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مع مرور العام الرابع على رحيل العم حمد أحمد عبداللطيف 
احلم����د، الذي يصادف غدا 2006/6/12 س����تظل ذكراه الطيبة 
متجددة في قلوبنا، فهو أح����د رجاالت الكويت البارزين من 
الرعيل األول، وسيظل مثاال يحتذى في التضحية والعطاء، 
ومثاال في التواضع والتمتع بالفكر الثاقب وس����عة الصدر، 

ومثل هؤالء الرجال تظل ذكراهم باقية في النفوس.
والعم أبوأحمد له سيرة حافلة بالعطاء فقد كان من رجال 
األعمال املتميزين وصاحب خبرة عريقة باحلياة االقتصادية 
للمجتمع الكويتي، فقد زاول العمل والنشاط بني الهند والكويت، 
كما انه يعد أحد أهم مؤسسي العمل املصرفي بالكويت، وقد 
استطاع خالل ترؤسه مجلس إدارة البنك التجاري ملدة 18 عاما 
خالل الفترة من 1978 حتى 1996 حتقيق إجنازات عظيمة في 
نشاط البنك وجعله من بنوك القمة وسّخر البنك خلدمة الوطن 
واملواطنني، ولم يتوقف عند هذا اإلجناز بل استمرت جهوده 
وأنش����طته من خالل ترؤسه مجلس إدارة شركة حمد احلمد 
حلفر اآلبار، وش����ركة برقان حلفر اآلبار والتجارة والصيانة 
وم����ن خالل عضويته بالعديد من مجالس إدارات الش����ركات 
االس����تثمارية واملصرفية، وس����اهم من خالل دوره في هذه 
الشركات في تعويض انسحاب شركة سانتافي بشكل مفاجئ 
عام 2003 في فترة كانت الكويت فيها تسعى لزيادة إنتاجها، 
وها هو ابنه يسير على نهج أبيه في اخلبرة والعطاء بإدخال 
أحدث برامج التكنولوجيا احلديثة لشركة برقان حلفر اآلبار 
وذلك من خالل شركة ميكروسوفت الكويت، وهذه التكنولوجيا 
احلديثة املتخصصة بتخطيط موارد املش����اريع سيكون لها 
إسهامها القوي في تسريع عملياتها وخفض التكاليف التشغيلية 

وتعزيز عملية اتخاذ القرارات املدروسة.
ولم تخل حياة العم أبوأحمد من األعمال اخليرية واملشاركة 
االجتماعية في تشجيع اجليل اجلديد من الشباب، فكانت له 
الكثير من االهتمامات ومنها مبادرته لدعم وتش����جيع أبناء 
الكويت واملشاركة في إبراز اجلانب احلضاري لوطنه فكانت 

مبادرته لتخصيص جائزة أحمد احلمد لإلبداع الشبابي.
والعم أبوأحمد نبع حب وعطاء، ففي كل مرة نحتفي بذكراه 
العطرة باحلديث عنه تفيض الكلم����ات والعبرات فاحلديث 

عنه ال ينضب، فمس����يرة حياته حفلت بالعطاء والعمل على 
رفعة الكويت وحب اخلير وتش����جيع الشباب لذا استحق أن 
يك����ون نعم املثل والقدوة التي س����نظل في حاجة إليها مهما 

مرت السنون.
وهو من أسرة عريقة عرفت بالتجارة والتنقل بعد رحلة 
هجرة من جند الى الكويت، في وقت لم تكن هناك ثروة نفطية 
وال رفاهية، شق طريقه في عزمية وإميان حتى عمل في الهند 
من عام 1949 وذاع صيته وكان رجال اجتماعيا بعدما قدم مكتبه 

الذي افتتحه هناك خدمات جليلة ألهل اخلليج.
ولم تؤثر كل احملن كأزمة سوق املناخ أو تبعات االحتالل 
العراقي الغاش����م في تصميمه على االرتقاء بالبنك التجاري 
وبالعاملني فيه ودعمه بالكفاءات واخلبرات الكويتية، ومبستوى 
خدماته، ولم تخل حياته ابدا من االهتمام باجلانب اإلنساني 
وأب����رز مثال على ذلك تزويده موظف����ي البنك باألموال أثناء 
فترة االحتالل على عناوينهم في بلدانهم، والسؤال عن أحوال 
أس����رهم وأوالدهم، وعند عودتهم بعد التحرير مت اس����تدعاء 

جميع املوظفني ملواصلة عملهم مرة اخرى بالبنك.
وكان م����ن أوائل الرجال الذين أكدوا ثقتهم وإميانهم بقوة 
وس����المة االقتصاد الكويتي رغم كل هذه احملن وان الكويت 

