايز عن تهانيه لألردن قيادة 

وحكومة وشعبا.
متمنيا ان ينعم هذا البلد الش���قيق 
مبزيد من التقدم واالزدهار في ظل القيادة 

األردنية احلكيمة.
كما قال الفاي���ز ان مبادرات صاحب 
السمو األمير الشيخ صباح األحمد دائما 
محل تقدير واهتمام ودائما تساهم في دعم 

الصف العربي وحتقيق التضامن.

خالل استقباله المهنئين بسالمة العودة إلى أرض الوطن

مت أبطال القافلة رابطة التدريس بـ »التطبيقي« كرَّ

المطوع: قافلة أسطول الحرية نجحت
في تحقيق هدفها وإيصال رسالتها للعالم

العجمي: أبطال »أسطول الحرية« 
جعلوا العالم يتحرك لنصرة فلسطين

فوزية الصباح: تسيير قافلة نسائية إلى غزة
تقدمت الناشطة في حقوق اإلنسان احملامية فوزية سالم الصباح 
بطلب الى احلكومة املصرية عبر السفارة املصرية في الكويت للسماح 
لها بتسيير قافلة مساعدات انسانية الى الشعب الفلسطيني في غزة 
عبر معبر رفح احلدودي، وطلبت ذكر الشروط الواجب اتخاذها في 
القافلة حتى ال يتم تعطيلها عند املعبر، وذلك بعد اعالن الس����لطات 
املصرية فتح معبر رفح احلدودي. وقالت احملامية فوزية الصباح في 
تصريح صحافي ان املرأة العربية أو املسلمة ليست أقل شأنا من املرأة 
اليهودية التي حتمل الس����الح وتقاتل الى جانب اجليش االسرائيلي، 
لذلك بات من الواجب على كل امرأة عربية او مس����لمة املش����اركة في 
قوافل املساعدات االنسانية فلعل النساء يرددن جزءا من كرامة األمة 
املهدورة. وذكرت احملامية فوزية الصباح انه في حال ورود املوافقة 
املصرية فسيتم االعالن عن فتح باب املشاركة في هذه القافلة النسائية 
والباب مفتوح جلميع النس����اء ومن جميع اجلنسيات واألديان، ألن 

العمل االنساني ال يفرق بن دين او جنسية او جنس.

محمد المجر
قال رئيس رابطة اعضاء هيئة التدريس في الهيئة 
العامة للتعليم التطبيقي والتدريب د.معدي العجمي 
ان املشاركن في رحلة اسطول احلرية رفعوا اسم 
الكويت عاليا وعرضوا ارواحهم للخطر في سبيل 
نصرة اهالي غزة احملاصرين في اكبر زنزانة شهدها 
العالم في ظل تراخي هيئة االمم املتحدة وعدم تطبيق 
العقوبات الرادعة على الكيان الصهيوني الغاصب. 
جاء ذلك خالل حفل التكرمي الذي نظمته الرابطة مساء 
اول من امس مبقرها في منطقة العديلية بحضور 
نائب رئيس الرابطة د.احمد احلنيان وامن سرها 
د.احمد املطيري واعضاء الرابطة د.محمد الكندري 
ود.فهاد العجمي وحضور عميد كلية العلوم الصحية 
د.فيصل الشريفي وعدد من اعضاء هيئة التدريس 
وذلك على شرف حضور االبطال الذين شاركوا في 

رحلة اسطول احلرية لكسر احلصار عن غزة.
واشار العجمي الى ان ابطال الكويت حرصوا على 
املشاركة في اسطول احلرية لكسر احلصار عن غزة، 
وباالصالة عن نفسه ونيابة عن زمالئه في مجلس 
ادارة الرابط����ة ثمن اجلهود املباركة البطال القافلة 
التي جعلت العالم يتح����رك، وجعلت دوال كثيرة 
تسحب سفراءها لدى اسرائيل، واخرى بدأت تعيد 
حساباتها نحو هذا الكيان الذي ال يعترف بالقوانن 
وال االعراف الدولية. بدورها، ثمنت املشاركة بالرحلة 
هيا الش����طي لرابطة التدريس بالتطبيقي جهودها 
في دعم »اسطول احلرية«، وقالت ان مقر الرابطة 
شهد اول اجتماع تنسيقي للتحضير لتلك الرحلة 
وقدموا لنا كل الدعم املعنوي ملواصلة جهودنا من 
اجل استكمال مسيرتنا، فكان هدفنا واحدا وهو فك 
احلصار عن غزة، وبحمد اهلل تعالى فقد آتت الرحلة 
ثمارها ولفتنا نظر العالم لقضية فلسطن العادلة، 
حيث ان هناك مليونا ونصف املليون فلس����طيني 
يعانون من االحتالل، 70% منهم يعانون نقصا شديدا 
من اهم مقومات احلياة، مشيرة الى ان غالبية شوارع 
غزة مدمرة، وان احلصار على غزة ان مت فكه اليوم 
فستحتاج لعشر سنوات من العمل حتى تعود اليها 

