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رسالة من الجيل المقبل إلى أعضاء مجلس األمة الحالي
ان الكوي���ت واحة األمن 
واألمان ول���ن جند أي دولة 
توفر ذل���ك األمن كما توفره 
لنا دولتنا الكويت احلبيبة، 
الكويت بتربية  لقد قام���ت 
ابنائها على كل خير ومتعتهم 
باحلريات من أجل ان يعبروا 
بها ع���ن افكاره���م وآرائهم 
ولينتقدوا النقد السليم وكل 
هذا من أجل مصلحة واحدة 
وه���ي ان يؤدوا رس���التهم 
للمجتمع، فاملجتمع ال ميكن 
ان يؤدي رسالته اال اذا متتع 
ابناؤه بحرياتهم وهو ما اكده 
الدستور الكويتي في املادة 30 
بقوله ان احلرية الشخصية 
مكفولة، فهذه نعمة عظيمة 
نش���كر ونحم���د اهلل عليها 

والنعم���ة االعظم هي ان من 
يحكم هذا الوطن اجلميل هو 
صاحب السمو األمير الشيخ 
صباح األحمد الوفي واحملب 
ألبنائه، صاحب القلب الكبير 
الذي يخاف على مصلحة هذا 
الوط���ن ومواطنيه � حفظه 

اهلل ورعاه.
ولكن من املؤسف ان نرى 
اسباب انهيار املجتمعات بدأت 
تظهر في مجتمعنا الكويتي 
عندما جتاوز بعض املواطنني 
متذرعني باحلريات التي اقرها 
الدستور مبخالفة اوامر ولي 
األمر، علم���ا بأن طاعة ولي 
األمر من األمور التي اوجبها 
اهلل عز وجل في كتابه الكرمي 
آمنوا  الذين  أيها  بقوله: )يا 

اطيعوا اهلل واطيعوا الرسول 
وأولي األمر منكم( فولي األمر 
هو قدوتن���ا وال احد يعرف 
مصلحة الوطن كما يعرفها 

ولي األمر، وما حدث في احدى 
الندوات التي كانت باسم »إال 
الدستور« بني متاما أنه ليس 
هناك من يزايد على التمسك 
بالدس���تور كأميرنا، حفظه 
اهلل، وبال شك لزوم مناقشة 
اوضاعنا ومشكالتنا حتت 
قبة البرمل���ان وليس بنقلها 
الى الشارع الذي ميكن اثارته 
ورفع حماسه ونتيجة ذلك 
ما حدث م���ن مصادمات مع 
قوات الشرطة بسبب اطالق 
بع���ض اجلماهي���ر عبارات 
جارحة ومخجلة جرحت الكل 
وكان تعلي���ق احلضور هو 
التصفيق والهتاف ضد حماة 
األم���ن، اي مبا في معناه ان 
هذه الندوة خرجت عن غايتها 

الن���اس واحداث  بتحريض 
الفوض���ى ونحن كمواطنني 
آملن���ا كثيرا ما حدث ونحمد 
اهلل انه ل���م حتدث اصابات 

كثيرة وبليغة.
اخي���را هذه رس���الة الى 
اعضاء مجلس االمة املوقرين 
نريد ان نعيش في استقرار 
وأم���ان ونح���ن كجيل قادم 
نتطلع الى استمرار احلرية 
التي تتمتعون بها انتم اآلن 
ونرجوكم أال متنعوها عنا، 
ونطلب منكم احملافظة عليها، 
وأال جتعلونا في املستقبل 
نقول ان تراجع احلرية في 
الكويت كان بسببكم، نريد 
حرية تعم���ر وطنا وتبني 

انسانا.

بقلم: حمد فيصل عبداهلل الكندري

انطالق ملتقى الكويت اإلعالمي للشباب اليوم

الخميس: الصراعات العالمية وضعتنا
في موقع المسؤولية تجاه أوطاننا وعروبتنا

عائشة الجالهمة
اكد االمني العام للملتقى االعالمي العربي ماضي 
اخلميس ان الصراعات العاملية وضعتنا في موقع 
املسؤولية جتاه اوطاننا وعروبتنا فنحن � االعالميني 
� نتحمل عبء وعناء وخطورة اخلطاب والتحاور 
مع اآلخر فاالعالم شريك اساسي في جميع االحداث 
ف���ي الداخل واخلارج وعامل حاس���م في كثير من 

الصراعات باختالف احجامها وانواعها.
واضاف اخلميس ان املسؤولية تتعاظم ويزداد 
حملها الننا مطالبون كذلك بالنظر في آليات العمل 
االعالمي العربي ومتحيص استراتيجيته واهدافه 
ومواجهة السلبيات التي يعاني منها اعالمنا، كثيرة 

كانت ام قليلة، فوجدنا انفس���نا بني ش���قي رحى 
فالصراع العاملي يستعر من ناحية وتقومي اعالمنا 

داخليا يطاردنا من جهة اخرى.
وقال اخلميس انه البد من التفكير في آلية عمل 
تساعد اعالمنا العربي على جتاوز العقبات ومواجهة 
التحديات املختلفة التي يواجهها عاملنا العربي في 
مواطن متفرقة: حتديات سياسية واقتصادية وعلمية 
وثقافية وحضارية فلن نستطيع ان نغفل ما يسمى 
بصراع احلضارات او نتجاوزه فهذا االخير يفرض 
على املؤسسة االعالمية العربية بكل تخصصاتها 
واجتاهاتها اتباع منهجية دقيقة ومحددة االهداف من 

اجل دخول ساحة هذا الصراع احلضاري بقوة.

