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عباس للوفد الصحافي الكويتي: نهاية سبتمبر المقبل السقف الزمني للوضع الحالي
عدّد 3 أسباب تعتمد عليها السلطة في خطواتها وأكد أنها لن تقدم أي تنازل عن ثوابتها

الرئيس الفلسطيني محمود عباس متوسطا رئيس التحرير الزميل يوسف خالد املرزوق ونائب رئيس التحرير الزميل عدنان الراشد وأعضاء الوفد خالل استقباله لهم 
)خالد معرفي - كونا(في مقر الرئاسة الفلسطينية برام اهلل ..ود.سالم فياض مستقبال الوفد في مقر رئاسة الوزراء 

نائب رئيس التحرير ومدير جمعية الصحافيني الزميل عدنان الراشد يضع إكليال من الزهور على قبر الرئيس الراحل ياسر عرفات

موق�ف الكويت ثابت في دعم القضية الفلس�طينية حتى ف�ي أصعب األوقات

في�اض: أنجزن�ا مل�ف الممتل�كات الكويتي�ة بش�كل ش�به كام�ل إلعادته�ا إل�ى أصحابها

لي�س هن�اك أي معتق�ل م�ن أعض�اء »حم�اس« عل�ى خلفي�ة حري�ة ال�رأي

نجود القاسم - رام اهلل � كونا:
قال رئيس السلطة الفلسطينية 
محمود عباس ان الفلسطينيني ال 
ميكن أن ينسوا ان الثورة نشأت 
وترعرعت في الكويت ولم تكن 
سرية او تعمل من وراء القيادة 
وإمنا كانت بشكل علني وتلقى 
الدعم واملس���اندة م���ن القيادة 

الكويتية.
وأض���اف عباس في حديث 
مط���ول مع الوف���د الصحافي 
الكويتي الذي زار مقر الرئاسة 
ب���رام اهلل امس األول انه رغم 
الظروف الصعب���ة التي مرت 
فإنه لم يتغير اي ش���يء على 
العالقات بني الشعبني  صعيد 
ول���م يتغير موق���ف الكويت 
وقيادتها السياسية حتى في 

أصعب األوقات.
وأكد ان عالقة قوية جتمعه 
مع صاحب السمو األمير الشيخ 
صباح األحمد وان الفلسطينيني 
يقدرون الدعم الكويتي املتواصل 

لهم.
واستعرض عباس أمام الوفد 
آخر تط���ورات ملف املصاحلة 
الفلس���طينية � الفلس���طينية 
وتوقي���ع حرك���ة »فتح« على 
الورقة املصرية رغم املالحظات 
والضغ���وط األميركي���ة التي 
مورست على القيادة الفلسطينية 
لعدم التوقيع عليها، مؤكدا ان 
الوطنية كانت أهم.  املصلحة 
وقال ان حركة »حماس« جزء 
أصيل من الشعب الفلسطيني، 
ومهما كان االختالف فالبد من 

السكانية بالكهرباء وحفر آبار 
املياه للمزارعني الفلسطينيني 
وإنشاء مستش���فيات جديدة 

ومرافق صحية.
وأض���اف ان املؤسس���ات 
الفلسطينية تعمل بشكل متكامل 
مع بعضه���ا وتتفاعل إلجناز 
عمله، وان اإلجنازات احملققة 
إمنا هي نتيجة عمل مش���ترك 
بني مختلف املؤسسات، مبينا ان 
عمل احلكومة الفلسطينية زرع 
الدولي ان جاهزية  الوعي  في 
الدولة ستكتمل وحينها  بناء 
سيتم وضع املجتمع الدولي أمام 

مسؤولياته إلعالن الدولة.
وب���ني في���اض ان تكلف���ة 
املشاريع التي تنفذها احلكومة 
في قطاع غزة بلغت 216 مليون 
دوالر ف���ي حني بلغ إجمالي ما 
أنفقته احلكومة من مشاريع في 
القطاع منذ عام 2007 ما يقارب 

