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الشيخ ناصر صباح األحمد مكرما أحد املتفوقني ويبدو د.جاسم الكندري

الشيخ ناصر صباح االحمد متوسطا كوكبة من املتفوقني واملتفوقات

)أنور الكندري(اخلبير الفلكي د.صالح العجيري متحدثا في ديوانية الفرحان

)محمد ماهر(متفوقة تتسلم درعا تكرميية سعادة بالتكرمي

وزير الديوان: األبناء هم اللبنة األساسية لنجاح األمم وال تنمية إال باالعتناء بهم

رندى مرعي
أعرب وزير شؤون الديوان 
األميري الشيخ ناصر صباح 
األحمد عن مدى فرحته لتكرمي 
الفائقني من أبناء وبنات الشهداء، 
آمال أن ترتقي الكويت بارتقاء 
مستوى أبنائها العلمي في ظل 
الس���مو األمير  قيادة صاحب 
وسمو ولي العهد، مشيرا إلى 
أن تقدم األمم يقاس مبدى تقدم 
وتطور أبنائه في شتى مجاالت 
العل���وم واملعرفة، وعليه فإن 
تنمية البالد وتقدمها ال ميكن أن 
يتحققا إال ببذل اجلهود لالعتناء 
باللبنة األساسية لنجاح األمم 

وهم األبناء«.
كالم الش���يخ ناصر صباح 
األحمد جاء خالل رعايته حفل 
الفائقني والفائقات من  تكرمي 
أبناء الش���هداء وال���ذي نظمه 
مكتب الشهيد مساء أمس األول 
)االثنني( في قاعة الراية بفندق 

كورت يارد ماريوت.
من جهته قال، رئيس مجلس 
أمناء مكتب الش���هيد د.جاسم 
الكندري الذي هّنأ فيها الفائقني 
على ما حققوه وأجنزوه، قائال 
»هنيئا للكويت وشهدائها بكم، 
فأنتم وأمثالكم األمل والرجاء 
في مستقبل أكثر إشراقة ورفعة 

وتقدما«.

وأشار إلى »أننا نعيش اليوم 
عاملا حاف���ال متغيرا بالثورات 
العلمية واملعرفية املتسارعة 
زمانا ومكانا، فقد تبدلت املوازين 
وأصبحت األمة العارفة هي األمة 
القوية مما يشكل حتديا يتمثل 
في ضرورة اكتس���اب املعرفة 
مبفهومه���ا احلدي���ث املتطور 

واملتسارع.
وتابع الكندري: أنه في عالم 
مطرد التغي���ر أصبح التعليم 
هو االستعداد األمثل ألن يكون 
املرء قادرا عل���ى التأقلم، فقد 
أصبح تق���دم الدول وتطورها 
يقاس مبستوى تعليم أبنائها، 
فال تقدم بال بش���ر، وال ميكن 
للبش���ر أن يصنعوا تقدما ما 
لم يتوافر لدينا نظام تعليمي 
جديد، لتشكيل عقل جديد، لعالم 

جديد.
وأعرب عن سعادته، قائال 
»إن سعادتنا وارتياحنا النفسي 
أكبر من أن تعبر عنه الكلمات 
خاصة عندما نرى العديد من 
أبناء شهداء الكويت األبرار قد 
حصدوا مراكز متقدمة في مجال 

التحصيل العلمي«.

صرح الوطن

ثم كانت كلمة أولياء األمور 
امل���ال )أرملة  ألقته���ا خديجة 

شكرها لوزير شؤون الديوان 
األميري الشيخ ناصر صباح 
األحمد ل���كل ما يقدمه ويرعاه 
ألبن���اء الش���هداء وذويهم من 
خالل مكتب الش���هيد، مشيرة 
إلى حرصه على تذليل كل عقبه 

وتابع���ت املال: يجب تذكير 
أبنائنا بواجبهم في ضرورة بذل 
كل جهد واغتنام الوقت لبناء 
أنفسهم وعقولهم، ليسيروا على 
نهج آبائهم الشهداء، وليكونوا 
مواطنني صاحلني يضطلعون 

الش���هداء( توجهت فيها  أحد 
بالش���كر إلى صاحب الس���مو 
إياه بصاحب  األمير واصف���ة 
اليد احلانية والقلب العطوف 
الرحيم، لرعايته الكرمية ألبنائه 
ابناء الشهداء األبرار، وواصلت 

تعترض مسيرتهم على طريق 
العلم والتفوق، ليكونوا جنودا 
في خدم���ة الكويت، وعناصر 
فاعلة تعلي صرح الوطن في 
العلم  كل مجال من مج���االت 

واملعرفة«.

