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06
 »من الكويت نبدأ.. وإلى الكويت ننتهي« برعاية »السالم«

الياسني: مجتمعنا مير مبتغيرات أّثرت بشكل 
كبير على خارطة األحداث في املنطقة

أعلن رئيس جلنة اإلشراف العليا للمؤمتر 
الوطني »من الكويت نبدأ.. وإلى الكويت ننتهي« 
يوسف الياسني انطالق املوسم التاسع للمؤمتر 
في 12 فبراير املقبل على أن تسبقه حملة إعالمية 
شاملة تبدأ مطلع شهر يناير املقبل وتستمر حتى 
اخلامس عش���ر من فبراير لإلعالن عن رسالة 
املؤمتر واملتمثلة في »الوطنية.. أصالة اآلباء.. 

امتداد لألبناء«.
وقال الياس���ني خالل مؤمت���ر صحافي عقد 
في جمعية احملامني ان شعار املؤمتر هذا العام 
مستوحى من مقولة صاحب السمو األمير الشيخ 
صب���اح األحمد وهي »إن الكوي���ت هي الوطن 
والوجود والبقاء واالستمرار وعلينا أن نكون 

قلبا واحد في السراء والضراء«.
ولفت الياسني إلى املالمح الوطنية واملجتمعية 
التي تتسم بها املرحلة اآلتية واصفا إياها بالفترة 
احلرجة قائال: »مير مجتمعنا الكويتي مبتغيرات 
دولية محيطة أثرت بش���كل كبير على خارطة 
األحداث في املنطقة التي شهدت غراس الربيع 
العربي في أكثر من تربة عربية فأثمرت قطوفا من 
احلرية املجتمعية في تلك البلدان وهي بطبيعة 
احلال ليست مبنأى عن بلدنا لذا علينا أن منعن 
النظ���ر مبزيد من الصياغة ملفردات املرحلة من 
أبعادها السياس���ية وحتى ال متوج تلك الفترة 
بأمواج الفرقة واخلالفات، فحري بنا أال نسيس 
تلك اخلالفات في الرأي والتوجه ونسيرها إلى 
منحى االختالف في كل ش���يء كنوع من أنواع 

اخلصومة ملجرد اخلصومة«.
وقال الياسني ان من عادة املؤمتر السنوية أن 
يأتي بحزمة من النشاطات التي تعكس امللمح 
الوطني في مس���اعيها نحو تعزيز قيم الوالء 
والوفاء لوطننا الكوي���ت، فضال عن بث مزيد 
من قيم ومفاهيم الوسطية والوطنية بني جميع 
الشرائح باإلضافة إلى االحتفاء بنخبة مكرمة من 
رجاالت ونساء الكويت من خالل إحياء واستذكار 
تلك القدوات وبيان أدوارها وتفاعلها مع مجتمعها 
ووطنها ومعطيات العمل الوطني واخليري التي 
عايشوها. وانه يسعى كذلك إلى تعريف الشباب 
بفضائل أعمال اآلباء واألج���داد وحضهم على 

السير على خطاهم القيمية والوطنية.
وبنينّ الياسني أن النسخة التاسعة للمؤمتر 
الوطني »من الكويت نبدأ.. وإلى الكويت ننتهي« 
ووفق اآللية واملنهج املرسوم في األعوام السابقة 
ستكرم كوكبة وطنية رشحتها معطيات الوطنية 
واخليري���ة وأصحاب الريادة ومدى التأثير في 
مجتمعها وتلك النخبة تتمثل في: الشيخ مبارك 
صب���اح الصباح )مبارك الكبي���ر(، العم ناصر 
محمد عبداحملسن اخلرافي، العم مشاري محمد 
عبداحملسن اخلشرم، العم عبدالرزاق عبداحلميد 
الصانع، املال عثمان عبداللطيف العثمان، الشهيد 
غازي فيحان غازي العتيبي، الشيخ أحمد بزيع 
الياسني، د.عبد اإلله عبداهلل العبد اإلله القناعي، 
النوخذة عباس علي بن نخي، العم عوض راشد 
روضان الشنفا، الشهيد عبداهلل أحمد الدارمي، 
الش���يخ حمد احملارب املطي���ري، العم إبراهيم 
حسني بو عركي، الشهيد ضياء عبداحلميد محمد 

