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رئيس جمعية اإلصالح االجتماعي كّرم وفد الجمعية الزائر إلى غزة

الرومي: »الصحافيين« قامت بواجبها وحملت هّم أهلنا في فلسطين

ششتر التي قامت بجهد كبير في 
تسجيل وبث االخبار عن الزيارة 
اوال باول. ولفت د.الفليج الى ان 
رؤيته املس����جد االقصى والصالة 
فيه لها رمزية كبيرة جدا مشيدا 
في هذا االط����ار باالعمال اخليرية 
الكويتية في املناطق الفلسطينية 
ومنها مستشفى الكويت التخصصي 
الذي يرفرف عليه علم دولة الكويت 

في غزة.
أعضاء الوفد

يذكر ان الوفد الصحافي الذي زار 
قطاع غزة ضم امني صندوق جمعية 
الصحافيني ونائب رئيس حترير 
الزميل عدنان  جريدة »األنب����اء« 
الراشد � رئيس����ا للوفد، والكاتب 
الصحافي ب� »األنباء« الزميل سامي 
النصف، والكاتب بصحيفة الوطن 
د.عصام الفليج ومدير التحرير في 
وكالة االنباء الكويتية »كونا« منى 
ششتر ومدير عام صحيفة كويت 
الناطقة باللغة االجنليزية  تاميز 

الزميلة بدرية درويش.
مشاريع خيرية

والتقى الوفد خالل الزيارة عددا 
من الشخصيات الرسمية والشعبية 
في القطاع، كم����ا تفقد في زيارته 
املش����اريع الكويتية املنفذة هناك 
بدعم ومتويل أهل الكويت، وتنفيذ 
وإشراف الرحمة العاملية بجمعية 
االص����الح االجتماعي عبر مكتبها 
االقليمي في قطاع غزة. وزار الوفد 
مستش����فى الكويت التخصصي 
في رفح وتفقد أقسام املستشفى 
واستمع لشرح مفصل عن عمله، 
وقد بلغت موازنته التش����غيلية 
الس����نوية مبلغا وقدره 335.000 
دوالر ويستفيد منها سنويا قرابة 16 
ألف مريض ومراجع، فيما بلغ عدد 
العمليات اجلراحية التي يجريها 
سنويا 1200 عملية جراحية. كما 
زار الوفد مزرعة »بيرحاء الكويت« 
والتي حتوي 30.000 شجرة من 
النخيل وأش����جار الفواكه املثمرة 
االخرى، وهي مساهمة من الشعب 
الكويت����ي الك����رمي لتحقيق األمن 

الغذائي لسكان قطاع غزة.
جهود الرحمة

تقوم »الرحم����ة العاملية« عبر 
مكاتبها في قطاع غزة بجهود كبيرة 
في س����بيل التخفيف من معاناة 
االنسان الفلسطيني في قطاع غزة 
عبر مشاريعها الزراعية والطبية 
النقدي����ة والعينية  واملعون����ات 
آلالف االسر احملتاجة وحفر اآلبار 
وإنشاء املخابز اخليرية والكفالة 
الشهرية لاليتام واألسر واملشاريع 
املوس����مية من افط����ارات وأضاح 
وحقائب مدرسية ونحوها، عالوة 
على مشاريع اعادة االعمار وإزالة 
االنقاض، حيث تعت����زم الرحمة 
العاملية خالل عام 2010 ترميم 1000 

منزل مهدم.

أسامة أبوالسعود
في ملس����ة وفاء مل����ن خاطروا 
بأرواحهم من اجل رسالة انسانية 
سامية قام رئيس جمعية االصالح 
االجتماعي العم حم����ود الرومي 
بتكرمي كوكبة الزمالء ابناء مهنة 
املتاعب وف����د جمعية الصحافيني 
الذين زاروا قط����اع غزة قبل ايام 
وقدموا املساعدات ونقلوا بأقالمهم 
مشاهد من ارض الواقع في القطاع 

املدمر بأكمله.
واش����اد الرومي خالل التكرمي 
في مقر جمعية الصحافيني مساء 
امس االول بحضور رئيس جمعية 
الصحافيني الزميل احمد بهبهاني 
الزميل عدنان  وامني الصن����دوق 
الراش����د وعدد من اعضاء جمعية 
االصالح وقدمه رئيس جلنة الرحمة 
العاملية د.وليد العنجري، اش����اد 
بالدور الذي ق����ام به وفد جمعية 
الصحافي����ني الكويتية وزيارتهم 

الفليج: الزميل الراش�د قام بجهد كبير في ترتيب الزيارة والتنس�يق مع الس�لطات المصرية  س�امي النصف عن أهالي الق�دس: اليهود يأتون م�ن كل فج فلماذا تهجروننا يا مس�لمون؟!