5 مليارات دوالر.
الس���لطة  وأك���د موق���ف 
الفلس���طينية م���ن ان الدولة 
الفلس���طينية يجب ان تشمل 
الغربي���ة وقطاع غزة  الضفة 
والق���دس عاصمة لها، مضيفا 
ان الس���لطة تعمل ما بوسعها 
من أجل جلب االس���تثمارات 
العربية واألجنبية الى األراضي 
الفلس���طينية. وح���ول ملف 
الكويتية في األراضي  األمالك 
الفلس���طينية ق���ال فياض ان 
احلكومة أجنزته بشكل شبه 
كامل ومت حصرها بالكامل لتتم 

إعادتها إلى أصحابها.

التعايش، لكنه���ا حتى اليوم 
لم توقع على الورقة املصرية 
رغم مطالب���ة »فتح« بذلك من 
أجل تش���كيل حكومة جديدة 
البناء  تعمل على إدخال مواد 
إلعادة تشييد ما دمره االحتالل 

اإلسرائيلي.
ونفى عباس ان يكون هناك 
اي معتق���ل من »حماس« على 
خلفي���ة حرية الرأي، موضحا 
ان االعتقاالت تتم على خلفية 
محاوالت زعزعة االس���تقرار 
األمني م���ن جانب عناصر من 
احلركة تعتقلهم أجهزة األمن. 
وش���دد على جاهزية السلطة 
إلنهاء االنقسام والتوصل الى 

املصاحلة.
الوفد  أث���ار  م���ن جهت���ه، 
الصحافي قضية مبعدي »كنيسة 
املهد« الذين أبعدتهم إسرائيل 
ع���ام 2002 ال���ى غ���زة ودول 
أجنبي���ة، حيث رد عباس بأن 
السلطة الفلسطينية تطالب منذ 
اليوم بعودتهم  إبعادهم حتى 

إال ان إسرائيل ترفض.
الس���لطة  ووض���ع رئيس 
الفلس���طينية س���قفا زمني���ا 
للوض���ع احلالي وه���و نهاية 
سبتمبر املقبل ألسباب ثالثة، 
األول حتدي���د األميركيني مدة 
عام إلجناز احلل والثاني قول 
الرئيس األميركي باراك أوباما 
»العام املقبل سنلتقيكم في األمم 

الدولة، وش���دد على  إلقام���ة 
الفلسطيني  الش���عب  إصرار 
وسلطته الوطنية على املضي 
قدما في تنفيذ خطة »فلسطني 
إنهاء االحتالل وإقامة الدولة«، 
واإلجراءات وأولويات العمل التي 
مت حتديدها في وثيقة »موعد 
مع احلرية«، لضمان استكمال 
بناء املؤسسات وركائز دولة 
فلسطني وبنيتها التحتية، حتى 

أواسط العام املقبل 2011.
وشدد فياض على ضرورة 
الدول���ي  املجتم���ع  حتم���ل 
مس���ؤولياته، لضمان تشغيل 
املمر اآلمن بني الضفة الغربية 
وقط���اع غ���زة، ومب���ا يحمي 
الوح���دة اجلغرافية لألراضي 
الفلسطينية، وإلزام إسرائيل 
برفع احلصار عن قطاع غزة، 
ومتكني الس���لطة الوطنية من 
تنفيذ كامل برامجها إلعادة إعمار 

القطاع.
وحتدث د.فياض عن برنامج 
احلكومة املتعلق بإنهاء االحتالل 
وبناء الدولة الفلسطينية وما 
حققته حكومته من مش���اريع 
ف���ي مختلف مناط���ق الضفة 

الغربية.
وقال ان ألف مشروع أجنز 
وبانتظار إجناز ألف آخر خالل 
عام أيضا من بينها إجناز 180 
مدرس���ة وتعبيد طرق وشق 
أخرى وربط جميع التجمعات 