الصايغ.
وأوضح أن املؤمتر يرتكز على أربع دعامات 
وطنية وكويتية املبتغى واملسعى، وهي حتقيق 
رؤية وأهداف الدولة في تعزيز املساعي الوطنية 
وتبيان مفهوم الوس���طية والدعوة إلى االتزان 
في الدين وحتقيق أكبر فائدة من سير رجاالت 
ونس���اء الكويت املؤثرين ف���ي تاريخها وحث 
الش���باب على االقتداء بهم فضال عن املساهمة 
في إبراز املواهب الش���ابة، مؤكدا أن األنش���طة 
تتخذ من املؤمتر الوطني اجلماهيري املميز ملدة 
أربعة أيام عالوة على احلملة اإلعالمية املتكاملة 
والتغطية املرئية والصوتية وس���ائل لتحقيق 

غايات وأهداف املؤمتر.
وكشف الياسني جانبا من أنشطة املؤمتر على 
مدار أيامه األربعة قائال: ارتأت جلنة اإلشراف 
العليا عند رسم إستراتيجية املؤمتر لهذا العام 
مراعاة التأكيد على البعد الوطني والقيمي في 
محور احملاضرات املخصصة إلبراز مناقب ومآثر 
النخبة املكرمة ويبرز ذلك من خالل أربع عشرة 
محاضرة يلقيها ذوو املكرم���ني وهي كالتالي: 
محاض���رة حول مناقب الش���يخ مبارك صباح 
الصب���اح وامللق���ب مببارك الكبي���ر طيب اهلل 
ثراه، ومحاضرة حول مناقب العم ناصر محمد 
عبداحملسن اخلرافي، ومحاضرة حول مناقب العم 
مشاري محمد عبداحملسن اخلشرم، ومحاضرة 
حول مناقب العم عبدالرزاق عبداحلميد الصانع، 
ومحاضرة حول مناقب املال عثمان عبداللطيف 
العثمان، ومحاضرة حول مناقب الشهيد غازي 
فيحان غازي العتيبي، ومحاضرة حول مناقب 
الش���يخ أحمد بزيع الياسني، ومحاضرة حول 
مناقب د.عبداإلله عبداهلل العبد اإلله القناعي، 
ومحاضرة حول مناقب النوخذة عباس علي بن 
نخي، ومحاضرة حول مناقب العم عوض راشد 
روضان الشنفا، ومحاضرة حول مناقب الشهيد 
عبداهلل أحمد الدارمي، ومحاضرة حول مناقب 
الشيخ حمد احملارب املطيري، ومحاضرة حول 
مناقب العم إبراهيم حسني بو عركي، ومحاضرة 
حول مناقب الش���هيد ضياء عبداحلميد محمد 

الصايغ.
وأكد الياسني على بعد الوسطية والوطنية 
عند اآلباء واألجداد ويشمل ذلك محاضرة قيمية 
لعضو جلنة اإلشراف العليا د.عبداحملسن اجلار 
اهلل اخلرافي، عالوة على محاضرة للعالم الفلكي 
د.صالح محمد العجيري حيث يس���رد بحديثه 
الش���ائق واملمتع جانبا من العادات والتقاليد 

الكويتية العريقة.
وأضاف انه تفاعال مع مجريات األحداث اآلتية 
في مجتمعنا الكويتي أبقت اللجنة على محور 
محاضرة أدبيات احلوار واالختالف يلقيها د.أنس 
الرشيد وتلك احملاضرة تلقى تفاعال كبيرا تأسيسا 
على مقتضيات املرحلة باإلضافة إلى محاضرة 
مة لعضو اللجنة والناش���طة الوطنية كوثر  قينّ
اجلوعان بعنوان »العط���اء والوفاء واالنتماء 
للوطن« وكع���ادة املؤمتر الوطني »من الكويت 
نبدأ... وإلى الكويت ننتهي« ينوع من أنشطته 
كل عام لذا فسيقدم اوبريتا وطنيا حول الكويت 

