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)سعود سالم(د.وليد الطبطبائي متوسطا علي الدقباسي والقنصل علي الهيفي ومبارك الهيفي وأحمد الهيفي ومبارك الدويلة واحلضور في اللقاء مبارك الدويلة مصافحا مبارك الهيفي ويبدو د.وليد الطبطبائي 

أحمد الهيفي ود.وليد الطبطبائي مع أحد احلضور

د. وليد الطبطبائي متوسطا بعض املشاركني في أسطول احلرية

)ناصر عبد السيد( د.يوسف العميري متحدثا للزميلة هناء السيد 

د.وليد الطبطبائي وعلي الدقباسي ومبارك الدويلة خالل اللقاء

الطبطبائي: المحنة أثبتت أن أهل الكويت على قلب واحد مهما اختلفنا في اآلراء
خالل احتفال أقامه مبارك الهيفي بعودته سالمًا من أسطول الحرية

اللجنة الشعبية الكويتية لفّك الحصار عن غزة 
أولى ثمرات المشاركة في قافلة »أسطول الحرية«

أعلن أعضاء الوفد الكويتي الذي شارك 
في قافلة أس���طول احلرية عن اطالق 
اللجنة الشعبية الكويتية لفك احلصار 
عن غزة، وذلك انطالقا من اإلميان بهذه 

القضية اإلنسانية. 
وقال الناشط في العمل اخليري وائل 
عبداجلادر في املؤمتر الصحافي الذي 
عقد بحضور النائب د.وليد الطبطبائي 
لإلعالن عن اطالق اللجنة ان اطالق هذه 
اللجنة يأتي إلمياننا العميق بهذه القضية 
العاملية،  العربية  اإلنسانية اإلسالمية 
مشيرا الى انه ونظرا للحاجة الى حترك 
ش���عبي متزن ومنضبط بالتعاون مع 
اجلهات الشعبية والرسمية سواء على 
املس���توى الداخلي او اخلارجي جاءت 

فكرة هذه اللجنة. 
واضاف العبداجلادر ان اطالق اللجنة 
الشعبية الكويتية لفك احلصار عن غزة 
جاء استكماال للدور الذي بدأه األعضاء 
املش���اركون في قافلة اسطول احلرية، 
معربا عن امله في ان يتم فك احلصار 

عن غزة قريبا.
من جانبه، أش���اد النائ���ب د.وليد 
الطبطبائي بفكرة إنشاء اللجنة الشعبية 
الكويتية لفك احلصار عن غزة، الفتا الى 
ان هذه اللجنة هي احدى ثمرات املشاركة 
في اسطول احلرية والنتائج الطيبة التي 
حتققت من وجود دعم رسمي وشعبي 
للجهود الكويتية مبا يصب في النهاية 
في خدمة قضايا الكويت، مشيرا الى انه 
كان ش���رف كبير للمشاركني في قافلة 
اسطول احلرية مقابلة صاحب السمو 
األمير الشيخ صباح االحمد ومقابلة سمو 
رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس 
األمة والذين اثنوا على هذا اجلهد الكبير 
ولذلك نحرص على االستمرارية وآثرنا ان 
يكون هناك تنسيق بني اجلهات الشعبية 
املختصة حتى يكون هناك توافق بني 
القرارات الرسمية واجلهات الشعبية، وقد 
الحظنا ان هناك طلبات كثيرة للمساهمة 
في مشاريع اإلغاثة وفك احلصار وحتى 
تكون هذه املشاركات منضبطة وتكون 
متوافقة مع خط الدولة الرسمي جرى 
التنسيق مع اجلهات الرسمية ومع وزارة 
اخلارجية لتنظيم مثل هذه العمليات، 
وايضا جعلها في اطار من الش���فافية 
واالعالن واالنضباط حتى ال تكون هناك 

اجتهادات تخرج عن الهدف املأمول. 
واكد الطبطبائي ان اللجنة الشعبية 
الكويتي���ة لفك احلصار عن غزة جلنة 
شعبية لكنها س���تقوم بالتنسيق مع 
اجلهات احلكومي���ة واجلهات اخلاصة 
وستعمل وفق اطار الدولة ووفق اطار 
النظام والقوانني الكويتية، وهدفها هو 
نفس هدف السياسة اخلارجية الكويتية، 