قادرة على العودة ملواصلة مسيرتها االقتصادية القوية.
ومكانة الع����م أبوأحمد ان ذكراه س����تظل باقية من خالل 
جنله أحم����د حمد عبداللطيف احلمد ال����ذي ورث العديد من 
صف����ات والده في تواضعه وحبه للخي����ر وإيثاره للغير من 
أجل مصلحة الوطن مواصال مسيرة والده في العطاء وحب 
فع����ل اخلير وواضعا في أولوي����ات اهتماماته دعم االقتصاد 

الوطني وإعالء شأنه.
ويح����رص ابنه أحمد على مواصل����ة عطاء والده وجتديد 
ذكراه حيث قام بإنشاء مسجد باسم والده بالزلفى بالسعودية 
منبت أصولهم العائلية، كما حرص ايضا على إقامة مسابقة 
رمضانية س����نوية حلفظ القرآن الكرمي باسم والده، ويزمع 
إنش����اء مبرة باس����م والده لألعمال اخليرية، واالستمرار في 
جتديد روابط الود مع أصدقاء والده ومحبيه الذين يلتقون 

في ديوانية والده، رحمه اهلل وأسكنه فسيح جناته.

الذكرى الرابعة لرحيل العم 
حمد أحمد عبداللطيف الحمد

بقلم: نافع كساب الظفيري
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 البرجس: »الهالل األحمر« تسّير 
قوافل إغاثة إلى غزة األسبوع المقبل

سبيكة الجاسر: للمرأة الكويتية دور في تحرير غزة

السلمية العاملية، مبينة  ان تلطخ 
املعون����ات واملس����اعدات بدم����اء 
املتطوعني يعد ذكرى طيبة كثيرا ما 
تتجدد في نفوسنا كمسلمني وعرب 
وان لم تنتصر قضيتنا بالصورة 
املطلوبة ولم نقف لكل ما آمنا به 
في وجه االعتداءات الصهيونية 

املتكررة وغير املبررة.
واوضحت احلميدان ان تسمية 
قافلة احلرية للمتطوعني الكويتيني 
باسم »بدر« كانت تيمنا باسم اول 
معركة للرسول الكرمي ژ والتصاقا 
روحانيا بكل ما حتمله هذه املعركة 
من عز للمس����لمني، الفتة الى ان 
»بدر« كانت بداي����ة تكوين االمة 
االس����المية كرمز يحسب له الف 
حساب وكدين ان لم يتم اتباعه 
وجب احترامه، وقد اسمينا انفسنا 
»بدر« امال في انه����اء الهوان الال 
متناهي واص����رارا على النهوض 
من جديد بأمة استنفدت طاقاتها 
في الصراعات الداخلية واخلالفات 
الهامشية وغفلت عن اولى القبلتني 

االقصى.
بدورها اك����دت ممثلة جمعية 
املعلمني خول����ة العتيقي ان دور 
املرأة الكويتية في فك احلصار عن 
غزة كان مؤثرا وهاما في ايصال 
املساعدات للمحتاجني بالرغم من 
تضارب االراء واحتجاج البعض 
حول هذه القافلة اال اننا نقدر بشكل 
كبير هذا الدور الذي قام به متطوعو 
الكويت ونتمنى اال تنتهي قوافل 
احلرية حتى ينتهي احلصار عن 
غزة وننتصر في معركة حترير 

القدس.

من جهته����ا قالت عضو قافلة 
احلرية س����نان االحمد ان وقوف 
زوجها وراءها ومساندتها في جمع 
املال من اجل رحلة احلرية اضافة 
الى مساندة اجلميع من احمليطني 
بها وتأييدهم لها في رحلة انطالقها 
للمضي قدما في هذه الرحلة املباركة 
شجعها كثيرا على ذلك، مشيرة انها 
التقت الحقا بأخواتها الكويتيات 
الالتي رافقنها في الرحلة بعد ان 
س����عت كل منهن في جتهيز هذه 
الرحل����ة مبا يحتاجه اخواننا في 
انها  غزة من مس����اعدات، مبينة 
اس����تفادت العديد من الفوائد من 
تلك الرحلة من اهمها توجيه انظار 
العالم وال����رأي العام الى معاناة 
اخواننا في غزة طوال السنوات 

املاضية بسبب احلصار.
فيم����ا ذك����رت االعالمية منى 
ششتر ان مش����اركتها في قافلة 
احلرية املتوجهة الى غزة لم تكن 
االولى، فق����د زارت غزة من قبل 
ووصلت الى الق����دس، مؤكدة ان 
مشاركتها االخيرة كانت حبا منها 
في مساعدة اخواتها الكويتيات في 
تسليط الضوء على عمل القافلة 
رغ����م ان الوفد الكويتي لم يرض 
بتسليط االضواء عليه، امنا اراد 
ان يوصل رس����الة توضح وجود 
شعب محاصر في غزة ويحتاج 

