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»من الكويت نبدأ وإلى الكويت ننتهي« في يومه الثاني

تخليد مآثر هاشم القناعي وصالح المرزوق

لميس بالل
جاء اليوم الثاني من املؤمتر الوطني السابع 
»من الكويت نبدأ.. والى الكويت ننتهي« مبسرح 
مكتبة البابطني بحضور وزير التجارة احمد 
الهارون ورئيس غرفة جتارة وصناعة الكويت 

علي الغامن والنائب مرزوق الغامن.
بدأ احلفل بترحيب من رئيس جلنة االشراف 
العليا للمؤمتر احملامي يوسف الياسني والذي 
اكد سعادة االنسان حينما يرى ثمار ما غرس 
السيما حيث يكون في الكويت والهل الكويت، 
مبديا سعادته بوجود الشخصيات الهامة في 
مقدمة احلفل. وقال: »مو مشكلة اكون شيعيا 
او س����نيا حضريا او بدويا ليبراليا او سلفيا 
لكن املشكلة اذا تعارضت الوطنية مع القبلية 
او الطائفية لذلك كل واحد له قناعاته والكل له 
حق القناعات«. وانتقلت الكلمة لضياء البدر 
التي حتدثت للجمهور عن مناقب العم هاشم 
القناعي )رحمه اهلل( والذي كان اول معلم للغة 
االجنليزية ف����ي الكويت حيث بدأ في مدارس 
الكوي����ت االهلية ثم تعل����م اللغة االجنليزية 
مستفيدا من الكتب املرسلة من اخلارج حتى 
سافر للهند والتحق بأحد املدارس املتخصصة، 
ثم افتتح مدرسة خاصة لتعليم اللغة االجنليزية 
وكانت اول مدرس����ة خاصة عرفت باملدرسة 
االهلية ثم انتقلت للبهتية والتي تقع في منطقة 
مرتفعة من ناحية س����وق التجار، حيث كان 
يقوم بجميع املهام التعليمية واالدارية واضاف 
طرقا جديدة على املناهج كاآللة الكاتبة وبذلك 
ازداد عدد الطالب وكان رس����م االشتراك آنذاك 
روبيتني ما يعادل 150 فلسا. واضافت ضياء البدر 
ان معظم الطالب الذين تخرجوا في مدرسته 
تقلدوا مناصب هامة ومن ضمنهم العم عقاب 
اخلطيب د.احمد اخلطيب، عبدالرحمن العتيقي، 
عبدالرحمن القناعي، يوسف احلجي، د.صالح 
العجيري، محمد احلميضي، املرحوم سليمان 
املشعان، سليمان اجلاراهلل ود.داود الصالح 

وغيرهم من االسماء.

ث����م حتدثت احملامية كوث����ر اجلوعان عن 
العطاء والوفاء للوطن واكدت ان الظروف التي 
تعيشها البلد تس����تدعي منا جميعا بأن نعي 
اهمية ما يجري على الس����احة من مساجالت 
عقيمة ال تخدم الوطن، مضيفة علينا ان ننتبه 
الى بعض االسالك الشائكة التي يحاول البعض 
وضعها هنا وهناك ولكن لن يستطع احد العبور 

بوجود جسر الكويت املتني بأبنائه.
وقالت في املاضي ل����م تكن هناك التفرقة 
التي نعيش����ها اليوم فهناك طائفة او كتلة او 
تيار سموها ما شئتم حتاول ان تضع جذورا 
جديدة في مجتمعنا، لكن الكويتي املمتدة جذوره 
الى 300 ع����ام ال ميكنه ان يتغير ومن يتغير 
فقد نسي جذوره، مستغربة من صناع القرار 
فمكانهم داخل مؤسساتهم الرسمية ليأخذوا 
القرار بنعم أو ال لكن ان يأخذوا القرار خارج 
املؤسسات، هذا ما ال يسمى بالعطاء او ممارسة 