مخلصني ليواصلوا مس���يرة 
التحصيل العلمي وأن يحققوا 
التقدم والتفوق لكي يكونوا كما 
كان آباؤه���م جنودا في خدمة 
الكويت، ومدافعني عن كرامتها، 
رافعني شعار »الوالء واإلخالص 
لهذا الوطن«، لتظل الكويت وطن 
الع���زة والنماء ووطن احلرية 

والعطاء.
وفي تصريح لها قالت املدير 
العام ملكتب الشهيد فاطمة األمير 
إنه جريا على عادته السنوية 
يقيم مكتب الشهيد حفال لتكرمي 
الطلبة الفائقني من أبناء الشهداء 
للعام الدراسي 2008 / 2009، 
حيث بلغ عدد الطلبة املكرمني 
159 طالبا وطالبة في مختلف 

املراحل الدراسية.
واعتبرت استقبال صاحب 
السمو األمير ألبنائه املتفوقني 
من أبناء وبنات الش���هداء في 
مختلف املراحل الدراسية خير 
دليل وبرهان على اهتمام سموه 
بهم وتشجيعه لهم على التميز 
والنجاح إلميان سموه بأهمية 
العلم في تعزيز مسيرة التقدم 
ابناء  والتنمية والذي يواصل 
وبنات الشهداء خالله مسيرة 
آبائهم الذين قدموا أنفسهم في 
س���بيل رفعة الكويت وصون 

كرامتها.

بخدمة وطنهم والدفاع عن حمى 
الكويت والعمل من أجل تطورها 

املنشود«.
وأوضحت »أن تكرمي الطلبة 
الفائقني مناسبة نفخر بها كما 
الذي  يفخر بها مكتب الشهيد 
يصر مشكورا على إقامتها في 
كل عام، تأكيدا لدوره الوطني 
واإلنس���اني في تعزيز الروح 
املعنوية لدى أبناء الش���هداء، 
وإننا لعلى ثقة من أن تكرميهم 
سيكون دافعا لهم لالستمرار في 
كل مجاالت احلياة، ومبا يواكب 
مس���تجدات العصر والطموح 

العلمي«.

مواكبة التطور

الطالبة  ألق���ت  من جهتها، 
الفائقني،  أسيل الشمري كلمة 
لفتت خالله���ا إلى أننا نعيش 
الي���وم عاملا حاف���ال بالثورات 
العلمية واملعرفية املتسارعة، 
ال مكان فيه جلاهل أو متقاعس، 
وإن الفوز فيه لن يتحقق إال ملن 
يبذل اجلهد ويتفوق على نفسه 
في اكتس���اب مهارات تساعده 
على التأقلم مع متغيرات احلياة 

ومتطلبات العصر.
وعاهدت باس���مها وباسم 
الطلبة الفائقني صاحب السمو 
ب���أن يعمل���وا جادين  األمير 

رعى وحضر حفل مكتب الشهيد لتكريم 159 فائقًا وفائقة من أبناء الشهداء

العجيري: الكويت ستخلو من الفقع هذا العام
ما يثار عن اصطدام جرم س�ماوي باألرض في 2012 غير صحيح

ليلى الشافعي
الفلكي د.صالح  العال���م  اكد 
الفلك ال  العجي���ري ان علم���اء 
يوجد بينه���م اي اختالف واننا 
نحن البشر ارضيون بالتجنس 
وليس بالتأسيس الننا مطرودون 
م���ن اجلنة، وقال ف���ي لقائه في 
ديوانية جمال الفرحان مبنطقة 
الرميثية حيث استضافه الفرحان 
من اج���ل التواصل مع اجلمهور 
ورواد الديوانية، انني قادم إليكم 
م���ن املاضي وقد جتاوزت ال� 88 
عاما وانني اليوم بعد هذا العمر 
ال اسمع اال بأذن واحدة وال ارى 

سوى بعني واحدة.
العجيري من هو  وتس���اءل 
األمي؟ واجاب منذ 4000 عام لو 
سألنا من هو االمي تكون االجابة 
ان االمي الذي ال ميلك اي تعاليم 
من االجنيل، ولو سألت اليوم عن 
االم���ي لقالوا لك الذي يكتب وال 
يستخدم الكمبيوتر، الننا اليوم 
التكنولوجيا والتقدم  في عصر 

العلمي.
وتناول د.العجي���ري كثيرا 
الطبيعية وحتدث  الظواهر  من 
عنها بتفصيل مؤكد ان الكويت 
س���تخلو هذه السنة والسنوات 
املقبلة من الفقع وعدم ظهوره في 
الصحراء الكويتية بسبب وجود 
الفواكه من جميع االنواع، وهذه 
متنع ظه���ور الفقع في الكويت، 
الن الفقع والفواكه ال يجتمعان 

في الكويت.