ورجاالتها ونسائها.
وأعلن الياسني عن أنشطة احلملة اإلعالمية 
وتفاصيله���ا التي تنطلق ف���ي األول من يناير 
وتس���تمر حتى منتصف فبراير املقبلني، وقال 
تتضمن احلملة اإلعالمية ثالثة عشر محورا منوعا 
تتكامل فيما بينها حتقيقا ووصوال لش���مولية 
التغطية الصحيح���ة والصادقة للمؤمتر حيث 
تشتمل احلملة على إعالنات تلفزيونية بالقنوات 
الفضائية الكويتية مع عرضها بصفة منتظمة 
ومسلسلة باإلضافة إلى عرض إعالنات املؤمتر في 
جميع دور العرض السينمائية الكويتية، فضال 
عن إعالن ثابت للمؤمتر على شاشات البالزما 

في بهو سينما األڤنيوز ومجمع 360.
وسيتم توزيع عشرين ألف فلير للمؤمتر في 
جميع دور العرض السينمائي قبل أسبوع من 
انطالق املؤمتر ناهيك عن نش���ر إعالنات بكافة 

الصحف احمللية.
وحول إعالنات شبكة الكيو ميديا اإلعالنية 
قال س���يبث إعالن املؤمتر س���تني م���رة يوميا 
بتكرار اإلعالن مبعدل م���رة كل 20 دقيقة على 
كافة الشاشات في جميع املواقع والبالغة خمسة 
وتسعني موقعا علما بأن مدة البث املتكررة يوميا 

ستستمر ملدة أسبوعني.
وتوجه الياسني بالشكر إلى كل من قام بدعم 
ورعاية ومشاركة الشركات واملؤسسات والهيئات 
الوطنية واخلاصة والتي بوازع وطني خالص 
حترص وتبادر برعايتها الكرمية ودعمها للمؤمتر 
على حتقيق الغايات القيمية والدينية املرسومة 
بدقة من أجل تأصيل الروح الوطنية واألخالقية 
في كافة جنبات وطننا الغالي الكويت، مشيدا في 
الوقت ذاته مبشاركة ذوي املكرمني ومساهماتهم 
الفعالة في إجناح املؤمتر وهم: الراعي الرئيسي: 
مكتب احملامي يوسف عبدالعزيز مهلهل الياسني 
للمحاماة واالستشارات القانونية، ومستشفى 
السالم الدولي، ومكتبة البابطني املركزية للشعر 
العربي، وش���ركة هاي برو، وش���ركة السينما 
الكويتية الوطنية، كما نود اإلش���ادة والتقدير 
بالراعي البالتيني: مجموعة عبدالرزاق الصانع 
وأوالده، والراعي الفضي: وهم: مؤسسة البترول 
الكويتية، الهيئة اخليرية اإلس���المية العاملية، 
وأبناء العم إبراهيم حس���ني بوعركي، وعائلة 
بن نخي، وفندق الريجنسي والراعي اإلعالمي: 
جريدة »األنب���اء« وتلفزيون الصباح وجريدة 

احلرية وجريدة الصباح.
بدوره حتدث رئيس مجلس إدارة مستشفى 
السالم الدولي د.املخيزمي عن رعاية املستشفى 
للمؤمتر قائال ان ذلك يأتي متاش���يا مع أهداف 
املستشفى في دعم كل ما يعنى بالقيم واألخالق 
وهذا ما يشير إليه ش���عار املؤمتر الذي يشير 
إلى املاضي اجلميل لوطن يحمل تاريخا طويال 
خاليا من جتاعيد ومش���اكل هذا الزمان، يرسم 
لنا لوحات براقة وعذبة، نراه يأخذنا بذكرياته 
وذكريات آبائنا وأجدادنا الكويتيني، أهل احلي 
والفريج الذين كانوا حقا قادة في الفكر والسياسة 
واألدب واملجتمع في ماضي الكويت القدمي، رجال 
بسطاء ولكنهم عظماء بكل معنى الكلمة بجهودهم 
يخلدهم التاريخ الكويتي ويدين لهم باجلميل، 
فقد وصلوا إلى ما وصلوا إليه ليتركوا لنا إرثا 
حضاريا وثقافيا واجتماعيا يجب أن نفخر به 
دائما، فكانوا مستعدين لدفع الثمن أيا كان لكي 
يعيش���وا في عزة وكرامة وإباء ألنهم عرفوا أن 
احلرية تبدأ م���ن حرية الفكر والنفس والرأي، 
وكيف ينال احلرية والعيش الكرمي من يقيد نفسه 
بجهد غي���ره؟ وكيف ينال املجد من ال يرى في 
عمله وجهده وذاته أهال إليصاله إلى هذا املجد؟ 
وهنا أخاطب شباب اليوم ورجال املستقبل وأقول 
لهم: ع���ودوا إلى التاريخ.. جتدوا أبطاال في كل 
املجاالت.. في الفكر والسياسة والثقافة عملوا 
وبنوا بجهد وإخالص وب���رزوا ألنهم اعتمدوا 
على أنفس���هم في بناء الكويت ليعانقوا املجد 
فكرا وعمال وحرية واس���تقاللية، فلنأخذ منهم 
العبرة ولنسير على دربهم ولنقدم لنؤكد على 