املتح���دة« والثالث انتهاء بناء 
مؤسسات الدولة في ديسمبر 
املقبل. وشدد على ان السلطة 
لم تقدم اي تنازل عن ثوابتها 
وهي مستمرة في احلصول على 
الدعم الدولي لقضيتها، وجتلى 
ذلك في دعم املوقف الفلسطيني 

في مدينة رام اهلل، ووضعهم 
في صورة تطورات األوضاع في 
األرض الفلسطينية احملتلة، وما 
العملية السياسية من  يتهدد 
مخاطر بسبب تعنت إسرائيل 
وإصرارها عل���ى عدم االلتزام 
بقواعد القانون الدولي، وقرارات 

عبر بيانات االحتاد األوروبي 
واعتراف دول أميركا الالتينية 
بالدولة الفلسطينية وفق حدود 
عام 1967. من جهته، استقبل 
الفلس���طيني  الوزراء  رئيس 
د.س���الم فياض أعضاء الوفد 
أمس في مقر رئاس���ة الوزراء 

الشرعية الدولية، ومواصلتها 
لألنش���طة االس���تيطانية في 
األراضي الفلسطينية احملتلة، 

السيما في القدس الشرقية.
وأطلع فياض الوفد على ما 
حتققه الس���لطة الفلسطينية 
الوطنية  الستكمال اجلاهزية 

الوفد اختتم جولته في األراضي الفلسطينية
بعد زيارة استمرت 4 أيام

رام اهلل � كونا: اختتم الوفد 
الصحاف���ي زيارت���ه لالراضي 
الفلس���طينية التي استمرت 4 
الكرامة  أيام مغادرا عبر معبر 

الى االردن.
وكان الوفد الصحافي قد شارك 
الطوائف املسيحية احتفاالتها 
بأعياد امليالد في مدينة بيت حلم، 
كما التقى الوفد رئيس السلطة 

الفلسطينية محمود عباس.
وق���ام الوفد بجولة ميدانية 
في مدينة اخلليل جنوب الضفة 
الغربية في الي���وم الثاني من 
زيارته، وزار احلرم االبراهيمي 
الشريف وجلنة اعمار اخلليل، 
واطلع هناك عل���ى ما تقوم به 
البؤر  اللجنة حملاصرة تواجد 
االس���تيطانية التي تنتشر في 
البل���دة القدمية بعد اس���تيالء 
املستوطنني اليهود على املنازل 

الفلسطينية.
وع���اد الوفد ال���ى رام اهلل 
واجتمع مع الرئيس عباس على 
مأدبة غداء حيث أعاد التأكيد على 
متانة العالق���ة التي جتمع بني 
فلسطني والكويت شاكرا الوفد 

على زيارته.
والتقى الوفد رئيس الوزراء 
الفلسطيني سالم فياض، حيث مت 
التطرق الى االوضاع االقتصادية 
وم���ا قام���ت ب���ه احلكومة من 
مش���اريع خالل االعوام الثالثة 
املاضية لبناء مؤسسات الدولة 

خالل عامني.
وفي ختام جولته زار الوفد 
مدينة القدس واملسجد االقصى 
وجتول���وا في ش���وارع البلدة 

القدمية من القدس.
وضم الوف���د كال من رئيس 
التحرير الزميل يوس���ف خالد 
املرزوق ونائب رئيس التحرير 
ومدير جمعية الصحافيني الزميل 

الراشد ورئيس حترير  عدنان 
جريدة »كويت تاميز« عبدالرحمن 
العليان وإقب���ال االحمد نائبة 
رئيس حترير مجل���ة »البيت 

املثالي« وفاطمة حس���ني عضو 
ادارة جمعية الصحافيني، إضافة 
الى عدد من الصحافيني وهم خالد 
معرفي ومب���ارك القناعي وبدر 

مشاري واملستشار االعالمي جهاد 
محمود عبداجلليل وعبداحلكيم 
الزريقي مندوب سفارة فلسطني 

في عمان.


