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د.عصام الفليج في مخيمات الالجئني بغزة

د.محمود الزهار يشرح للزميلني عدنان الراشد وسامي النصف األوضاع في غزة د.الفليج يتوسط الراشد والنصف

د.هنية مع الزميلة بدرية درويش

وفد الصحافيني الكويتيني ود.اسماعيل هنية وقيادات حركة حماس في غزة

الفليج والراشد في مستشفى الكويت بغزة

النصف والفليج والراشد والزميلة منى ششتر

الراشد والفليج مع األيتام في غزة

توزيع مساعدات

د.اسماعيل هنية والزميل عدنان الراشد

ليلى الشافعي
أص����در د.عصام الفليج بعد عودته من قطاع غزة 
كتابا بعنوان »غزة رأي الع����ن« قدم فيه كلمة وفاء 
وعرفان لكل الزمالء املرافقن له في هذه الرحلة التي 
أس����ماها رحلة تاريخية والتي كان بصحبته رئيس 
الوفد ونائب رئي����س حترير جريدة »األنباء« عدنان 
الراش����د والكاتب س����امي النصف ومدير عام جريدة 
كويت تاميز بدرية درويش ومدير حترير في وكالة 
األنباء الكويتية »كونا« منى ششتر، والتي متت في 
يناير 2010 فترة احلصار االسرائيلي القاتل منذ عام 

2006الى ان طبع هذا الكتاب.
يقوم الكاتب بتوثيق هذه الزيارة في كتابه »غزة 
رأي العن« حيث يقدم صورة تقريبية للواقع املرير 
الذي ش����اهدوه هناك ويهدي الفليج كتابه الى جميع 
املرابطن في جميع أرض فلسطن والى كل الصامدين 

في قطاع غزة والى كل محب لنصرة احلق.
يتكون الكتاب من 104 صفحات بدأها بشكر وتقدير 
لكل من ساهم في دعم رحلة وفد جمعية الصحافين 
الكويتية الى قطاع غزة وهم عبداإلله عبداهلل املطوع، 
رئيس جمعية الصحافين الكويتية أحمد بهبهاني، 
السفارة الكويتية في جمهورية مصر العربية، خطوط 
الطيران املصرية، الرحمة العاملية بجمعية اإلصالح 
االجتماعي وجمعية الرحمة لإلغاثة والتنمية بقطاع 
غزة. ويصف الفليج في كلماته »في بيتهم باب« حال 
أرمل����ة فقيرة مع طفلها الصغير في غرفة حتيطها 4 

جدران ولها باب خش����بي غير انه ليس له سقف ثم 
ينتقل في املبح����ث األول الى التحدث عن قطاع غزة 
ومحافظاتها اخلمس »ش����مال غزة، غزة، دير البلح، 
خان يونس، ورفح« كما تناول مخيمات غزة الثمانية 
وسكانها وقطاع غزة عبر التاريخ موضحا أبرز مدن 
قطاع غزة واملعابر حولها »معبر بيت حانون، الشجاعية، 
املنطار، القرارة، العودة، كرم أبوس����الم ومعبر رفح« 
ويص����ف الكاتب حال احلياة في غ����زة من نقص في 
الكهرباء والغاز والوضع السياسي اليوم مشيرا الى 
مجزرة غزة أو الرصاص املسكوب موثقا بالصور احلال 
املأساوي ألهالي غزة. وفي املبحث الثاني »غزة رأي 
العن« يصف بداية الرحلة »القاهرة – العريش – رفح« 
وزيارة الوفد ملستشفى الكويت التخصصي ثم لقاء 
الوفد مع وزير اخلارجي����ة د.محمود الزهار وكيفية 
استقباله احلميم للوفد، وعرج الى لقاء الوفد مع رئيس 
املكتب السياسي حلركة املقاومة اإلسالمية حماس خالد 
مشعل وتصريحاتهم حول العالقة مع إيران، ثم انتقل 
الى زيارات الوفد امليدانية في قطاع غزة، مشيرا الى انه 
أطلق على عدنان الراشد لقب CIA الكويت حينما أصر 
على خروج الوفد من غزة في اليوم الثاني رغم إجماع 
أعضاء الوفد على البقاء ليلة أخرى، وفي اليوم التالي 
فوجئنا باتصال من د.رشيد احلمد سفير الكويت في 
مصر يخبرنا ان اسرائيل قصفت شمال غزة صباحا، 
فقلت: صچ عدنان ساحر وأظنه يعمل مع CIA لصحة 

معلوماته، وان توقعاته دائما في محلها.

هنية: عالقتي مع صاحب السمو  الشيخ صباح األحمد قوية ومتينة

رأي 
العين 

أهل غزة يشكرون الكويت ويكنون لهم كل محبة وعرفان

د.عصام الفليج أصدر كتابًا ضّمنه مشاهداته من خالل
رحلته إلى قطاع غزة ضمن وفد جمعية الصحافيين


