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الطبطبائي: أسطول الحرية كسر هيبة إسرائيل

المدرسة اإلنجليزية االبتدائية 
قّدمت دعمًا لتكية بيت عبداهلل

قدمت املدرس����ة االجنليزية تبرعا بقيم����ة 1000 دينار لتكية بيت 
عبداهلل، وذلك في نهاية العام الدراسي احلالي، وكان اثنان من طالب 
املدرسة االجنليزية قد قاموا بزيارة املكتب الرئيسي للجمعية الكويتية 
لرعاية االطفال في املستشفيات في املشفى االميري، حيث قدموا شيك 
التبرع وتعرفوا على املرافق واالنش����طة التي تقوم بها اجلمعية في 
دعم انش����طة الرعاية املتكاملة لتكية بيت عبداهلل. وكذلك تكية بيت 
عب����داهلل قد اطلقت حملة توعوية ح����ول اعمالها وما تقدمه لالطفال 
الذين يعانون من امراض مستعصية على الشفاء، وتضمنت احلملة 
فت����ح باب التبرع للتكية من خالل ش����راء ش����ارات )بادجات( حتمل 
شعار اجلمعية ورسالتها، االمر الذي شهد اقباال على شراء البادجات 
في املدرس����ة االجنليزية االبتدائية من قبل الطالب والكادر التعليمي 
واولياء االمور، وتضمنت مشاركة اجلمعية الكويتية لرعاية االطفال 
في املستش����فيات حضورا في جميع س����نوات املرحلة االبتدائية من 
الصف الس����ادس حتى حفل التخرج لطالب املرحلة االبتدائية والذي 
اقيم في فندق كراون بالزا بالفروانية، حيث قام فريق اجلمعية بتقدمي 
معلومات توضيحية حول دورها واهمية املشاركة املجتمعية، وكذلك 
تقدمي الشارات ملن يرغب في شرائها كنوع من الدعم الرمزي النشطة 
اجلمعية وتكية بيت عبداهلل. وحتدثت ناظرة املدرس����ة االجنليزية 
للمرحلة االبتدائية مارغريتا ادواردز قائلة: ان ما قدمناه هو تعبير عن 
التزامنا مبسؤوليتنا االجتماعية وتواصلنا مع املجتمع الكويتي، كما 
انه من صلب عملنا التربوي والتعليمي ان نشجع االهتمام بالرعاية 
الطبية واالنس����انية، خاصة الولئك االطفال الذين قد ال تكون احلياة 
بانتظارهم في املس����تقبل القريب، ان تكية بيت عبداهلل هي مشروع 
اجتماعي رفيع املس����توى وانساني في اهدافه واعماله، ويستحق كل 
الدعم املمكن من كل فرد ومؤسسة في املجتمع الكويتي، واننا نفخر 
مبا قدمه طلبتنا واولياء االمور والكادر التعليمي واالداري في املدرسة 

من دعم رمزي يعكس التزامهم بهذه القضية االنسانية لالطفال.

المذكور: المؤشر ضاع من العرب وأخذ يتهاوى ويضعف وهذه الرحلة حركت قضية فلسطين 

ليلى الشافعي
أكد النائب د.وليد الطبطبائي 
ان اسطول احلرية حقق مكاسب 
تزيد يوما بعد يوم، جاء ذلك خالل 
الندوة التي عقدتها رابطة علماء 
الش����ريعة لدول مجلس التعاون 
بعنوان »أسطول احلرية ونتائج 
الرحلة وآثارها« والتي عقدت في 
الهيئة اخليرية االس����المية  مقر 
العاملية، وتناول احملاضرة رئيس 
جلنة فلسطني بجمعية االصالح 
العنجري  االجتماع����ي د.ولي����د 
وبحض����ور بعض من مش����اركي 
االسطول كل من د.أسامة الكندري، 
ووائل العبداجلادر، وصالح املهيني 
وعبدالرحمن اخلراز باالضافة الى 