واكد بهبهاني ان هذه الزيارة بادرة 
تعاون بني جمعي����ة الصحافيني 

وجمعية االصالح االجتماعي.
ومن جانبه قال الزميل سامي 
النصف ان زيارة الوفد الصحافي 
الكويتي لغزة والضفة ورام اهلل 
كانت لها فوائد ع����دة منها رؤية 
املشاريع اخليرية الكويتية هناك 
ومتابعة احوال اخواننا الفلسطينيني 
على ارض الواقع منتقدا هجرتنا 
كمسلمني الخواننا في فلسطني منذ 
40 � 50 س����نة، مؤكدا ان الشعب 
الفلسطيني شعب مظلوم ويعيش 

في اسوأ الظروف حاليا.
وقال النصف »ح����اول الوفد 
الدخول للقدس ومع انه قد مت منع 
الكثير قبلنا، اال انه � وبتوفيق اهلل 
� متت الزيارة وشاهدنا ارض القدس 
وبيت املقدس وكيف تغيرت معالم 
االرض، ف����ال يوجد مكان اال وفيه 
مستوطنون وتغيرت دميوغرافيا 

القدس«.
ونقل النصف عن أهالي القدس 
تساؤلهم »اليهود يأتون من كل فج 
لزيارة االسرائيليني، وملاذا تهجروننا 

أنتم يا عرب يا مسلمون؟«.
وحت����دث ع����ن مأس����اة غزة، 
مؤكدا ان الوضع هناك سيئ جدا، 
فاملصان����ع وامل����زارع كلها مدمرة 
والن����اس ال جت����د ف����رص عمل، 
البطالة الى %90  ووصلت نسبة 
محذرا من يأس الفلسطينيني من 
البقاء في أراضيهم بسبب العدوان 
االسرائيلي واالس����تيطان، مؤكدا 
انهم لن يصمدوا امام هذا التعنت 
واالذالل عل����ى املعابر الذي يصل 
الى 18 ساعة فقط من اجل الدخول 
واخلروج. وحذر النصف ايضا من 
التغير الدميوغرافي الواس����ع في 
فلسطني، مشيرا الى ان ما تنقله 
وسائل االعالم ال يتعدى واحدا على 
االلف من حقيقة الوضع هناك، داعيا 
جمعية االص����الح االجتماعي الى 
تكثيف اعمالها اخليرية هناك من 
بناء املدارس واملزارع واملصانع وان 
تعطي املدن الفلسطينية من غزة 
واخلليل والقدس وغيرها اولوية 
عن غيرها من املناطق االخرى في 
العالم ككل لعدم هجرة اهل فلسطني 
لبالدهم، واصفا الوضع هناك في 

ختام حديثه بأنه »ال يسر«.
 م����ن جهت����ه أش����اد د.عصام 
الفليج باجلهود التي بذلها الزميل 
عدنان الراشد في ترتيب الزيارة 
مع السلطات املصرية وسفارتي 
الكويت ف����ي مصر واالردن وعلى 
رأسهما السفير الشيخ فيصل املالك 
والسفير د.رشيد احلمد والسفارة 
املصرية في الكويت، مشيرا الى انه 
جهد متواصل منذ شهر فبراير 2009 
الى يناير 2010 لتحقيق الزيارة التي 
متت بفضل اهلل. كما توجه بالشكر 
لرئيس جمعية الصحافيني الزميل 
احمد بهبهاني والى رجل االعمال 
عبداالله عبداهلل املطوع الذي تكفل 
بنفقات الزيارة والى الزميلة منى 

واثن����ى على جهود الس����فارة 
الكويتية في القاهرة، وكل من كان 
له جهد في اجناح زيارة وفد جمعية 

الصحافيني الكويتية.
وفي ختام حديثه اعلن الرومي 
انه س����يتم التع����اون مع جمعية 
الصحافيني الختيار وفود اعالمية 
لزيارة مشاريع جمعية االصالح 
املنتشرة في مختلف بقاع العالم 
من آسيا الى افريقيا الى اوروبا في 

البوسنة والهرسك.
ومن جهته رحب رئيس جمعية 
الصحافيني الزميل احمد بهبهاني 
برئي����س جمعية االصالح والوفد 
املرافق مؤكدا ان زيارة غزة حتققت 
بفضل اهلل وتوفيقه ثم حماس من 
تطوعوا للقيام بهذه الزيارة، مؤكدا 
ان هذه الزيارة تفتح الباب لزيارات 
اخرى في املستقبل القريب لفلسطني 
وغيره����ا من املناطق االس����المية 
املختلفة لرؤية االعمال اخليرية. 

