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طوكيو تعين سفيرها في الكويت سفيرًا جديدًا لها لدى كوريا الجنوبية

طوكيوـ  كونا: اعلنت احلكومة اليابانية 
امس انها قررت تعيني سفيرها املفوض 
فوق العادة لدى الكويت ماساتوشب موتو 
سفيرا جديدا لها لدى كوريا اجلنوبية.

وقرر مجلس الوزراء امس تعيني موتو 
ســــفيرا لدى كوريا اجلنوبية ابتداء من 

الغد.

يذكر ان موتو عمل سفيرا لبالده في 
الكويت منذ اكتوبر عام 2007 كما تولى 
سابقا منصب وزير مفوض في سفارة 
اليابان لدى كوريا اجلنوبية وشغل منصب 
قنصل عام لليابان مبدينة هونولولو في 

هاواي.
ومن املقرر ان حتتفل كل من الكويت 

واليابان في مطلع 2011 بالذكرى الـ 50 
لبدء واقامة العالقات الديبلوماسية بينهما 
ومن جانبها تخطط الكويت بهذه املناسبة 

الستضافة االحتفال باليوبيل الذهبي.
يذكر ان احلكومة اليابانية فتحت اول 
سفارة لها لدى الكويت في شهر مارس 

من عام 1963.

)محمد ماهر(متابعة من احلضور د.جلوي اجلميعة ود.وليد الطبطبائي ومبارك املطوع وغزوان مصري وعبداهلل اجلميعة خالل الندوة

الطبطبائي: عمرو موسى زار غزة وكأنه داخل »من القادسية إلى الفيحاء«
ويتمشى في شارع الحب.. وكلها من بركات أسطول الحرية

عبدالهادي العجمي
نظمت جمعية الصداقة الكويتيةـ  التركية 
ندوة حتت عنوان »اسطول احلرية والعالقات 
الكويتيةـ  التركية« بديوان د.جلوي اجلميعة 
مبنطقة الصباحية أول من أمس شارك فيها 
الطبطبائي واحملامي مبارك  النائب د.وليد 
املطوع ومؤسس جمعية الصداقة الكويتيةـ  
التركية د.جلوي اجلميعة وأمني عام اجلمعية 

عبداهلل اجلميعة.
البداية كانت مع مؤسس جمعية الصداقة 
الكويتيةـ  التركية د.جلوي اجلميعة حيث قال: 
ستكون هناك اساطيل للحرية في املستقبل 
يقودها ابطال من الكويت واخلليج العربي 

واألمتني العربية واالسالمية.
وزاد: قضية احلرية واسطول احلرية تعدت 
االمة االســـالمية واصبحت قضية انسانية 
شارك فيها اليهودي والنصراني تطبيقا لقول 

النبي ژ »كلكم آلدم وآدم من تراب«.
ومن جانبه قال أمني عام جمعية الصداقة 

الكويتية ـ التركية عبداهلل اجلميعة: عندما 
نذكر تركيا فإننا نذكر العمق احلضاري الذي 
جمعنا بها قدميا، وها هي تعود الى احضان 

اشقائها العرب واملسلمني.
وتابع: وهانحن اليوم نضع لبنات في جدار 
العالقات األخوية والعملية لتوطيد الصداقة 
بني الكويت وتركيا على املسارات الثقافية 
والعلميـــة واالجتماعية لن نتردد في مد يد 
العطاء والصداقة ألشقائنا في تركيا كعادة 
الكويت على مدار التاريخ، حيث لم نبخل وال 
حلظة في مد جسور التواصل والصداقة مع 
شعوب العالم باختالف اجناسهم ولغاتهم 
ومعتقداتهم اميانا بأن اهلل خلق الشـــعوب 
للتعارف والتواصل ال للصراع والتخاصم.

وأوضح ان تركيا ليســـت شـــعبا ككل 
الشـــعوب وليست مجتمعا ككل املجتمعات 
فهي بالنسبة لنا احلضارة والتاريخ واالخوة 
االسالمية واالنســـانية واستطرد اجلميعة 
تتعهد جمعية الصداقة الكويتية ـ التركية 

بالتنسيق مع جمعية املوسياد التركية في 
مد جسور التواصل والصداقة بني مؤسسات 

البلدين الشقيقني.
وبدوره حتدث نائب رئيس احتاد املنظمات 
االهلية في العالم االســـالمي احملامي مبارك 
املطوع فقال: من فضل اهلل علي ان شاركت 
في هذه الرحلة بصفتـــي كويتيا وابن هذا 
البلد وهذا شرف كبير بالنسبة لي والصفة 
الثانية انني كنت امثل االحتاد فقطعت اجتماع 
ماليزيا واتيت الى تركيا ورابطنا عند امليناء 