اعضاء الرابطة.
وق����ال د.الطبطبائي: كل يوم 
بعد يوم تضاف مكاسب من رحلة 
اسطول احلرية أولها فتح معبر 
رف����ح الذي فتح م����دة لم حتدث 
من قبل مم����ا أحرج اس����رائيل، 
ق����رار املواجهة وكس����ر  وايضا 
هيبة اسرائيل حني لم يذعن لها 
االس����طول وأوقعها في خيارين 
ام����ا ان يتراجعوا واما  صعبني، 
التنفيذ والهجوم على االسطول، 
واختاروا اخليار االسوأ في التنفيذ 
والنتيجة انعكست عليها من هذا 
القرار اخلاطئ، وهذا يدل على سوء 
تدبير، كما ان النتائج الطيبة نشعر 
بها يوما بعد يوم، ويكفي ان معبر 
رف����ح لم يفتح في أي وقت مثلما 
هو اآلن، فكان املعبر عندما يفتح 
فهو مخصص للركاب ويسمحون 
بدخول االدوية فقط، أما اآلن فكل 
شيء يسير منذ اكثر من اسبوعني 
من فتح املعبر، أما سابقا فكانت 
أقصى مدة ال تزيد على 5 أيام فقط، 
وبالنسبة للمساعدات التي كانت 
على االسطول فقد تسلمتها االمم 
املتحدة لتوصيلها الى غزة مبا فيها 
من مواد بناء وحديد، وبحمد اهلل 
البضاعة وصلت والسفن سترجع 

ان شاء اهلل قريبا، وهذا يدل على 
حسن النوايا وقرار املواجهة.

تفكك األمة

من جانبه، قال د.خالد املذكور 
ان حتريك قضية فلسطني واملسجد 
االقصى موجود في قلب كل مسلم، 
ولكن االعالم والسياسة والتخاذل 
وعدم معرف����ة الطريق الصحيح 
لهذه القضي����ة أدى الى ان كثيرا 
من الشباب يتقاعس وال يهتم بها، 
وبالتالي كنا نحتاج الى ان جنلو 
عنها الغبار وجنعلها ناصعة، فكان 
أسطول احلرية هو تفعيل للقضية 
ليس في قلوب العرب واملسلمني 
فقط، بل في قلوب جميع الناس 

في أنحاء العالم.
وأش����ار الى ان هؤالء االخوة 
الذين عقدوا العزم على املشاركة 
كانوا يعلم����ون ان هناك صعابا 
س����تواجههم، وان اليه����ود ل����ن 
الى مبتغاهم،  يتركوهم يصلون 
ومع ذلك عق����دوا العزم ووطنوا 
أنفسهم وأهليهم على مواجهة ما 
قد يتعرضون له من صعاب وقد 
حصل، ولك����ن اهلل اختار منهم 
الشهداء، وكذلك ذاق االخوة شيئا 
مما ذاقه أهل فلسطني وأهل غزة 
الذين عرف����وا ان العدو منذ اول 
يوم من احتالله وهو مصّر على 
خطط����ه وما يقوم ب����ه منذ عهد 
قدمي، وه����ا نحن العرب قد ضاع 
منا املؤشر وأخذ يتهاوى ويضيع، 
ولذا نحن نريد ونشجع مثل هذه 
املبادرات لفك احلصار عن اخواننا 

في غزة

البد من التحرك

وحول العبرة من احلدث اكد 
د.عجيل النشمي على أهمية تغيير 
الواقع والذي ال يتأتى باجتماعات 
وخطب حتى ولو كانت على أعلى 
مس����تويات إمنا يتأتى باحلركة 
فاحلركة هي الت����ي تغير وليس 