الش���عبية الكويتية لفك احلصار عن 
غزة اول ثمرة من ثمرات املشاركة في 
قافلة اسطول احلرية، معربة عن املها 
ان يكون للمرأة الكويتية دور مميز في 
هذه القوافل لكسر احلصار، خاصة ان 
الفريق املشارك في قافلة اسطول احلرية 
ضم 5 نساء وقمن بدورهن كما ينبغي 
مؤكدة ان هناك مطالب���ات كثيرة جدا 
من النساء في املشاركة واملساهمة في 
كل ما يخدم القضية الفلسطينية، وهذا 
ما دفعنا الى تشكيل هذه اللجنة بهذه 
السرعة، معربة عن سعادتها لبروز هذه 

اللجنة وفق الضوابط الشرعية.
ومن ناحيته، قال د.أسامة الكندري 
� األستاذ بكلية التربية األساسية � ان 
املشاركني في قافلة أسطول احلرية وبعد 

وهو اظهار وجه احلق املشرق للكويت، 
وايضا ابراز الدور االسالمي واالنساني 
للكوي���ت، وتدعيم دور العمل اخليري 
الذي  اش���تهرت ب���ه الكويت منذ قدمي 
االزل ومنذ مئات السنني، الفتا الى ان كل 
انشطة اللجنة ستكون في هذا االطار، 
وس���تعمل في اطار التوافق مع احكام 
الشريعة االسالمية والضوابط الشرعية 
معرب���ا عن امله في تنظيم اجلهود مبا 
يخدم القضية ويحقق رغبة الش���ارع 
الكويتي في املساهمة املنضبطة الفتا 
الى ان جميع وسائل االتصال باللجنة 
سيتم االعالن عنها تفصيليا للراغبني 

في التواصل معها.
من ناحيتها قالت الناشطة في العمل 
اخليري س���نان االحمد ان قيام اللجنة 

عودتهم ملسوا في الشعب الكويتي انه 
باختالف طوائفه وفئاته كان يود املشاركة 
في هذه القافلة، ونقول للجميع ولكل 
انسان يود ان ينصر املظلوم ويشارك 
في املساهمة في القضية الفلسطينية اآلن 
فتح هذا الباب استجابة لرغبة اجلموع، 
وفتح اآلن الباب للمساهمة في نصرة 
القضية الفلسطينية استجابة ونزوال 
عند رغبة اجلماهير املتعطشة الى نصرة 

اإلسالم في غزة. 
وأكد د.الكندري ان اللجنة تستهدف 
التالحم مع الشارع الكويتي واالستفادة 
من افكار هذا الش���ارع الضخم والذي 
وقف خلفنا وأيدنا فنحن نريد افكارهم 
ونريد طموحهم واالبتكارات واالبداعات 
في نصرة قضايا املسلمني واملظلومني، 
مشيرا الى ان اللجنة ستسعى الى ابراز 
القضية الفلس���طينية التي حجمت، اذ 
كانت من قبل قضية اسالمية ثم أصبحت 
غربية ثم اصبحت فلسطينية ثم أصبحت 
شأنا فلسطينيا داخليا، اال ان اهلل عز 
وجل أب���ى اال ان يجعلها قضية عاملية 
بفضل أس���طول احلرية الذي اشتركت 
فيها 52 دولة، مشددا على ضرورة اعادة 
القضية الفلسطينية الى الساحة العاملية 
قوية متفاعلة، وقد ظهر ذلك جليا من 
خالل تس���يير قافلة واحدة، فكيف اذا 
التفت الشعوب االسالمية جميعا لنصرة 
املسلمني في فلسطني وخاصة ان املسجد 
األقصى معرض للهدم ومعرض ملؤامرات 
كثيرة وعظيمة فالسد الذي يقف امام 
هذا املشروع الصهيوني هو وقوف اهل 
غزة ش���امخني يرفضون القاء السالح 
ويرفضون مبادرات الس���الم اليهودية 
الت���ي كلها لليهود وليس فيها ش���يء 
للمسلمني عامة وال للفلسطينيني خاصة 
فإبراز القضية الفلسطينية مرة اخرى 
الى الساحة من اهداف اللجنة وهي أم 

القضايا.
بدوره قال الناشط في العمل اخليري 
عبدالرحمن اخل���راز ان الكويت تفخر 
باملشاركة في أسطول احلرية، وامتدادا 
لهذا اخلير وحتى ال ينقطع هذا اخلير 
لنصرة اخواننا في غزة مت اطالق اللجنة 
الشعبية الكويتية لنصرة اخواننا في 
غزة وهذه اللجنة متثل جميع أطياف 
املجتمع الكويتي، مرحبا بأي مشاركة 
من الشباب الكويتي في اللجنة من خالل 
اخلط الساخن للجنة وهو »99976729«، 
مبين���ا ان أولى ثمرات هذه اللجنة هو 
اطالق قناة بعنوان »أسطول احلرية« 
بإشراف ابناء الكويت املتطوعني ألجل 
فك احلصار عن غزة وميكن استقبالها 
عل���ى تردد »عرب س���ات 11662 � نايل 

سات 10949«. 