ملدة ثالثة ايام.
واضاف ان االيام الـ 3 كانت فرصة جيدة 
للتعاون ونشد من عزمنا وزاد: ان هذه االيام 
ال تقل صعوبة عن االيام التي قضيناها على 
السفينة فالصعوبة في اكمال املشوار، فاالخبار 
التي كانت تأتينا انهم جهزوا لنا الســـجون 
وكالب احلراسة والقوات وبكل صراحة كان 
تفكير التراجع يتردد احيانا في ذهن الواحد 
منا لكن لم يقرر اي منا ان يتراجع بل دخلنا 

السفينة بعد املغرب وبقينا في البحر حتى 
يوم الهجوم من قبـــل الصهاينة وذلك بعد 
صالة الفجر مباشرة حيث كانت حتاصرنا 
الطائرات وبدأ اطالق النار احلي واملطاطي 
وقنابل الغاز وهم يعرفون انها سفينة مساملة 
لفك احلصار عن غـــزة وهذا االعالن هو ما 

اثار الصهاينة.
ثم حتدث النائب د.وليد الطبطبائي فقال 
فاتني ان اذهب مع بعض االخوان الذين ذهبوا 
الى اسطنبول للتعزية في وفاة شهداء اسطول 
احلرية وتقدمي الشكر للموقف التركي سواء 

من احلكومة او الشعب.
واضاف وجدنا في الشعب التركي النبل 
والشـــهامة من خالل موقفهم الشـــجاع في 
مواجهتهم للعدو الصهيوني واسلحته وكذلك 
شهامتهم معنا في السجن حيث كان معي في 
زنزانتي 3 اتراك منهم بولنت رئيس منظمة 
IHH الذي رفض مع بقية االتراك ان يخرجوا 
من السجن قبل ان يخرج آخر عربي من دولة 

الكيان الصهيوني وقالوا سنظل في السجن 
حتى يتم ترحيل جميع العرب.

وقال الطبطبائي: ذهبنا في اطار مساعدات 
انسانية الى غزة وعندما استولى الصهاينة 
على السفينة هبط املقنعون والقراصنة وقطاع 
الطـــرق وعصابة علي بابا واالربعني حرامي 
واحتلوا السفينة فأصابنا االحباط، حيث كان 
اهالي غزة في انتظارنا لتوزيع املســـاعدات 
عليهم واالحتفال بنا في ميناء غزة لكن اهلل 
عوضنا وعوض اهل غزة فالقوافل تأتيهم من 
كل مكان وهناك اساطيل في عرض البحار ذاهبة 
اليهم وكذلك عبر معبر رفح وهناك منظمات 
تستعد الرسال املساعدات الى ميناء غزة جلعل 
هذا امليناء حرا حتت ادارة دولية وهذا مكسب 
كبير حتقق، وتابع الطبطبائي: شاء اهلل ان 
تكون هذه املواجهة وان تخطف اسرائيل القافلة 
وتقتل من قتلت وتصيب من اصابت وتخطف 
الـ 700 ناشـــط في حقوق االنسان ثم يهيج 
العالم بأسره وباالمس ألغى الرئيس االميركي 

باراك اوباما زيارته الى فرنســـا النه تبني ان 
هناك ناشطني زمالء لنا في االسطول رفعوا 
قضية عليه بتهمة قرصنة السفينة فخاف ان 

يلقى القبض عليه في فرنسا.
واستطرد الطبطبائي فقال: امني عام اجلامعة 
العربية عمرو موســـى دخل بســـيارته عبر 
معبر رفح من جهة العريش »كأنه داخل من 
القادسية الى الفيحاء« ويتمشى بشارع احلب 
ولـــم يتوقف اال في غزة وهو الذي لم يدخل 
غزة منذ ســـنوات لكنها من بركات اسطول 

احلرية.
وفي ختام الندوة حتدث نائب رئيس جمعية 
املوسياد غزوان مصري فذكر انه البد من العمل 
الطوعي بالتنسيق مع مؤسسات العمل املدني، 
ولو اجتمعت اجليوش العربية بأكملها وفتحت 
جبهة على اســـرائيل ملا استطاعت ان حتقق 
جناحات كالتي حققتها مؤسسة انسانية وملا 
استطاعت ان حتقق هذه املكاسب العظيمة التي 

رأيناها والتي سنراها في املستقبل.
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