
 الزميالن د.عصام الفليج وسامي الخليفي 
  في لقطة تذكارية مع مجموعة أطفال قرب ميناء غزة

 34  مناسبات  االحد  ٢٣  يناير  ٢٠١١   

 محمد البحر ود.وائل احلساوي ود.أحمد الكوس وسامي النصف ود.عصام الفليج في مدرسة اإلمام ابن العثيمني للبنات

 الوفد الصحافي في مقر مراسلة تلفزيون الكويت في غزة الزميلة سعاد اإلمام

 أهالي منطقة جباليا رفعوا علم الكويت على منازلهم ترحيبا بالوفد الزائر

 د.إسماعيل هنية ود.أحمد بحر نائب رئيس املجلس التشريعي الفلسطيني يشاركان الوفد الكويتي في تناول «كنافة غزاوية»

 حديث بني د.إسماعيل هنية والزميلني عدنان الراشد وسامي النصف بعد صالة اجلمعة

 الوفد الصحافي خالل زيارته جمعية أهل السنة والكتاب الزميالن عدنان الراشد ومحمد البحر مع مزارع فلسطيني صامد في محاذاة اجلانب اإلسرائيلي

 معبر رفح من اجلانب الفلسطيني قطاع غزة 

(تصوير: سامي الخليفي - كونا)   وفد «الصحافيني» خالل افتتاح قسم من مدرسة اإلمام ابن العثيمني في خان يونس 

 جانب من استقبال الوفد في معبر رفح البري الفلسطيني

(تصوير: سامي الخليفي - كونا)  (تصوير: سامي الخليفي - كونا)  وفد «الصحافيني» خالل افتتاح قسم من مدرسة اإلمام ابن العثيمني في خان يونس  (تصوير: سامي الخليفي - كونا)  وفد «الصحافيني» خالل افتتاح قسم من مدرسة اإلمام ابن العثيمني في خان يونس   

 غزة.. أرض الصمود

كويتية في مجـــاالت مختلفة تتراوح 
بني بناء وترميم املنازل وإنشاء مخابز 
ومساجد ومدارس ومزارع تعني أهالي 
قطاع غزة على الصمود وتسد احتياجاتهم 

احلياتية.
  عمومـــا ما شـــاهده أعضـــاء الوفد 
الصحافي الكويتـــي على أرض الواقع 
يثلج الصدر ألنه نابع من إحساس الكويت 
وأهلها بالواجب واملســـؤولية العربية 
واالســـالمية إزاء القضية الفلسطينية 

بشكل عام. 

االجتماعي، من خـــالل جمعية الرحمة 
العاملية وجمعية دار الكتاب والسنة في 
قطاع غزة. منذ بداية وصولنا، سعينا 
الى اقامة اتصاالت ولقاءات مع مختلف 
القوى والفئـــات التي تعيش في قطاع 
غزة، لنتفهم احتياجاتهم ونطمئنهم بأننا 
ســـنبذل أقصى ما ميكننا لنمنحهم ما 
يحتاجون من إصالح وأعمال ومساعدات 

إغاثية.
  أما ما مت تقدميه واجنازه من مشاريع 
فقد قامت به جمعيات وهيئات خيرية 

الغزاويون بحفاوة بالغة وابتســـامات 
صادقة علـــى الوجوه، لدرجة أن كثيرا 
مـــن الغزاويني رفعوا العلـــم الكويتي 
فوق أسطح منازلهم تعبيرا عن شكرهم 
وحفاوتهم بالوفـــد الكويتي وما ميثله 

أميرا وشعبا وحكومة.
  ومن حسن احلظ تزامن الزيارة مع 
افتتاح عدة مشاريع إغاثية واسكانية في 
القطاع قامت بها هيئات كويتية خيرية 
هي: الهيئة اخليرية االسالمية وجمعية 
احياء التراث االسالمي وجمعية االصالح 

 غزة - خاص
  غزة تلك البقعة العزيزة من األرض 
والتي حمل اسمها عبر الدهور معاني تدل 
على ما تعرضت له طوال تاريخها من 
املنعة واحلصانة والتصدي للغزاة، حتى 
أصبح اسمها أكبر داللة على تاريخها.

  إلى هذه األرض العزيزة كان البد أن 
يقودنا الواجب والشوق كما يقودنا املصير، 
لنجد أنفسنا فيها للمرة الثانية خالل عام 
واحد.. وفد مـــن جمعية «الصحافيني» 
ميثل تيارات وتوجهات متنوعة من فئات 
الشعب الكويتي اجتمعت على هذه البقعة 
العزيزة من االرض بدافع الواجب وبدافع 
الرغبة في تقدمي العون ومد يد املساعدة 
ال كعمل خيري لكن كما متتد يد اجلسد 

لتداوي اجلرح.
  بدأت الرحلـــة من مطار القاهرة إلى 
مدينة العريش انتهاء مبعبر رفح البري 
حيث اســـتقبلتنا الســـلطات املصرية 
املختصة بالترحاب وسهلت مهمتنا مبا 
رفع من توقعاتنـــا وزاد من آمالنا في 
جناح املهمة التي اضطلعنا بأدائها في 
غزة، فلها كل الشكر. وقد سارت األمور 
على خير ما يرام نتيجة للتنسيق الذي 
قامت به السفارة الكويتية في القاهرة 
في التجهيز االســـتباقي للزيارة، وهو 

جهد يستحق التقدير.
  متثلت مهمتنا في االقتراب من االوضاع 
التي يعيشها الشعب الفلسطيني في قطاع 
غزة في ظل احلصار اإلسرائيلي الظالم 
املفروض عليه، ورؤيتها رأي العني لنطلع 
عليها ونحدد ما الذي ميكننا أن نقدمه 

لتخفيفها بانتظار زوالها.
  وعندما أصبحنا داخل غزة، استقبلنا 