أطلقها أعضاء الوفد الكويتي الذي شارك في القافلة تضامنًا مع القضية الفلسطينية

ضاري المطيري
طالب النائب د.وليد الطبطبائي 
الدولي بالتحرك سريعا  املجتمع 
التخاذ كل السبل التي من شأنها ان 
تدفع الى قطع العالقات واملفاوضات 
املباش����رة مع االسرائيليني، الفتا 
الى ان هذه الفرصة مدعاة لعزل 
احلكومة االسرائيلية عن املجتمع 
الدول����ي، معتبرا ان ه����ذا ما بدأ 
يحصل بعد االعتداء على اسطول 
احلرية. وأضاف د.الطبطبائي خالل 
السابق  النائب  أقامه  حفل عشاء 
مبارك الهيفي مساء اول من امس 
في ديوانه بالعارضية لالحتفاء 
بع����ودة د.الطبطبائي س����املا من 
اسطول احلرية، ان اسطول احلرية 
تعرض لقرصنة اسرائيلية في املياه 
الدولية، مبينا ان القافلة هوجمت 
بزوارق عسكرية ومروحيات أعقبها 
اطالق قنابل مسيلة للدموع ورمي 
بالرصاص أدى الى استشهاد 9 من 
اجلالية التركية التي سطرت أروع 
مالح����م البطولة واإلقدام في هذه 
الرحلة. وأشار الى ان احملتجزين 
مكثوا ساعات طويلة وهم مقيدون 

لقطاع االعمال البرملانية في الدولة 
لشؤون مجلس االمة احمد الهيفي 
ان اسطول احلرية جنح في اعادة 
القضية الفلسطينية الى الواجهة، 
اضافة الى النجاح في فتح املعبر 
وايصال املساعدات الخواننا في 
غزة، مثمنا دور صاحب الس����مو 
األمير الشيخ صباح األحمد وسمو 
ولي العهد الش����يخ نواف االحمد 
وس����مو رئيس الوزراء الش����يخ 
ناصر احملمد والش����عب الكويتي 
في االطمئنان على الوفد الكويتي 
الذي كان يتواجد ضمن اسطول 
احلرية. واضاف الهيفي ان مشاركة 
ثلة من أهل الكويت في قافلة احلرية 
لنصرة اخوانهم في غزة تأكيد على 
صفاء سريرة هذا الشعب ونقاء 
معدنه االصيل الذي دائما ما يدفعه 
الى مد يد العون واملس����اعدة الى 
احملتاجني واملس����تضعفني في كل 
مكان، الفتا الى ان ما قام به النائب 
د.وليد الطبطبائي مفخرة للكويت 
والكويتيني، سائال العلي القدير ان 
يجعل ما قدم في موازين حسناته 

يوم القيامة.

دون أكل أو ماء أو حتى السماح لهم 
باستخدام دورات املياه، اضافة الى 
التعرض للضرب واالهانة ومحاولة 
اجباره على التوقيع على تعهدات 
تنص على عدم تكرار محاولة دخول 
الكي����ان الصهيوني بصورة غير 
مشروعة، مؤكدا ان اجلميع رفض 
التوقيع على تلك التعهدات، السيما 

التي خ����رج من اجله����ا. وتوجه 
د.الطبطبائ����ي بالش����كر لديوان 
الهيفي على هذه الدعوة، وهذا ان 
دل على ش����يء فامنا يدل على ان 
النائب املفترض به أال ميثل فقط 
دائرته بل ميثل كل اهل الكويت، 
الفتا الى ان مثل هذه الدعوات تدل 
على اهتمام الشارع الكويتي مبا 

النائ����ب علي  ق����ال  وبدوره، 
الدقباسي ان السعادة الشعبية التي 
قوبل بها النائب د.وليد الطبطبائي 
تعبر عن تضامن أهل الكويت في 
السراء والضراء وفخرهم مبا قام 
به د.الطبطبائي ورفاقه في تأكيد 
مساندتهم ماديا ومعنويا وجسديا 
من خالل رفع الغمة عن اخواننا 

ان القافلة لم تدخل املياه االقليمية 
للعدو، بل هم من اس����تولوا على 

القافلة في املياه الدولية.
واكد الطبطبائي ان اس����طول 
احلرية الذي نزل على الصهاينة 
كالصاعقة احدث هزة كبيرة لهذا 
الكيان وأظهر وجهه احلقيقي أمام 
العالم، اضافة الى حتقيقه االهداف 

قامت به املجموعة الكويتية ضمن 
اسطول احلرية وآخر النتائج التي 
توصلت اليها تلك احلملة، وقال: 
ملسنا استنكارا واسعا للهجوم الذي 
نتعرض له عبر وس����ائل االعالم 
املختلفة. وقال ان احملنة أثبتت ان 
اهل الكويت على قلب واحد مهما 

اختلفنا في اآلراء.