عائشة الجالهمة
تنطلق اليوم في متام الساعة 9.30 صباحا انشطة 
ملتقى الكويت االعالمي االول للشباب وجائزة االبداع 
االعالمي حتت رعاية صاحب السمو االمير الشيخ 
صباح االحمد والذي سينوب عنه وزير النفط ووزير 
االعالم الشيخ احمد العبداهلل، كما ستحضر حفل 
االفتتاح وزيرة التربية ووزي���رة التعليم العالي 
د.موضي احلمود، وتقام االنشطة على مسرح عثمان 

عبدامللك في كلية احلقوق بالشويخ.
وسيشهد حفل االفتتاح تكرمي عدد من االعالميني 
الذين ساهموا بقدر كبير من االسهامات في مسيرة 
االعالم الكويتي خاصة والعربي عامة، كما سيتم 
خالل حفل االفتتاح توزيع جائزة االبداع االعالمي 

على الطلبة املشاركني في املسابقة.
كما ستشهد االنشطة مناقشة مجموعة من القضايا 

التي تتصل باملستقبل االعالمي اتصاال مباشرا.
وصرح االمني العام لهيئة امللتقى االعالمي العربي 
ماضي اخلميس بأن ملتقى الكويت االعالمي االول 
سيحظى بتواجد العديد من الشخصيات االعالمية 
العربية على جميع املستويات، االمر الذي يكسب 
امللتقى في دورت���ه االولى ميزة كبرى وهي تنوع 
اخلبرات التي ستتواجد على ارض الكويت خالل 
هذه االنش���طة االعالمية الفريدة، مضيفا ان ذلك 
التنوع سيساعد شبابنا على اكتساب اكبر قدر ممكن 
من اخلبرات واملهارات، كما س���يفتح الباب امامهم 
للتحاور املباشر وطرح كل االسئلة واالستفسارات 
الت���ي تدور في اذهانهم على نخبة من رواد العمل 
االعالمي العربي. واضاف اخلميس ان امللتقى االعالمي 
االول لش���باب الكويت سيشهد مشاركة وحضور 
العديد من الشخصيات االعالمية البارزة في عاملنا 
العربي وعلى جميع املستويات الرسمية واالكادميية 
واالعالمية والصحافية مثل محمد بن عيسى وزير 
خارجية املغرب السابق وامني عام مؤسسة منتدى 
اصيلة الثقافي وع���ز الدين ميهوبي وزير االعالم 
اجلزائري السابق ونبيل احلمر املستشار االعالمي 
مللك البحرين وصالح القالب وزير االعالم االردني 
الس���ابق ومحمد اخلمليش���ي االمني العام املساعد 
لشؤون االعالم في جامعة الدول العربية ود.ليلى 

عبداملجيد عميدة كلية االعالم السابقة ونائبة رئيس 
اكادميية اخبار اليوم ود.حسني امني استاذ االعالم 
باجلامعة االميركية في القاهرة ود.محمود يوسف 
رئيس قسم العالقات العامة واالعالن بكلية االعالم 
بجامعة القاهرة ود.شبل بدران عميد كلية التربية 

بجامعة االسكندرية.
كما سيش���هد امللتقى حض���ورا صحافيا مميزا 
للعدي���د من اقطاب الصحاف���ة العربية مثل تركي 
السديري رئيس حترير جريدة الرياض السعودية 
وافكار اخلردلي رئيس حترير مجلة نصف الدنيا 
وجابر احلرمي رئيس حترير جريدة الشرق القطرية 
ومط���ر االحمدي رئيس حتري���ر مجلة لها وطالل 
طعم���ة رئيس حترير مجلة زهرة اخلليج ومحمد 

احلارثي رئيس حترير مجلة سيدتي.
هذا وسيش���هد امللتقى كذلك مشاركة عدد من 
جنوم االعالم، حيث يشارك كل من االعالمي جورج 
قرداحي وكرمية اسماعيل مقدمة برامج في التلفزيون 
التركي ونيشان درارثنيان مقدم برامج في ام.بي.
س���ي وداما الكردي مقدمة برامج ف���ي التلفزيون 
االردني واالعالمي محمود ش���مام ومصطفى اآلغا 
مقدم برامج في ام.بي.سي واالعالمي يسري فودة 
مقدم برامج على »اون.تي.ڤي« واالعالميتني مليس 

ضيف وعال فارسي.
واشار اخلميس الى انه سيصاحب هذه الدورة 
معرض الفرص الوظيفية للشباب االعالمي والذي 
يجسد االهتمام احلقيقي لدفع الشباب نحو الواقع 
العملي. وأوضح اخلميس ان معرض الفرص الوظيفية 
للش���باب االعالمي سيقام برعاية ومشاركة كبرى 
الشركات في الكويت منها شركة الوطنية لالتصاالت 
والشركة الكويتية املتحدة ورعد وافيوني للدعاية 
واالعالن والصندوق الكويتي للتنمية االقتصادية 
العربية، باالضافة الى مشاركة ابرز الصحف الكويتية 
كجريدة الراي واألنباء والقبس والنهار وعالم اليوم 
والوس���ط وعرب تاميز واحلرية والصباح والدار 
والراصد واحلدث وكويت تاميز ومجلة االعالمي، 
وكذلك لم يخل املعرض من الفضائيات ومنها على 
سبيل املثال تلفزيون العدالة وقناة الكوت وقناة 

سكوب.
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