اجللوس وعقد املؤمترات والكالم 
وان اهلل تعالى إمنا يرتب النتائج 
عل����ى احلركة وم����ا كان ألحد ان 
يتصور ان تؤخ����ذ هذه اخلطوة 
في اسطول احلرية وان السفينة 
تذهب وتبحر ثم حتجز وان اقصى 
شيء ان ينزل ما عليها ثم يعودوا 
الى بالدهم ولكن اهلل قدر ان يعيد 
تاريخ هؤالء اليهود وهم من الغباء 
بدرجة كبيرة بإقدامهم على هذه 
اخلطوة، وه����ذا الغباء هو الذي 
اعطى القضية هذا البعد اإلنساني 
والدولي بسبب هذه اخلطوة التي 

قام بها اليهود.
وأض����اف اما الش����يء الثاني 
الذي نرصده فهو انه بدأ مؤش����ر 
قيادة األمة اإلسالمية جتاه تركيا 
فالشعب التركي واحلكومة التركية 
من الشعوب دولة خالفة، والتي ال 
ميكن ان ميحو اإلسالم ذلك وهي 
دولة قيادة وهذا احلدث جعل انظار 
املسلمني في العالم كله تتجه نحو 
هذه الدولة، كما ان نظرة املسلمني 
الى تركيا نظرة خاصة فليس لديهم 
القبول لديهم  مطامع وجوان����ب 
كبيرة لذلك فإن التفات املسلمني 
الى تركيا هو الذي سيحرك الدول 

العربية والدول اإلسالمية.

غزة تناديكم

الديوانية  وتن���اول ضي���ف 
رئيس جلنة فلس���طني اخليرية 
بجمعي���ة االص���الح االجتماعي 
التي  العنجري املشاريع  د.وليد 
تقوم بها اجلمعية في غزة وقال: 
لقد استفدت من هذا اجلمع الطيب 
مشروعني هامني من املشاريع التي 
تقوم به���ا الرحمة العاملية وهما 
املهدمة، ومزارع  البيوت  ترميم 
بير حواء الكويتي والتي نهدف 
منها الى توفي���ر األمن الغذائي 
فقد دم���رت املصان���ع والبيوت 
واحلص���ار  جعلهم ال يتمكنون 
من االستمرار في العمل وما كان 

أمامن���ا كأفراد نعم���ل في العمل 
اخلي���ري إال محاولة رفع احملنة 
عن ابناء غزة ففكرنا في الزراعة 
رغم التجريف االسرائيلي للمزارع 
واستطعنا بفضل اهلل ثم بالعزمية 
الصادقة توفير احلد االدنى من 
الكرمية واصبحت مواد  احلياة 
البناء متوافرة من خالل الرحمة 
العاملية ومت ترميم اكثر البيوت، 
حيث رممنا 300 بيت وسلمناها 
ونحن في طور تسليم 400 بيت 
بعد ش���هرين ثم نبدأ في ترميم 

1000 بيت وهذا ما جنحنا فيه.
واض���اف مزارعن���ا في خان 
يونس وفي دير البلح وفي رفح 
في الوس���ط وفي اجلنوب وهي 
املناطق االكثر حاجة والهدف منها 
كان 100 الف نخلة وشجرة فواكه 
مثمرة، حققنا النصف بفضل اهلل 
وهو مش���روع ضخم وكبير من 
شأنه أن يعطي آالف االطنان نحو 
5 آالف طن من التمور قريبا كما 
ان العنب في هذه السنة اعطانا 
25 طنا باالضافة الى الفواكه ونبه 
الى ان النخلة الواحدة تكلف 10 
دنانير وشتلة الفاكهة 5 دنانير 
واش���ار الى ان متطوعا كويتيا 
سيبني مستش���فى يتكلف اكثر 
من 5 ماليني دينار باالضافة الى 

مركز لأليتام
وذكر كل من أبطال اس���طول 
احلرية في كلمة كل منهم العبر 
والعظات من هذه االنطالقة بدأها 
وائل العبداجلادر حيث حتدث عما 
ملسه من صدق املشاعر اجلميلة 
في الشعب التركي جتاه قضية 
فلسطني واحلرص على فك احلصار 
في غزة واملش���اعر النبيلة التي 
فاض بها اجلميع خاصة مشاعر 

االتراك الذين تفوقوا علينا.
وأكد أن البرك���ة في النتائج 
والتي تأتي عظيمة من اهلل تعالى 
إذا صدقت النوايا وهذا ما ملسناه 

مع املشاركني.