في غزة. وأشار الدقباسي الى ان 
ما قام به االخوة في ديوان الهيفي 
هو تعبي����ر عن فرحتنا بعودتهم 
بحمد اهلل س����املني وتقدير للدور 
الذي قاموا به، س����ائال اهلل العلي 
القدير ان يرف����ع الغمة، وان يفك 

عن اخواننا هناك.
من جانبه، قال الوكيل املساعد 

الدقباس�ي: االستقبال الحافل للطبطبائي يعّبر عن تضامن أهل الكويت في السراء والضراء وفخرهم بما قام به المشاركون في أسطول الحرية

العميري ل� »األنباء«: تواصل الزيارات إلى غزة 
يوجه رسالة للعالم بضرورة فك الحصار عن غزة

القاهرة � هناء السيد
ثّمنت الس����لطة الفلسطينية 
جهود ودور الكويت حكومة وشعبا 
في دعم الشعب الفلسطيني، جاء 
ذلك خالل استقبال وفد السلطة 
الفلسطينية وش����عب غزة وفد 
االحتاد العام للفنانني العرب والذي 
يضم رؤساء نقابات الفنانني العرب 
ورئيس احتاد املنتجني اخلليجيني 
الكوي����ت لألعمال  ورئيس بيت 
الوطنية يوس����ف العميري الذي 
أك����د ل� »األنباء« عقب عودته من 
غزة ان الزيارة كانت ناجحة وانه 
شعر بالفخر واالعتزاز لبطولة 
ابناء الكويت في اسطول احلرية، 
مشيرا الى ان أهالي غزة أشادوا 
بدعم الكويت لهم، وأكد ان زيارة 
نقباء الفنانني العرب لقطاع غزة 
رس����الة من الدول العربية عامة 
والفنانني بصورة خاصة للمجتمع 
الدول����ي بضرورة ف����ك احلصار 
اخلان����ق املفروض عل����ى قطاع 
غزة. وقال العمي����ري ان العديد 
من الوفود ستصل قريبا الى قطاع 
الس����لطات املصرية  غزة، داعيا 
الى ضرورة اتخ����اذ قرار جريء 
باستمرار فتح معبر رفح البري 
مع قطاع غزة لضمان اس����تمرار 
وصول املس����اعدات االنسانية، 
والوف����ود العربية املتضامنة مع 
القضية الفلسطينية. وكان االحتاد 
العام للفنانني العرب عقد اجتماعه 
االستثنائي في مدينة غزة عقب 
وصول وفده الذي ضم ما يقرب من 
16 فنانا، من مختلف الدول العربية 
من بينها الكويت ومصر وسورية 

االحتالل االسرائيلي بحق أسطول 
احلرية أواخر الشهر املاضي، حيث 
قتل وأصاب العشرات من أفراده. 
وأضاف قائال: »لقد ظن االحتالل 
انه بجرميته تلك سيقمع حركة 
التضامن مع غزة، وسيستمر في 
سياساته القمعية بحق أبناء شعبنا 
سواء كان ذلك في الضفة الغربية 
احملتلة أو غزة، اال ان االنتفاضة 
العارمة التي عمت مختلف دول 
العالم، والزيارات املتتالية الى غزة 
دلت على ان مخططاته قد باءت 
بالفش����ل«. وأضاف هنية: »يظن 
البع����ض ان فئ����ة الفنانني تهتم 
بشأن الفن وحده، اال ان زيارات 
االخوة الفنانني العرب تدل على 
ان الفن����ان العربي يعيش هموم 
قضاياه العربية ومن بينها حصار 
غزة ومحاولة عزل فلسطني بكاملها 
عن محيطها العربي واالسالمي، 
ومن هنا فإننا ننظر بكل احترام 

الى زيارتكم«.

