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د.صالح العجيري ويوسف الياسني خالل افتتاح املؤمتر

افتتاح أنشطة المؤتمر الوطني السابع »من الكويت نبدأ وإلى الكويت ننتهي«

العجيري: األمي في أيامنا هو من يقرأ ويكتب
الياسين: نحتاج ألن نكون قلباً واحداً لصالح الكويت

وعلينا ان نكون قلبا واحدا في 
السراء والضراء«.

الوطن، هو  ان  املهلهل  وقال 
الذي أعطانا كل شيء والكثير، 
وأض���اف: علين���ا تذك���ر آبائنا 
وأجدادنا كيف كانوا وكيف ضحوا 
بأرواحهم، وأوضح املهلهل أال فرق 
الي���وم بني بدوي أو حضري او 
شيعي او سني، فالكل كويتيون، 
والكل تربى عل���ى هذه األرض 
الطاهرة، وفي النهاية نحن جميعا 
كويتيون، وأردف: نحن بحاجة 

ان نكون قلبا واحدا.
وأضاف: لو ان مصلحة العائلة 
تعارضت مع املصلحة الوطنية 
نختار املصلح���ة الوطنية، ألن 
الوطن هو كل شيء وهو العطاء 
ومصدر الرزق وتوجه املهلهل، 
بكالمه للطلبة والطالبات، وقال 
لهم: من نشاهدهم اليوم الطيار 
واملهندس والطبي���ب والوزير 
وامل���درس وعضو مجلس األمة 
جميعهم كانوا طلبة، وكل شخص 
فيهم كان لدي���ه طموح ومثابر 
وكانت لديه ذاتية وأرشد املهلهل 
الطلبة الى ان يكونوا ذاتيني مع 
أنفسهم وفي عملهم وأن يعملوا 
ويجتهدوا في أوقات الدراس���ة 
واإلج���از ، وأردف ان الكوي���ت 
محتاجة كل سواعدكم، وأضاف 
انت���م جيل املس���تقبل وعليكم 

نعتمد.
وحتدث العالم الفلكي د.صالح 
العجيري مع الطلبة والطالبات 

عن األمية وكيفي���ة محاربتها، 
وق���ال: ان األمية تختلف في كل 

زمان ومكان.
وأردف: من ألف سنة كانت 
الشمس والنجوم ال تعني شيئا، 
ومن 3000 سنة كانت الشمس 
والنجوم مصدر إرشاد ومن 100 
س���نة كان األمي الذي ال يعرف 
اليوم  أم���ا  الق���راءة والكتابة، 
القراءة  الذي يعرف  فاألمي هو 

والكتابة!
وأضاف: ان الطلبة مستغربون 
من كالم���ي، واليوم وفي عصر 
الذي يقرأ  اإللكترونيات أصبح 
ويكتب أميا ألن عليه ان يتعلم 
املواقع  كيف يضغط عل���ى زر 

ليكون عاملا.
وتابع: ف���ي القرن ال� 19 كان 
التدريس يتم ع���ن طريق املال 
واملطوع يعلم عم يتساءلون أو 
فاحتة القرآن، وبعض املس���ائل 
احلس���ابية ويقبض راتبه من 
األهالي، وأضاف: ان املادة قدميا 
كان���ت صعبة مقارن���ة باليوم، 
ألن احلكومة كانت تصرف على 
املدارس  األبناء وأنشأت  تعليم 
في مختلف املناطق واجلامعات 
واملعاهد وأصبحت هناك وزارة 
معارف وتربي���ة وتعليم، وفي 
نهاية حديثه قال: ان على الطلبة 
احلرص كل احلرص على التعليم 
ألنه نبراس احلياة ونورها وهو 
الذي يجعل اإلنسان يخدم بلده 

جيدا.