وحتدث ص���الح املهيني عن 
مقومات النجاح وحسب االختيار 
وحس���ن العمل وأكد على أهمية 
تقدمي قضايا األمة على القضايا 
الشخصية وان كل واحد له دور 
في النصرة من اجتماع شعوب 50 
دولة.. من جهته حتدث عبدالرحمن 
اخلراز ع���ن حب االتراك للجهاد 
وصدق مش���اعرهم وأن االعمال 
الصاحلة جتر الى طاعة اهلل فلم 
نكن نخطط لقيام ليل وحلقات 
ذك���ر ودروس وان نختم القرآن 
كل هذه االعمال كان لها االثر في 
مباركة اهلل في نتائج الرحلة اكثر 
مما نتوق���ع وايضا في التثبيت 
في املواجهة بني الصهاينة ومن 
في السفينة مع اختالف اللغات 

واللهجات.
وتن���اول د.أس���امة الكندري 
دور املرأة وقال هناك من يحجم 
املرأة ويفتي بفتواه للتقليل من 
شأنها مع ان دورها عظيم ليس 
في هذا املكان فحس���ب ولكن في 
أماكن كثيرة فقد اسسن القافلة 
وبذلن اجلهد الكبير في الترتيب 
والتنظيم فقد خرجن ليس للرياء 
كما قال البعض، وكما قيل خرجن 
من دون محرم بل هذه فرية فكل 
واحدة معه���ا محرمها، وما قمن 
به دور رائع وعمل كبير فاملرأة 
في كل شؤون األمة لها دور كبير 
وتسد مواقع ال يستطيع الرجال 
س���دها فقد رأيت منهن العجب 

والتضحية والعمل.
واضاف عبدالرحمن الفيلكاوي 
بقوله: كلما كبر اإلنسان في عيون 
الناس كبر عند اهلل بعمله الطيب 
وقد اس���تفدت من الرحلة امور 
القي���ادة والتخطي���ط، وأي أمر 
يخدم هذا الدي���ن البد ان يكون 
مخططا ومدروسا وهذا ما رأيته 
في اخواننا االتراك وقد رزقنا اهلل 
في تلك الرحلة مبصاحبة االخيار 

ورزقنا الصدق واالخالص.

خالل ندوة »أسطول الحرية ونتائج الرحلة وآثارها« أقامتها رابطة العلماء لدول مجلس التعاون الخليجي

الرئيس د.حارث سياليجيش

أحمد رمضان يلقي كلمته

 )كرم دياب(د.خالد املذكور ود.عجيل النشمي ووائل العبداجلادر ود.أسامة الكندري ود.بدر الرخيص ود.وليد العنجري وعبدالرحمن اخلراز خالل اللقاء

وفد املدرسة خالل زيارته لتكية بيت عبداهلل

الرئيس البوسني يصل اليوم 
في زيارة رسمية

يص���ل الى البالد اليوم الس���بت الرئي���س د.حارث 
سياليجيش رئيس البوسنة والهرسك والوفد الرسمي 
املرافق له في زيارة عمل تس���تغرق ثالثة ايام، يجري 
خاللها مباحثات رسمية مع صاحب السمو األمير الشيخ 

صباح األحمد.