الى  ولبنان والسعودية واليمن 
أراض����ي قطاع غ����زة، وتعد هذه 
الزيارة الثانية لالحتاد الى القطاع، 
وذلك في رسالة تضامنية واضحة 
لكسر احلصار السياسي والثقافي 
عن غزة. وكرم الوفد الزائر رئيس 
الفلس����طينية بغزة  احلكوم����ة 
اس����ماعيل هنية، في مقر رئاسة 
الوزراء مبدينة غزة، ومنحه شهادة 
»براءة« تقدي����را ملا بذله ويبذله 
من جهود كمناض����ل في توحيد 
الصف الفلسطيني واقامة الدولة 

الفلسطينية املستقلة.
وأع����رب هنية عن س����عادته 
واعت����زازه بزي����ارة الوفد لغزة، 
مش����يدا بدور الكوي����ت حكومة 
وش����عبا وموقفه����ا الداعم حلق 
الفلس����طينيني والذي لم يتغير 
على مدار التاريخ، مشيرا الى ان 
زيارة الوفد تأتي في ظل تطورات 
ضخمة مت����ر بها املنطقة بكاملها 
وعلى رأسها اجلرمية التي نفذها 

وفد من االتحاد العام للفنانين العرب زار غزة والتقى هنية

االهتمام بالمشاريع الخيرية
ق��ال النائ��ب ولي��د الطبطبائي 
في رد على س��ؤال حول االهتمام 
باملشاريع اخليرية داخل الكويت ان 
هذا املشروع وهذا العمل االنساني 
اخلارجي لن ينسينا العمل اخليري 
داخل الكويت مثل االهتمام بلجان 
ال��زكاة ومس��اعدة املدينني وزيارة 
السجون الفتا الى تشجيعه جلميع 
اجله��ود اخليري��ة داخ��ل الكويت 
ولكنن��ا يج��ب أال ننس��ى دورن��ا 
االنساني والقومي جتاه اخواننا في 
غزة ويج��ب ان نعطيهم جانبا من 
اهتماماتنا ويجب ان تظل املشاريع 

اخليري��ة داخل الكويت مس��تمرة، 
ونعلم جيدا ان هناك محتاجني داخل 
الكويت وهناك العديد من املشاريع 
اخليرية داخل الكوي��ت التي تقوم 
بها جهات تس��تحق الش��كر عليها 
ونطالبها باالس��تمرار، ومند أيدينا 
له��م ملس��اعدتهم في مش��اريعهم 

داخل الكويت.
 وايض��ا يج��ب أال ننس��ى ان 
يكون هناك جزء من وقتنا واموالنا 
للخارج واحملتاجني وعلى رأس��هم 
دعم صمود اخواننا وفكم احلصار 

عنهم في غزة.

ندوة »سفينة الحرية في محيط العالقات الكويتية � التركية«
ي��زور الكويت غ��دا االثنني رجل االعمال الترك��ي غزوان غزوان نائب رئي��س جمعية املوصياد 
التركية ومدير عالقات الش��رق األوس��ط وش��مال أفريقيا باجلمعية للتنس��يق مع جمعية الصداقة 
الكويتية � التركية لبحث س��بل توطيد العالقات التجارية واالقتصادية على املس��توى الش��عبي من 
خ��الل توطيد الص��الت والصداقة بني رجال االعم��ال وغرفتي التجارة بني البلدين، هذا وس��تعقد 
اجلمعية ندوة بعنوان »س��فينة احلرية في محيط العالق��ات الكويتية � التركية« ويحاضر فيها عدد 
م��ن الذين كانوا على منت س��فينة قافلة احلرية م��ن الكويتيني ومنهم د.ولي��د الطبطبائي واحملامي 
مبارك املطوع ويتحدث فيها رجل األعمال التركي غزوان غزوان عن تاريخ جمعية املوصياد واهمية 
العالق��ات الكويتية � التركية في املرحلة املس��تقبلية وذلك يوم غ��د االثنني بديوانية د.جلوي مبارك 

اجلميعة الدوسري بالصباحية قطعة 1 شارع 18 منزل 19.
جاء ذلك على لس��ان املتحدث الرس��مي باسم اجلمعية د.جلوي الدوسري الذي أكد على أن زيارة 
رج��ل األعم��ال التركي غزوان متثل نقطة فارقة وحقيقية في العالقات بني املؤسس��ات والش��ركات 
وغرف��ة التجارة ف��ي كال البلدين وهو الدور الذي س��تقوم به جمعية الصداق��ة الكويتية � التركية 
بالكويت، حيث انها س��تمثل همزة الوصل والتعريف االهلي والش��عبي املتمثلة في  رجال االعمال 
واملؤسسات التجارية واالقتصادية بني القطرين الشقيقني. واشار الدوسري الى ان هذه الزيارة تأتي 
في وقت تتالحم فيه مواقف البلدين سياس��يا واقتصاديا على املس��توى الرسمي خاصة بعد زيارة 

ولي العهد لتركيا ولقائه الرئيس التركي عبداهلل غول ورئيس الوزراء رجب طيب أردوغان.


