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د.وليد العنجري مكرما الزميل عدنان الراشد بحضور فيصل القناعي

جمعية الرحمة تهدي لوحة للمسجد األقصى إلى جمعية الصحافيني..ود.وائل احلساويتكرمي د.عصام الفليج

صورة جماعية للمكرمني مع اجلهات املكرمة نائب رئيس التحرير ومدير جمعية الصحافيني الزميل عدنان الراشد ملقيا كلمته بحضور د.وائل احلساوي وفيصل القناعي ود.عبداهلل احلوراني ود.عصام الفليج ود.وليد العنجري

الراشد: زيارة وفد »الصحافيين« إلى غزة أتت من منطلق المسؤولية القومية

الفلي�ج: أي�ادي الخير الكويتي�ة لها بصم�ة واضحة في كل م�كان زاره الوف�د داخل غزة
الحس�ينان: م�د ي�د الع�ون بالدع�م إل�ى ش�خص محت�اج ليس�ت في�ه من�ة ألح�د
العنج�ري: الزي�ارة تعك�س م�دى ح�رص »اإلص�اح« عل�ى التواص�ل م�ع قضاي�ا األمة
الحوراني: الكويت أدركت الخطر الصهيوني مبكرًا فاحتضنت تأس�يس الثورة الفلس�طينية 1965

أنه منعه ظرف طارئ، كما حيا األخ طارق 
العيسي والشيخ نادر النوري ود.عبداهلل 
املعتوق، مثمنا مبادرة الزميل أحمد بهبهاني 
الذي أبدى استعداده للتكفل بتكاليف الزيارة 

إال أن جمعية الرحمة سارعت بدعمها.

تاريخ مشرف للعمل الخيري

 وب����دوره أكد مس����ؤول جلن����ة العالم 
العربي بجمعية إحياء التراث اإلس����امي 
د. فهد احلسينان أن اخواننا في فلسطني 
ف����ي أمس احلاجة لن����ا، موضحا أن مد يد 
العون لشخص محتاج ليس فيها منة ألحد، 
مستش����هدا بقول احلسن البصري »إن من 
نعم اهلل عليكم حاجة الناس إليكم«، مثمنا 
زيارة وفد جمعية الصحافيني لغزة لتكون 
خير شاهد على وصول التبرعات ملستحقيها 
وذلك بعد حملة التشكيك التي تتعرض له 

اجلمعيات اخليرية.
وأوضح احلس����ينان أن العمل اخليري 
الكويتي متأصل وله ب����اع طويل وتاريخ 
مشرف حتى قبل وجود اجلمعيات اخليرية، 
متوجها بالشكر جلمعية الصحافيني الكويتية 
على أمانة نقلها للصورة الصحيحة والوجه 

املشرق للعمل اخليري.
ومن جانبه أكد رئي����س جلنة الرحمة 
التابعة جلمعية اإلصاح االجتماعي د.وليد 
العنجري أن زيارة الوفد اإلعامي لغزة أمر 

وعبارات الثناء والتهاني بأعياد االستقال 
والتحرير والتي لم تخل من اعتذار عن أي 

جتاوز في حق الشعب الكويتي.

رئيس جمعية اإلصالح االجتماعي

وحيا الراش����د العم حمود الرومي الذي 
كان من املفترض أن يكون ضمن الوفد لوال 

والقنوات الشرعية والقانونية التي حتترم 
احلدود وسيادة الدول، مشيدا بريادة العمل 
اخليري الكويتي س����واء في فلس����طني أو 
خارجها، موضح����ا أن  التبرعات تصادف 
أهلها وتخف����ف الكثير من معاناتهم، الفتا 
لألجواء احلميمي����ة التي جرت في إطارها 
الزيارة واملشاعر الطيبة للشعب الفلسطيني 

من منطلق واجب ومسؤولية قومية جتاه 
أهلنا في فلسطني سواء في القطاع أو الضفة 
الغربية، متوجها بالشكر والتقدير للسلطات 
املصرية واألجهزة األمنية والعاملني في مطار 
القاهرة ومعبر رفح البري على التسهيات 
التي قدموها للوفد، مثمنا دور وجهود سفارة 
الكويت في القاهرة وعلى رأس����ها السفير 
د.رشيد احلمد واملستشار محمد فهد احملمد، 
واملستشار يوسف اليتامى، واملستشار فاح 
املويزري وكذلك رئيس مجلس إدارة »كونا« 
الشيخ مبارك الدعيج، مشيدا بجهود اإلخوان 
في قطاع غزة الذين سهروا على راحة الوفد 

ولم يألوا جهدا في تيسير أموره.