احلياة من حيث طعام الفرد ودوائه وتعليمه، واذا 
استمر احلصار س����نة اخرى فستحتاج ل� 13 سنة 
العادة اعمارها، وفي حال استمر احلصار مدة سنتن 
اخرين فستحتاج ل� 17 سنة حتى تنهض من عثرتها 
ويجد س����كانها اقل مقومات احلياة الكرمية، لذلك 
وجدنا ضرورة قصوى ان جتتمع اجلهود ونضحي 

ألن املوضوع ليس بهن.
واشارت الش����طي الى ان جميع من كانوا على 
السفينة مرمرة مسلمن وغير مسلمن بذلوا جهودا 
مضنية وضحوا بالكثير النقاذ احملاصرين في غزة، 
وقالت ان ضمن املشاركات في اسطول احلرية فتاة 
ايرلندية غير مس����لمة تدعى آلكس وهي في بداية 
الثالثينيات من عمرها، وكان هناك شرط يجب الوفاء 
به ملن يريد االنضمام للقافلة وهو جمع عدد معن 
من التبرعات ومن ثم يكون اهال الخذ كرسي على 

السفينة مرمرة التي كانت حتمل 600 شخص.
من جهته، قال عضو رابطة التدريس واملشارك 
بأسطول احلرية ممثال عن الرابطة د.وليد العوضي 
ان شعورا دفينا بداخله كان يتحن الفرصة لتقدمي 
اي دعم او مساعدة الخوانه احملاصرين في غزة، وانه 
انتهز الفرص����ة حينما اتصل عليه احدهم وعرض 
عليه املش����اركة في الرحلة ع����ن طريق االخت هيا 
الشطي منسقة الرحلة، فاتصلت بها مباشرة وبلغتها 
تأكيدي ان اكون اول املشاركن ومن ثم جمعت آخرين 
شاركوا معنا، وتوجهت الجتماع رابطة التدريس 
وبلغتهم عن نيتي الذهاب في تلك الرحلة وقلت لهم 
سأذهب ألمثل نفسي فيها وان لم يكن لديكم مانع 
ان اكون ممثال ع����ن الرابطة كلها، فكان جوابهم ان 
دعوا اهلل ل����ي بالتوفيق وقالوا انت خير من ميثل 
الرابطة، وس����اهموا ماديا مببلغ 5000 دينار لدعم 
رحلة اس����طول احلرية، واطمئن اجلميع ان تبرع 
الرابطة وصل ألنه مت تسليمه للجنة الرحمة العمال 
االغاث����ة، وكانت خطتنا في ذلك ان يس����ر اهلل لنا 
الدخول لغزة وزعنا هذا التبرع مبعرفتنا، لكن بعد 
اعتراض اليهود للقافلة سلمنا التبرع للجنة التي 

قامت مشكورة بتوزيعه على اهالي غزة.

أسامة دياب
أكد احملامي مبارك املطوع أن 
كلمات صاحب السمو األمير، في 
لقائه مع أبطال قافلة اس���طول 
احلرية صباح أمس األول، كانت 
وساما على صدر املشاركن فيها، 
مشيرا الى فخره واعتزازه بهذا 
اللقاء الذي شد من أزرهم وشحذ 
هممهم وحفزهم على االستمرار 
في دعم مسيرة العمل اخليري 
الذي جبل عليه أهل الكويت في 
إطار االستفادة من حكمة الكبار 

وجتنب املخاطر.
جاء ذلك في حديث خاص ل� 
»األنباء« اثناء استقباله للمهنئن 
بسالمة العودة الى ارض الوطن 
مساء أمس األول في ديوان عائلة 

القناعات مبنطقة الشويخ.
وأوضح املطوع أن صاحب 
السمو األمير أكد أن قافلة اسطول 
احلرية جنحت في حتقيق هدفها 
وإيصال رسالتها للعالم بأثره، 
الفتا إلى أن بعض أعضاء القافلة 
قد س���جلوا في القافلة الثانية، 
مشيرا إلى أن األهم هو أن املعابر 

فتحت بشكل آمن مما سيوفر لهم 
الدخول من جهة عربية تضمن 
وصول املساعدات ألهلها، مبينا 
أنه لن يس���تطيع املشاركة في 
القافلة القادمة ألسباب قانونية 
حيث سيتولى متابعة اجلوانب 
الكي���ان  القانوني���ة ملالحق���ة 
الصهيوني دوليا ملعاقبته على 

جتاوزاته بحق املتطوعن العزل 
بالتعاون م���ع اجلهات التركية 
في ه���ذا الصدد، مؤكدا أن دماء 
الشهداء لن تذهب سدى وبداية 
من اليوم س���يتم إرسال محام 
ميثل املجموعة في تركيا على 
أن يذهب هو ملتابعة القضية في 

وقت الحق. )كرم دياب(السفير جمعة العبادي مع بعض احلضور في أداء فقرة من الفلكلور األردني

)محمد ماهر(خالد السلطان مهنئا مبارك املطوع 
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