عاداتنا وتقاليدنا الرائعة.
وتابع: إنني أؤمن أن تاريخ أي أمة تصنعه 
عقول وس���واعد أبنائها املخلص���ني.. فبأيديهم 
يصنعون تاريخهم ومستقبلهم ومستقبل أجيالهم، 
فثروتنا ال تقدر باملوارد الطبيعية، بل بالبشرية 
وألن آباءنا وأجدادنا بنوا الكويت بس���واعدهم 
فعلينا أن نعيد لبالدنا املجد، باملثابرة والعمل 
والتصميم لتحقيق غاياتهم املنشودة ولنعزز 

قيم الوالء والوفاء لوطننا الغالي.
ختم بالقول نريد أن تعمل كل الكويت بصمت 
وبيد واحدة لنا وألوالدنا وأجيالنا القادمة ليتباهوا 
أمام العالم كله ويقولوا أنظروا ماذا فعل اآلباء 

واألجداد ليبنوا لنا وطن العزة واملجد.
من جانبه دعا عضو جلنة اإلش���راف العليا 
للمؤمتر سامي الفهد الشباب الكويتي إلى حضور 
املؤمتر واملشاركة فيه للتعرف على تاريخ اآلباء 

واألجداد واالستفادة من جتاربهم وخبراتهم.
رندى مرعي  ٭

)محمد ماهر( جانب من املؤمتر الصحافي  

انطالق اجتماعات املكتب الدائم ألمانة احتاد الصحافيني العرب في بغداد

الراشد: العراق والكويت بلدين وشعبني طويا صفحة املاضي

انطلقت اجتماعات املكتب الدائم 
لألمانة العامة الحتاد الصحافيني 
العرب في بغداد امس مبش����اركة 
احت����ادات وجمعي����ات ونقابات 
بل����دا بينها  صحافي����ة م����ن 20 

الكويت.
وأكد رئي����س الوزراء العراقي 
ن����وري املالكي في كلم����ة ألقاها 
باملناسبة ان العراق يعيش ربيع 
احلرية والتعددية وقد سبق الربيع 
العربي في ذلك معلنا استعداد بغداد 

الحتضان الوفود العربية.
املالك����ي »ارتفعت راية  وقال 
الع����راق ف����وق جمي����ع األراضي 
العراقية بعد انسحاب جميع القوات 
األجنبية من األرض« الفتا الى أن ما 
حتقق من انسحاب للقوات األجنبية 
من البالد لم يكن احد يحلم به من 
قبل وان يتح����رر العراق وتعود 

مؤسسات البالد لتعمل.
الصحافي����ني  دور  وثم����ن 
واالعالميني العراقيني والتضحيات 
التي قدموها في مواجهة االرهاب، 
داعيا الى ان يكون لهم الدور املتميز 
في بناء الدولة على اسس سليمة. 
واكد املالكي ان االعالم العراقي ليس 
مركزيا وال موجها من قبل احلكومة 
مؤكدا أن »العراق منح الصحافيني 

احلرية ليتكلموا بصراحة«.