مساهمات مشكورة

وق����ال الراش����د: كلمة »ش����كرا« كبيرة 
التابعة جلمعية  نوجهها جلمعية الرحمة 
اإلصاح االجتماعي كداعم أساس����ي لهذه 
الزيارة، مشيدا مبساهمات جلنة فلسطني 
التابعة للهيئة اخليرية اإلسامية العاملية 
وجلنة العالم العربي التابعة جلمعية إحياء 
التراث اإلسامي، معربا عن امتنانه جلهود 
اجلمعي����ات اخليرية في القطاع وخدماتها 

والتغطية اإلعامية املميزة للزيارة.
وأعرب عن سعادته لزيارة غزة مرتني 
خال عام واحد، داعي����ا اجلميع للمبادرة 
بكسر احلصار على غزة ولكن وفق األطر 

يثل����ج الصدر والتي تدل على مدى حرص 
اجلمعية على التواص����ل مع قضايا األمة، 
موضحا أن الشعب الكويتي مرتبط بقضاياه 

الكبرى وبهويته اإلسامية.
وأشار العنجري الى أن ما تقوم به جمعية 
الصحافيني هو اجلناح الثاني حلمامة السام 
واإلنسانية الكويتية بينما جناحها األول هو 
العمل اخليري، مشيرا ألهمية العمل اخليري 
الذي يس����اهم في نشر األخوة واحملبة بني 
ش����عوب العالم اإلسامي. وعرض لبعض 
األعمال اخليرية للجمعي����ة في غزة ومن 
بينها بناء وترميم 750 بيتا دمرتها قوات 
االحتال باإلضافة إلى العمل على ترميم 100 
بيت وبناء 100 بيت جديد، فضا عن بناء 
املستشفيات واملخابز وكفالة 7 آالف يتيم 

ورعاية 2200 أسرة من أسر الشهداء.

دعم الصمود

 وب����دوره أكد رئي����س جمعية األخوة 
الفلسطينية - الكويتية د.عبداهلل احلوراني 
أن الصراع بني اليهود واملسلمني هو صراع 
وجود سيستمر إلى قيام الساعة، مثمنا دور 
الكويت حكومة وش����عبا في دعم القضية 
الفلسطينية واملس����اعدات التي تدعم بقاء 
الشعب الفلسطيني على أرضه، الفتا إلى 
أن الكويت أدرك����ت اخلطر الصهيوني في 
وقت مبكر ولذلك احتضنت تأسيس الثورة 

الفلسطينية التي انطلقت عام 1965.
ومن جهته أكد ممثل اجلالية الفلسطينية 
د.إبراهيم املهنا أن لديه كلمتني األولى شكر 
والثانية رجاء، فالش����كر للكويت حكومة 
وشعبا على دعمها لكفاح الشعب الفلسطيني 
أما الرجاء فيتعل����ق باملطالبة بتخصيص 
صفحة أسبوعية في كل جريدة يومية ملتابعة 

القضية الفلسطينية.
وفي اخلتام قدمت جلنة الرحمة العاملية 
التابعة جلمعية اإلصاح االجتماعي وجلنة 
فلسطني التابعة للهيئة اخليرية اإلسامية 
العاملية وجلنة العالم العربي التابعة جلمعية 
إحياء التراث اإلس����امي دروع����ا تذكارية 

ألعضاء الوفد اإلعامي.

أسامة دياب
أقام����ت جلنة الرحم����ة العاملية التابعة 
جلمعية اإلصاح االجتماعي وجلنة فلسطني 
التابعة للهيئة اخليرية اإلسامية العاملية 
وجلنة العالم العربي التابعة جلمعية إحياء 
التراث اإلسامي حفل تكرمي لوفد جمعية 
الصحافيني الذي زار قطاع غزة في الفترة 
م����ن 12 إلى 17 اجلاري بحضور أمني س����ر 
اجلمعية الزميل فيصل القناعي ولفيف من 
أعضاء جمعية األخوة الكويتية � الفلسطينية 
وعلى رأسهم رئيس اجلمعية واملنسق العام 
د.عب����داهلل احلوراني وعدد من اإلعاميني 

واملهتمني بالشأن العام.
وأكد اإلعامي د.عصام الفليج ان الزيارة 
لغ����زة لها طابع خاص ومميز ألنها قاومت 
احلصار وكسرت العزلة، موضحا ان زيارة 
وفد جمعية الصحافيني لغزة لم تكن األولى 
حيث سبقتها زيارة العام املاضي تخللتها 
لقاءات على مستوى القيادات الفلسطينية، 
الفتا إلى أن الزيارة هذا العام حققت أهدافها 
املرجوة وخلقت نوعا من التواصل بني الوفد 
واحملاصرين من أبناء الشعب الفلسطيني 
في غزة من خال معايشة يومية ملعاناتهم 

ومواقفهم وردود أفعالهم.
وأشار الفليج إلى أن املوقف الشعبي في 
غزة مشرف وزاخر بصمود أبنائها وكفاحهم 
ضد االحتال الصهيوني، معربا عن سعادته 
وفخره باألي����ادي البيضاء للعمل اخليري 
الكويتي التي لها بصمة واضحة في كل مكان 
زاره الوفد من دعم للمحتاجني سواء باملؤن 
أو املساعدات النقدية، باإلضافة إلى إعادة 
بناء أو ترميم الوحدات السكنية التي دمرتها 

قوات االحتال اإلسرائيلي الغاشم.
وأوضح أن الوفد التقى هذه املرة رئيس 
احلكومة الفلس����طينية املقالة د.إسماعيل 
هني����ة، مثمنا دور وجه����ود مدير جمعية 
الصحافيني الزميل عدنان الراشد في إجناح 

هذه الزيارة التاريخية.
ومن جهته، أك����د نائب رئيس التحرير 
ومدير جمعية الصحافيني الكويتية الزميل 
عدنان الراش����د أن زيارة الوفد لغزة تأتي 

»اإلصالح« و»إحياء التراث« و»الهيئة الخيرية« كّرمت أعضاء الوفد المشارك في الزيارة
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