الى مد يد العون له.
من جانبها، عبرت عضو القافلة 
جنوى العمر عن فخرها واعتزازها 
بأنها بنت الكويت التي دفع عملها 
العديد من الناس في دول اخلليج 
الى االتصال بها من اجل املشاركة 

معهم بأي نشاط انساني، موضحة 
انها دونت اسماء العديد من هؤالء 
الناس ممن يريدون املشاركة في 
رحالت الحق����ة، ومهما تكلمت او 
وصفت رحلة احلرية فلن توفيها 
الكلمات وايامها القالئل تعد بالعمر 
كله ومس����تعدة ان تكررها مرارا 
ألنها احس����ت بأن السفينة كانت 
مبنزلة كرة ارضية فيها من االيثار 
والتناغم البش����ري من مختلف 

االديان والدول.
واشارت العمر الى ان االقصى 
يبك����ي ونحن ندور ف����ي روتني 
احلياة ويحتاج من����ا على االقل 
تقدمي املس����اعدات ان لم نستطع 

الوصول لهم.
فيما ش����كلت املتطوعتان هيا 
الش����طي وس����ندس العبداجلادر 
ثنائيا اس����تعرضتا فيه عددا من 
املشاهد التي سجلتها ذاكرتيهما 
لرحالت مماثل����ة لقافلة احلرية، 
وقالت الش����طي نري����د ان نحمل 
قضية يغطيها االع����الم ويعيها 
الناس، والبطولة للشهداء الذين 
رووا بدمائهم ارض غزة، مشيرة 
الى انهم مقبلون على زمن في هذه 
احلياة ومطلوب ان نسجل فيها 
موقفا جتاه غزة آخر قلعة من قالع 
املسلمني فإن ضاعت غزة ضاعت 

فلسطني.
وقالت سندس العبداجلادر ان 
امرأة تسمى اليكس قادت شاحنة 
محملة باملساعدات من لندن الى 
تركيا يدفعها اجلانب االنس����اني 
ف����ي حني ان هدفنا نحن ان نقابل 

اهلل بهذا العمل.

ليلى الشافعي
اك����دت حرم رئي����س مجلس 
االمة سبيكة اجلاسر ان املشاركة 
النسائية في قافلة احلرية اظهرت 
للعالم ان املرأة الكويتية واملسلمة 
لها دور بارز في حترير غزة من 
احلصار الذي يدينه العالم اجمع 
ويرفضه الدين االسالمي، مضيفة ان 
هذا احلدث لفت نظر العالم العربي 
واحلكومات الى حقيقة خفية اال 
وهي املآسي التي يعانيها الشعب 
الفلسطيني االعزل واحملروم من 
اهم اساسيات احلياة الضرورية، 
متمنية ان تكون الرحلة القادمة اخر 
القوافل الى القدس لتثبت للعالم ان 
االسالم ال يدعو الى العنف وامنا 

الى التعايش السلمي.
ولدى س����ؤالها حول ما تردد 
اخيرا عن ان ثمة اشخاصا اتهموا 
املش����اركات بأنهن ال يخفن على 
انفسهن وعلى سمعة الكويت، قالت 
اجلاسر ان املبادرة كانت نسائية 
وبصمت فلم نعرف عن خطواتها 
اال بعد محاصرتهم وعودتهم الى 
البالد، مضيفة ان النضال احلقيقي 
يكمن في الفعل والعمل ال الكالم.

جاء ذلك عقب رعايتها للقاء مع 
النساء الكويتيات الالتي شاركن 
في قافلة احلرية الذي اقيم مساء 
اول امس حتت عن����وان »مناذج 
كويتية متميزة في مجال االغاثة 
االنسانية على منت اسطول احلرية« 
والذي نظمته امانة العمل النسائي 
في جمعي����ة االصالح االجتماعي 
مبشاركة جمعية الرعاية االسالمية 
وجمعية املعلمني وبيادر السالم.

من جانبها قالت امنية العمل 
النسائي ورئيسة االمانة العامة في 
جمعية االصالح النسائي حصة 
احلميدان، ان ذوبان االيديولوجيات 
السياسية املختلفة من اجل قضية 
انسانية مثل احلصار اخلانق على 
غزة يعد وخزة مؤملة تذكرنا بأن 
هذه القافلة انطلقت من جمهورية 
تركي����ا اخ����ر محط����ات اخلالفة 

االسالمية.
وذكرت انه قد نختلف او نتفق 
مع كثي����ر من املعطيات في قافلة 
احلرية، ولكننا بالتأكيد جنمع على 
مرارة الشعور بالهوان والضعف 
ام����ام كيان مرت����ب الصفوف وال 
يأبه للقوانني الدولية واالتفاقيات 