مؤكدة أن قانون النشر يعرقل حرية الرأي ووزارة اإلعالم تباركه

شيخة الغانم: الصحافة تستحق 
بجدارة لقب السلطة الرابعة

ته���رب البعض م���ن مواجهة 
الصحافة خاصة اذا كان هؤالء 
في مواقع املسؤولية التي حتتم 
عليهم كشف احلقائق واظهار 
االمور جلية واضحة. معتبرة 
ان الوزارات والهيئات وجميع 
مرافق الدولة  تعد ملكا عاما 
لذا فليس من حق أي مسؤول 
أي���ا كان موقع���ه ان يتهرب 
أو  أو يبعدها  من الصحاف���ة 
يتجاهل دورها. مرتأية ان من 
حق اجلميع ان يعرف ما يدور 
الوزارات  داخل كواليس هذه 
والهيئات. محذرة متاما من ان 
تكون هذه الوزارات في معزل 

عن الصحافة.

أشادت الناشطة السياسية 
شيخة الغامن بالدور احملوري 
الذي تقوم به الصحافة واجلهد 
الكبي���ر الذي تبذله لكش���ف 
احلقائق في العديد من القضايا 
املهمة الت���ي تخص املجتمع. 
مؤكدة ان الصحافة تستحق 
بكل جدارة لقب السلطة الرابعة 
ملا لها من دور كبير في محاربة 
الفس���اد وكشف املفسدين في 
مختلف املجاالت وعلى مستوى 
جميع االصعدة مما يدل على 
التي حتملها  عظم املسؤولية 

على عاتقها.
وأضافت الغامن ان الصحافة 
همزة الوصل الفعلية بني جميع 
أطياف املجتمع. موضحة انها 
دائما تعبر عن نبض الشارع 
وآالمه وجمي���ع قضاياه التي 
يراد التعبير عنها، لذا فإنها تعد 
املتنفس احلقيقي ملا يشعر به 
املواطن البسيط. الفتة الى ان 
دور الصحافة في أوروبا مفعل 
على أكمل وجه، حيث انها تعمل 
على خدمة املجتمع في العديد 
والعديد من املجاالت املختلفة 
مثل كشف اجلرائم والدفاع عن 
املظلومني حتى ينالوا حقوقهم 

على أكمل وجه.
وانتقدت الناش���طة الغامن 

شيخة الغامن

بدأت أنشطة املؤمتر الوطني 
الس���ابع »من الكويت نبدأ وإلى 
الكوي���ت ننته���ي« ف���ي منطقة 

العمرية.
وحت���دث احملام���ي يوس���ف 
مهلهل الياس���ني بكلمات مرجتلة 
مع الطلبة والطالبات ونصحهم 
بأن يكونوا كالبنيان املرصوص 

وقلبا واحدا.
وأردف الياسني أن املؤمتر والذي 
يحمل كلمات األمير »ان الكويت 
هي الوطن والوجود واالستمرار، 

تحدث في رابطة االجتماعيين عن رحلته مع العمل الخيري

السميط: عدت للكويت بعد تّغير 
الظروف في زنجبار واتهامنا باإلرهاب

حت����دث رئيس جلن����ة العون املباش����ر ورجل العم����ل اخليري 
د.عبدالرحمن الس����ميط عن جتربته في جن����وب افريقيا وذلك في 
رابط����ة االجتماعيني امس فور وصول����ه ألرض الكويت بعد غربة 

استمرت 30 عاما لنشر اإلسالم.
وقال د.الس����ميط: كانت بداياتي من تبرع من احدى احملسنات 
وال اعرفها بل كانت تلقب ب� »أم علي« لبناء مس����جد داخل الكويت، 
وصارحتها بأن الكويت ليس����ت بحاجة ملساجد فهي كثيرة وهناك 
دول في العالم فقيرة وال متلك مس����جدا، فاقتنعت باملوضوع وبدأ 

املشوار. 
وزاد: اكتشفت ان لديهم في شرق مدغشقر بيتا مربعا يزورونه 
مرة في الس����نة يطوفون حوله ويذبح����ون األضاحي وال يرتدون 
املالبس املخيطة، وأضاف: زرت كثيرا من املناطق في شرق وغرب 
مدغشقر وكينيا واحلبش����ة. وأضاف: ان 90% منهم أسلم لتلقيهم 
املعاملة احلس����نة منا. وتابع: لقد عدنا من زجنبار بعد ان تغيرت 

الظروف السياسية واتهمونا باإلرهاب.

د.عبدالرحمن السميط متحدثا في رابطة االجتماعيني