انخفاض األحمال إلى المنطقة اآلمنة 
بـ 9082 ميغاواط

رمضان: »غلف إكسبريس« تخطط للتوسع 
إقليميًا في دول الخليج والشرق األوسط

الشركة كّرمت موظفيها بمناسبة النتائج المتميزة خالل عام 2010/2009

كرمت شركة غلف اكسبريس وهي احدى شركات 
مجموعة البابطني موظفيها مبناسبة النتائج املتميزة 
التي حتققت خالل عام 2010/2009 بفندق كراون 
بالزا بحضور موظفي الشركة مع عائالتهم، وأشاد 
نائب الرئيس احمد رمضان في كلمة في بداية احلفل 
بالنتائج الطيبة التي حتققت خالل عام 2010/2009 
بالرغم من االزمة املالية العاملية الطاحنة وقال ان 
الشركة شهدت افضل االجنازات للعام 2010/2009، 
كما ان الش���ركة حتتل تصنيف���ا مميزا يربو على 
املنافس���ني بالس���وق احمللي وان الشركة تخطط 
لتتوسع اقليميا في دول اخلليج والشرق االوسط، 
واكد رمضان ان هذه النتائج التي حتققت جاءت 
نتيجة الدعم الدائم والوعي من االدارة وحرصها 
الدائ���م على بث روح العمل كفريق واحد لدى كل 
املوظفني وشكر كل املوظفني على اجلهد الذي بذل 
خالل عام 2010/2009، واشار الى انه بفضل اهلل ثم 
اجلهد املبذول والعمل املتواصل من قبل املوظفني 
والعمل كفريق عمل واحد عزز جناح الشركة، كما 
لفت الى ان الشركة تهدف في خطتها الى افتتاح فروع 
لها في جميع مناطق الكويت عمال مببدأ الوصول 
للعميل، مؤكدا ان التواصل مع املوظفني من عوامل 
النجاح لذلك حترص شركة غلف اكسبريس على 
التواصل مع موظفيها، وقد عبر موظفو الش���ركة 

عن ش���كرهم الدارة الشركة وشكرهم لكل الزمالء 
بالشركة واعترافا بأن التعاون بني كل اقسام الشركة 
والدعم املتب���ادل هو العامل االهم لتحقيق اهداف 
الش���ركة وتنفيذ سياس���تها وان الكل شركاء في 
النجاح الذي حتقق ومن ثم فإن احلفل هو تكرمي 
لكل موظفي الشركة واقيم حفل عشاء على شرف 

احلضور بهذه املناسبة.

دارين العلي
علم���ت »األنباء« من مصادر 
مطلعة ان وزارة الكهرباء اكتشفت 
خالل األزمة املاضية عدم قدرة 
وحدات الزور اجلنوبية الثماني 
على انتاج أكثر من 210 ميغاواط 
مع العلم انها مصممة على انتاج 
280 ميغاواط، ما أفقد الش���بكة 
560 ميغاواط من قدرتها كانت 

تعتمد عليها الوزارة.
الى ذلك، انخفضت االحمال 
الكهربائية أم���س الى معدالتها 
الطبيعية اآلمنة، حيث س���جل 

أم���س 9082  اقصى اس���تهالك 
ميغاواط وبقي املؤشر في املنطقة 
اخلضراء في مشهد لم يظهر طوال 
االس���بوع املاضي خالل ساعات 
النهار. مصادر في وزارة الكهرباء 
واملاء قال���ت ان هذا االنخفاض 
تعاونت على حتقيقه عدة عوامل 
أبرزها انخفاض درجة احلرارة الى 
47 درجة والرطوبة التي شهدتها 
البالد يوم امس، كذلك العطلة في 
الى  الرسمية، مشيرة  الدوامات 
ان ذلك ساعد مسؤولي الوزارة 
على أخذ استراحة محارب متهيدا 

ملوجة جديدة من احلر تعلن عنها 
التوقعات والتي حتما سترتفع 
معها االحمال الكهربائية. وأكدت 
املصادر ان الوحدات الكهربائية 
تعمل بكام���ل قدرتها ولم تتأثر 
بالرطوبة املرتفعة. وفي سياق 
منفصل، أص���در وزير الكهرباء 
واملاء أمس االول قرارات بتعيني 
م.ضحوي الهاملي مديرا لطوارئ 
الديزل التابعة لشبكات التوزيع 
وم.خالد الراشد مديرا في شبكات 
النقل وم.هبة اليوسف مراقبة في 

انارة الشوارع.

وحدات الزور غير قادرة إال على إنتاج 210 ميغاواط فقط