أعلنت جمعية الهالل األحمر انها ستسير 
قوافل اغاثة الى قطاع غزة ملس����اعدة الشعب 
الفلسطيني االس����بوع املقبل من خالل معبر 
رفح في العريش حتت مظلة اجلمعية. واكد 
رئيس مجلس ادارة اجلمعية برجس البرجس 
في تصري����ح صحافي عقب لقائه ممثلي وفد 
اس����طول احلرية برئاسة عضو مجلس االمة 
وليد الطبطبائي ان املساعدات االنسانية التي 
ستقدم لالشقاء في قطاع غزة يجب اال تكون 
موجهة سياسيا مشيرا إلى أن اجلمعية تتبع 
لوائح االحتاد الدولي للصليب والهالل االحمر 
الدولي. وق����ال البرجس ان اجلمعية تعد من 
اوائل اجلمعيات التي قدمت املساعدات للشعب 
الفلسطيني السيما االشقاء في قطاع غزة، مشيرا 
الى ان االحداث تؤكد ان املنظمات االنس����انية 
وحدها تستطيع مساعدة املنكوبني بنجاحها في 
اختراق االوضاع السياسية العانة احملتاجني 
والهالل األحم����ر الكويتي كان جديرا بإيصال 
املساعدات االنسانية. واشار الى حرص الكويت 
حكومة وشعبا على استمرار دعمها للشعب 
الفلس����طيني موضحا ان اجلمعية انس����انية 

تطوعية تقدم املساعدات والعون الشد احلاالت 
ضعفا دون متييز من حيث اجلنسية او االصل 
او الل����ون او اجلنس او املعتقدات الدينية او 
السياسية والفكرية. واوضح ان املساعدات التي 
تقدمها الكويت للشعب الفلسطيني في قطاع 
غزة تؤكد أنها »كانت وال تزال السباقة في مد يد 
العون للشعب الفلسطيني« داعيا الى تكاتفت 
اجلهود ملساعدة االشقاء في قطاع غزة. وشدد 
البرجس على حرص اجلمعية على بذل كل ما 
متلكه من جهد وامكانات في سبيل املساعدة 
اليصال املساعدات الكويتية إلى اهالي غزة وذلك 
في اطار حرصها على دعم كل اجلهود الرامية 
الى تخفيف املعاناة عن اهالي القطاع. وقال ان 
العمل املشرف الذي تقوم به اجلمعية لم يأت 
من فراغ بل يستند الى املبادئ التي يؤمن بها 
صاحب الس����مو األمير الذي عبر في أكثر من 
مناس����بة عن دعمه الكامل ملساعدة املنكوبني 
وإزالة العوائق التي تعترض تسهيل املساعدات 
التي تقدمها اجلمعية سواء من خالل العطاء 
املعنوي أو املادي.  من جانبه أكد النائب د.وليد 
الطبطبائي أهمية تنسيق اجلهود االنسانية 

لالش����قاء في قطاع غزة حتت مظلة اجلمعية 
موضحا ان »املساعدات االنسانية املقدمة للشعب 
الفلسطيني في قطاع غزة ليس لديها أي توجه 
سياسي«. واش����ار الى ان هذا التوجه يندرج 
ضمن سياس����ة الكويت في تقدمي املساعدات 
االنسانية للدول املنكوبة بشكل دائم مضيفا 
ان القوافل االنسانية التي ستنطلق االسبوع 
املقبل ستكون بصورة رسمية بالتعاون مع 
اجلهات املصرية واحلكومة الكويتية اليصال 
املساعدات للمتضررين في قطاع غزة. وقال ان 
صاحب السمو األمير امر خالل لقائه مع وفد 
اسطول احلرية بتوجيه املساعدات االنسانية 
عن طريق معبر رفح ف����ي العريش، واكد ان 
الكويتية يأتي  تقدمي املساعدات االنس����انية 
بتوجيهات من صاحب السمو األمير واحلكومة 
الكويتية، مؤكدا اهمية تنسيق اجلهود اليصال 
هذه املس����اعدات بعيدا عن العشوائية وعدم 
التنظيم. واشاد د.الطبطبائي بجهود اجلمعية 
برئاس����ة البرجس الذي يشرف على ايصال 
املساعدات االنسانية الى ش����تى بقاع العالم 

السيما االشقاء في فلسطني.

الطبطبائي: المساعدات إلى غزة ليس لها أي توجه سياسي

خالل لقاء لنماذج كويتية في مجال اإلغاثة اإلنسانية على متن أسطول الحرية

برجس البرجس خالل لقائه د.وليد الطبطبائي وممثلي وفد أسطول احلرية

)قاسم باشا( املشاركات في الندوة  

سبيكة اجلاسر تتوسط احلضور

المغفور له بإذن اهلل العم حمد أحمد عبداللطيف الحمد