وقال »اس����عدنا زي����ارة الوفد 
الصحافي للمشاريع اخليرية التي 
نفذتها االمانة العامة للجان اخليرية 
بجمعية االصالح االجتماعي باسم 
الكويت واطالعهم على ما حتققه 
تلك املش����اريع من دعم للش����عب 
الفلسطيني في اجلوانب املعيشية 
وبشكل خاص مشروع »بيرحاء 
الكويت« الذي يس����تهدف حتقيق 
االم����ن الغذائي من خ����الل زراعة 
خمس����ني الف نخلة وغيرها من 

املشاريع«.
واعرب الرومي ع����ن امله في 
ش����باب االمة الذين يجاهدون في 
سبيل نصرة القضية بدعمهم الهل 
فلسطني، وانه سيأتي اليوم الذي 
يعود فيه االقصى الحضان املسلمني 
مرة اخرى باذن اهلل تعالى، داعيا 
املولى عز وجل ان يرزقنا فيه صالة 
مباركة، مادامت هذه الروح الوثابة 

في امتنا.

االسالمية والعربية، حيث تقوم 
جمعية االصالح االجتماعي بدورها 
ف����ي الذود ع����ن تاري����خ القضية 
واحلفاظ علي����ه حتى ال ينحرف 
عن مس����اره الطبيعي، كما تقوم 
جمعية االص����الح ايضا بالتذكير 
والتعريف بقضية فلسطني في كثير 
من االنشطة الدورية التي جتعل 
البارز واحلاضر  للقضية مكانها 
في ذاك����رة االمة، وخاصة اجيالنا 
الناشئة الصاعدة، ومن ذلك ملتقيات 
االقصى، التي شارك فيها املعنيون 
واملختص����ون، للوقوف على آخر 
املستجدات حتى ال ينسى ابناؤنا 
هذه القضية، وتقام هذه االنشطة 
كذلك مؤازرة الخواننا واهلنا في 
فلس����طني، ليعلموا ان االمة معهم 
ولن تخذلهم اب����دا، مهما طال ليل 
الظاملني املعتدين االشرار، وحتى 
ينفك عن غزة والضفة وكل فلسطني 

ذلك احلصار.

واكد ان هذه البادرة الطيبة تعبر 
عن اصالة الشعب الكويتي وحتمل 
تبعات النصرة الخوانهم املسلمني 
في بقاع االرض والتي تأتي حتقيقا 
لقوله تعالى )وتعاونوا على البر 
والتقوى(، مؤكدا ان زيارة الوفد 
وقيامه باستطالع احوال اهل غزة 
الذين يعانون من احلصار الظالم 
عليهم منذ سنوات والوقوف على 
ما يعانون م����ن مصاعب حياتية 
ومعيش����ية نتيجة هذا احلصار، 
تبعث االم����ل من جديد في تالحم 
االمة االس����المية وترابطها، »مثل 
املؤمنني في تواده����م وتراحمهم 
كاجلس����د الواحد اذا اشتكى منه 
عضو تداعى له س����ائر االعضاء 

بالسهر واحلمى«.
كما اشار الرومي الى دور جمعية 
االصالح االجتماعي منذ نش����أتها 
في مناصرة القضية الفلسطينية 
باعتبارها القضي����ة االولى لالمة 

الى غزة احملاصرة مثمنا جهودهم 
املباركة التي بذلوها نيابة عن شعب 
الكويت واهلها الكرام جتاه اهلنا 

في فلسطني.
واعتبر الرومي ان هذه الزيارة 
تؤدي شيئا من الواجب املفروض 
على املسلمني جتاه اخوانهم املسلمني 
في كل مكان مطبقني لقول اهلل عز 
وجل )امنا املؤمنون اخوة( وحلديث 
النبي ژ »املؤمن للمؤمن كالبنيان 

يشد بعضه بعضا«.
وق����ال الروم����ي »ان جمعية 
الصحافيني الكويتية قامت بواجبها 
الذي تأمله منها الكويت بل االمة 
االسالمية جمعاء حيث لم تكتف 
بالقلم الصادق والكلمة املعبرة، بل 
جت����اوزت ذلك الى احلركة وحمل 
هّم اهلنا في فلس����طني، وحتويل 
الكلمات الى افعال جليلة حميدة، 
ترجمتها بصدق زيارة هذا الوفد 

الكرمي«.
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