الدميوقراطية فهم شوهوا الدميوقراطية.
وبعد كلم����ة اجلوعان عرض فيلم وثائقي 
يعرض سيرة الشيخ ساير بن عبداهلل بن هايل 
العتيبي � رحمه اهلل � والذي مضى بجس����ده 
وبقي بروحه ومآثره فقد اتس����مت شخصيته 
بالعصامية والشجاعة واجلرأة في احلق والتدين 
واحلرص على اصالح املجتمع. وحتدث طالل 
الغ����امن عن مناقب العم ص����الح فهد املرزوق 
رحمه اهلل، الرجل االقتصادي الذي توفي في 
يناير املاضي 2010، فاملرحوم من مواليد 1948 
ويعتبر احد اعمدة هذا البلد ومن رواد العمل 
التطوعي، حيث حصل على البكالوريوس عام 
1972 واملاجستير عام 1975 وتقلد مناصب كثيرة 
عمل بها وأخرى تطوع به����ا وكانت االخيرة 
كرئيس مجلس ادارة املقاصة عام 2007. وكان 
املرحوم عضوا في جلان مختلفة أثرت بجانب 
ايجابي على االقتصاد في الكويت، فهو كان احد 
فرسان االصالح في الكويت، شيمته التواضع 
والكرم، كان ملتزما مبواعيده، لم يرحم جسده 
النحيل من مواصلة العمل ليال ونهارا خلدمة 

الوطن. كان ناشطا سياس����يا فهو الذي وّقع 
عريضة ال����� 45، كان مؤمنا باملقولة »بدل ان 
تلقي اللوم على الظالم أشعل شمعة«. وتبني 
فكره املس����تنير في لقاء له ع����ام 2007 حيث 
تكلم عن اخلصخصة وكأنه يعي املشاكل التي 

سنواجهها في وقتنا احلالي.
27 عام����ا قضاها صالح املرزوق في خدمة 
الشأن العام بني غرفة جتارة وصناعة الكويت 
وجلنة سوق الكويت لالوراق املالية، وأخيرا 

الشركة الكويتية للمقاصة.
عرفه أهل االقتصاد، رجال صاحلا لكل مواسم 
االصالح. كلما احتاج موقع الى رجل من أهل 
الثقة، فارسا للصالح ورجاحة الرأي، خسرت 
قطاعات االقتصاد الكويتي ركنا أضاف الكثير في 
التدقيق احملاسبي وفي غرفة التجارة والبورصة 
واملقاصة، لكن أجياال مقبلة س����تذكر كم من 
االصالحات أدخل في عهده. وفي نهاية حديث 
طالل الغامن متنى لو يكرم املرحوم في مماته 
كما كرمه صاحب السمو االمير في غرفة جتارة 
وصناعة الكويت في حياته، وذلك بتس����مية 
شارع من منطقة الشويخ باسمه ألنها املنطقة 
التي ترعرع بها. من جانبه، شكر رئيس غرفة 
جتارة وصناعة الكويت علي الغامن املنظمني 
له����ذا املؤمتر على هذه املب����ادرة والتي نعتز 
ونفتخر بها كوننا كويتيون، خصوصا عندما 
نفخر بروادنا السابقني، فهذه مفخرة الكويتيني 
وتاريخهم التي تبن����ى على التكاتف واحملبة 
وبهذا املجهود نعمل ملستقبل الكويت. أما وزير 
التجارة أحمد الهارون فقال: انها املرة االولى في 
مشاركتي للمؤمتر الوطني السابع والذي نظمته 
هذه النخبة الطيبة، وهذا عمل تطوعي وجهد 
يشكرون عليه هدفه تكرمي الرواد االوائل الذين 
قدموا خدمات وعطاءات جليلة. متمنيا الهارون 
ان تستمر مثل هذه املؤمترات وان يقدروا من 
اجهزة الدولة ونشكرهم على اجلهد الطيب على 
ما بذلوه من عمل خير، وان يس����تمر لألعوام 

املقبلة املزيد من العطاء والتكرمي.

احمد الهارون وعلي الغامن ويوسف الياسني مع املشاركني في احلفل