الش����عوب وعدم اه����دار حقوقهم 
العربي  الع����ام  ال����رأي  وتبصير 
العلمية لسد  لألخذ باألس����اليب 
الثقة  الفساد وبناء جذور  ثقوب 
بني االحزاب السياس����ية في البلد 

الواحد بدل املواجهة بينها«.
واشار الى ان االحتاد سيصبح 
اكثر التزاما في تطوير جهوده في 
مراقبة االلتزام بحقوق االنس����ان 
وتنبيه انظمة احلكم الى املخاطر 
الضخمة التي ينطوي عليها العبث 
بوحدة االوط����ان واثارة النعرات 
الطائفية والعرقية والدينية واهمال 
مطالب الشباب ودعوته املستمرة 
الى ضرورة التغيير وسد ثقوب 
الفساد وحتريض القوى الوطنية 

على بناء توافق وطني.
الوفود املش����اركة في  وزارت 
االجتماع ومن بينها وفد جمعية 
الصحافيني الكويتية برئاسة رئيس 
الوف����د عدنان الراش����د وعضوية 
جاسم محمد كمال في جولة تراثية 
مرقد االمامني موسى الكاظم ومحمد 
اجلواد في الكاظمية كما زاروا مرقد 
االمام ابي حنيفة النعمان بعد ان 
قام����وا بجولة الى س����وق الكتب 
في ش����ارع املتنبي وزيارة شارع 

الرشيد.
بغداد ـ من محمد الغزي  ٭

واالبداعات البشرية العربية«.
ال����ى ان جلمعي����ة  واش����ار 
الصحافي����ني الكويتية دورا مهما 
في تلبية الطلب العراقي باستضافة 
هذا االجتماع، مضيفا ان في العراق 
اليوم سقفا عاليا من احلرية ولذا 
ينبغ����ي ان تكون ه����ذه احلرية 
مس����ؤولة والعمل في ظلها يكون 
عمال مهنيا مس����ؤوال وال يحددها 
اال وعي الصحافي واميانه مبهنيته 

ومصالح بلده.
وقال »يجب ان يعمل التنظيم 
املهني في أي بلد على تطوير قدرات 
اعضائه واملنتس����بني له ونتمنى 
ان تسعى الصحافة العراقية الى 

تعزيز العالقات بني البلدين«.
ومن جهته اعتبر رئيس احتاد 
الصحافي����ني العرب ابراهيم نافع 
انعقاد مؤمت����ر االحتاد في بغداد 
وخاصة في وقت تزامن مع انسحاب 
القوات األميركية من العراق نقطة 
مهمة بهدف حتقيق صحافة حرة 

دميوقراطية.
وقال نافع في كلمة ألقاها في 
املؤمتر »ان املؤمتر س����يؤدي الى 
حتقيق تقدم حقيقي في الصحافة 
العربية لتصبح اكثر التزاما جتاه 
العربية وتوجيه انظمة  القضايا 
احلكم مبا ينس����جم م����ع قضايا 

وقدمت جمعي����ة الصحافيني 
الكويتية درع الصحافة الكويتية 
لنقيب الصحافيني العراقيني مؤيد 
الالمي تقديرا جلهوده في دعم جهد 
الصحافي العربي مبا يخدم مسارات 

العمل الصحافي العربي.
وق����ال رئي����س وف����د جمعية 
الصحافيني الكويتية عدنان الراشد 
خ����الل تقدميه ال����درع »ان نقابة 
الصحافيني العراقيني ستبقى في 
طليعة النقابات الصحافية العربية 
التي كان لها الدور الرائد في ترسيخ 
مفاهيم الدميوقراطية وحرية الرأي 
في العراق وفي الساحات العربية 
ايضا ملا متتلكه من مؤهالت وقدرات 

التأثير في الشارع العربي«.
واكد الراش����د ان الدرع خطوة 
لترسيخ االخوة الكويتية � العراقية 
ورسالة الى ان البلدين والشعبني 
طويا صفحة املاضي، مشيرا الى ان 
»عقد اجتماعات احتاد الصحافيني 
العرب في بغداد هو دليل على عودة 

عافية العراق ككل«.
وبني ان هذا ال����درع هو كبير 
ف����ي معناه للتأكي����د على االخوة 
العراقي����ة � الكويتية، معربا عن 
امله في ان تستعيد بغداد دورها 
املعروف في املج����االت االعالمية 
والفنية والثقافية لتطوير القدرات 

الزميالن عدنان الراشد وجاسم كمال في السوق التراثي ببغدادجانب من مؤمتر احتاد الصحافيني العرب في بغداد

املالكي: ما حتقق 
من انسحاب القوات 
األجنبية لم يكن أحد 

يحلم به من قبل