االجرام السماوية

وحتدث العجيري عن االمور 
التي ستكون في املستقبل وعما 
يشاع عن اصطدام احد االجرام 
السماوية باالرض في عام 2012، 
مؤكدا ان هذا االمر غير صحيح 
النه لن يحدث ابدا، فهذه االخبار 
موجودة فقط على شبكة االنترنت، 
خاصة ان الكثير من العرب يأخذ 
بالنظرية ويعتبرها قانونا وهذا 
االمر خطأ، وذكر العجيري ان آخر 
جرم سماوي ضرب االرض كان 

في سيبيريا عام 1908.
وتناول العجيري االحتباس 
احلراري فقال: لو حجبنا االرض 
من خارجه���ا واصبحت االرض 
كأنه���ا في بي���ت زجاجي مغلق 
»حبة الدفيئة« هذا يدل على زيادة 

حرارة اجلو واستمرار احلرارة 
على سطح االرض، وهذا يؤدي 
الى ذوبان اجلليد وارتفاع منسوب 
البحر ودخ���ول مياه البحر الى 
االنهار وتكون الدنيا ظالما وبردا 

فهنا انتهاء اخلليقة.
اما ع���ن حتلية املي���اه: فأكد 
العجيري خ���الل الديوانية على 
اتب���اع طرق حديث���ة ومتوافرة 
املياه، الن  النفط لتحلي���ة  غير 
بعد 100 عام ف���ي الكويت وهذا 
اعتقاد ولي���س واقعا لن يكون 
هناك البنزين املوجود في باطن 
االرض في وقتنا احلالي، وستكون 
االرض معرضة للزالزل، لهذا يجب 
اس���تغالل الطاقة الشمسية من 

اليوم، واخذ االحتياطات.

واشار الى ان مصر والكويت 
من اغن���ى دول العالم: حيث انه 
في السبعينيات كان عدد سكان 
مصر 35 مليون نسمة امنا اليوم 
هم في ازدياد، وقال ان وزير الري 
املصري قال ان مصر ستقطر مياه 
البحر، فهذا االمر غير صحيح النه 
يوجد في الدول العربية بدائل ال 
توجد في اوروبا الن لدينا الطاقة 
الشمسية والبحر وسنعمل على 
الى  الطاقة الشمس���ية  تصدير 

اوروبا.
وع���ن مثل���ث برم���ودا : اكد 
العجي���ري ان مثلث برمودا لغز 
من االلغاز، والكل ادلى بدلوه في 
هذا املجال، حتى وصول العالم 
الروسي والذي اكد على ان مثلث 

برمودا هو مجموعة من املياه تدور 
بسرعة فائقة الى باطن احمليط.

والدليل على ذلك ان في عام 
1945 خرج���ت خم���س قاذفات 
اميركي���ة فلم ترج���ع الى اآلن، 
وفي عام 1972 مرت بجانب املثلث 
طائرة ولم يحصل لها شيء ولكن 

ساعاتهم تأخرت عشر دقائق.
العجي���ري ان ه���ذا  وق���ال 
التفسير االقرب الى الصحة هو 
تفسير الروس مبا يخص مثلث 

برمودا.
وتناول حقيقة االطباق الطائرة 
فقال: نحن نعرف ان االرض تخرج 
انبعاث���ا جويا وهذه االنبعاثات 
تكون على ش���كل دائري، فالكل 
يقول انها اطباق طائرة من الفضاء 
اخلارجي ولكن ليس بهذا الشكل، 
وقال ان املركبات الطائرة لم تأت 

من مخلوقات عاقلة.
ان االطباق  العجي���ري  واكد 
التي نسمع عنها ما هي اال انبعاث 
ارضي، حيث ان االرض مملوءة 
بآالف املراصد، والى اآلن لم ترصد 

اي منها طبقا طائرا.

البشر والتجنيس

وأك���د العجيري ان البش���ر 
املتواجدي���ن على كوكب االرض 
ليسوا اصليني وليسوا بالتأسيس 
بل انهم بالتجنيس الننا مطرودون 

من اجلنة.
وباحلس���ابات الفلكي���ة قال 
العجي���ري ان عمر الكون 4600 
مليون سنة واننا نعيش اليوم 

في املليون االخير.

في محاضرة استضافها ديوان جمال الفرحان للتواصل مع الجمهور

ال خالف مع السعدون
تناول العجيري ما يثار حول وجود خالف ما بينه 
وبني عادل السعدون وانهما مختلفان في حتديد رؤية 
شهر رمضان املاضي، وقال ان علماء الفلك غير مختلفني 
أبدا ولكن الرؤية غير واضحة للبعض ونحن متفاهمان 

مع بعضنا.
وعن توحيد شهر رمضان: قال العجيري ان تركيا في 
عام 1970 دعت الى توحيد رمضان في العالم اإلسالمي 
وفعال مت هذا األمر واس���تند الى اتباع 4 محاور: وجود 
4 شهور حتى يولد هالل رمضان، وان يضمن ان النور 
جنب القمر وهذا ال يحدث إال ب� 7 درجات، وان نضمن 

ان القمر خرج من حي الكبش قبل غياب الشمس.د  


