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الجميعان: انطالق منتدى المفكرين المسلمين ١٩ الجاري

اعلن األمني العام ملنتدى املفكرين املسلمني 
عبدالرحمن اجلميعان عن تدشني اول انشطة 
مركز ابعاد للدراسات والتدريب حيث ستنطلق 
١٩ اجلاري انشطة منتدى املفكرين املسلمني 
وهو منتدى حواري مخصـــص للمفكرين 
املسلمني من جميع دول العالم وسيقام هذا 
املنتدى على ارض الكويت وسيشـــارك فيه 
اكثر من ٣٠ مفكرا وكاتبا اسالميا بارزا من 

شتى بقاع العالم.
وقال اجلميعان ان حاجة االمة اليوم تبدو 
كبيـــرة جدا ونحن نعيش فـــي هذه االزمة 
املتفاقمة التي شتت االمة االسالمية وفتتت 

أصولها، الفتا الى اننا ندرك ان املفكرين في 
االمة كثر وهم قادرون على ادارة االزمة فكريا 
ويضعون لها اعالما يهتدى بها ومن اجل كل 
هذا اردنا ان تتجمع هذه العقول الكبيرة من 
شتى بقاع الدنيا ويلتفوا حول رؤية موحدة 
شاملة تنطلق من شمولية هذا الدين وتساهم 
في بناء الركب احلضاري العام والشامل لهذه 

األمة العظيمة.
وأكد ان منتدى املفكرين املسلمني يهدف 
الى العناية بالدراسات والبحوث الفكرية ذات 
الصلة باإلسالم وسيساهم في اثراء املكتبة 
العربية بالدراسات والبحوث املتعلقة بالفكر 

االســـالمي، مبينا ان املرجعية الفكرية لهذا 
املنتدى مســـتمدة من وحي الكتاب والسنة 
وفهم سلف االمة حيث يعتز بهويته االسالمية 
ويستفيد مما توصل اليه العقل البشري من 

افكار وآراء تخدم االنسان جسما وروحا.
وذكر اجلميعان ان مركز ابعاد املشرف على 
هذا املنتدى مركز وقفي مســـتقل يهدف الى 
ترقية املعرفة العلمية في الكويت واجلزيرة 
العربية والبلدان االسالمية وذلك عن طريق 
البحث في العلوم االجتماعية من خالل املنظور 
االسالمي خاصة في مجاالت الفكر والسياسة 

واالقتصاد.

الرومي: مستعدون للمساعدة في إنهاء الصراع األفغاني
باستخدام ورقة المصالحة باعتبارها أنجح األساليب

أبوظبـــي ـ كونـــا: أكد مدير آســـيا بوزارة 
الخارجيـــة الكويتية الســـفير محمد المجرن 
الرومي اســـتعداد الكويت للمساعدة في انهاء 
الصراع االفغاني وعودة االستقرار له بالتعاون 

مع المجتمع الدولي.
وقـــال الرومي في حديث لــــ «كونا» اليوم 
المبعوثين الخاصين بأفغانستان  ان اجتماع 
وباكستان الذي اقيم في ابوظبي ناقش االوضاع 
الراهنة في باكستان وأفغانستان وسبل تعزيز 

االستقرار في البلدين.
واضاف ان االجتماع بحث آليات التنسيق بين 
الدول الداعمة للدولتين في مختلف المجاالت 
بهدف اعادة اصالح البنى التحتية وصوال لبيئة 
أفضل وحياة مستقرة، حيث ناقش المساعدات 

الدولية المقدمة الى باكســـتان وأفغانستان ونوعيتها المادية 
والفنية وطريقة توصيلها.

وأشــــار الى انه طــــرح خالل االجتماع وجهـــة نـظر وزارة 
الخارجية الكويتيـــة حول الصراع فى افغـانســــتان وكيـفية 
مـساعدته للخــروج من الصراعات الحالية التي يعانيها باستخدام 
ورقة المـصالحة باعتبارها انجح االساليب، مبينا ان الحوار مع 
جميع الفصائل واألعراق فى أفغانســـتان يجنب البالد الكثير 

من المشاكل.
وذكر انـــه بين للحضور مـــن وزراء الخارجية وممثلي ٤٠ 
دولة ان ما يحدث في باكستان وافغانستان من مشاكل وحوادث 
ال يمت بصلة لالســـالم ألن الدين االسالمي يدعو الى التسامح 

والمحبة والتعاون.
واوضح ان االرهاب والعنف ليســـا من االسالم الن االرهاب 
ليـــس له ديـــن وال لون او طائفـــة او عـــرق، وان ما حدث في 
باكســـتان وافغانســـتان عانى منه عدد من الدول في الســـابق 

ليست مسلمة.
واضاف انه شـــرح للحضور المســـاعدات الكويتية المادية 

والبني التحتية التي قدمتها فى كل من باكستان 
الكويتي  وأفغانســـتان عن طريق الصندوق 
للتنمية االقتصادية والعربية والذي مازال يقدم 
وينفذ العديد من المشروعات الهامة كالكهرباء 
والجسور والطرق والمدارس والمستشفيات 

بخالف مساعدات الكوارث الطبيعية.
وقال ان استضافة االمارات وحضور دول 
مجلس التعاون والكويت التي تترأس الدورة 
الحالية لدول مجلس التعاون الخليجي رسالة 
واضحة على اهتمام تلك الدول بما يحدث فى 
افغانستان وباكستان، وانها على استعداد لتقديم 

التعاون والمساعدات المختلفة.
واضاف ان عالقات الكويت مع باكســـتان 
وافغانســـتان قديمة ومتطـــورة وان القيادة 
السياسية ممثلة بصاحب السمو األمير حريصة على التعاون 

مع الدول االسالمية والعربية فى كل المجاالت.
وكان اجتماع المبعوثين الخاصين بأفغانســـتان وباكستان 
قد اختتم اعماله مســـاء أول من امس بمشاركة وزير الخارجية 
االماراتي الشيخ عبداهللا بن زايد آل نهيان ووزير الدولة للشؤون 
الخارجية االماراتي د.أنور محمد قرقاش ووزير خارجية باكستان 
وزير الخارجية االفغاني بجانب ممثلي ٤٠ دولة والموفد االميركي 
الخاص الى افغانستان وباكستان ريتشارد هولبروك، واجتماع 
المبعوثين الخاصين بأبوظبي هـــو اجتماع تقني وال يتحدث 
عن مساعدات، وانما يبحث عن اآلليات التي ستكون الحقة في 
مؤتمر لندن في ٢٨ الجاري الذي سيتم فيه وضع ميزانية محددة 

لمشاريع التنمية وإعادة االعمار واالستقرار.
ومثل الكويت فـــي االجتـماعات مـدير ادارة آســــيا بوزارة 
الخارجية الســـفير محمد المجـرن الرومي والسكرتير الثالث 
في سفارتنا علي الذايدي والمدير االقليمي لدول شرق وجنوب 
آسيا في الصندوق الكويتي للتنمية االقتصادية العربية وليد 

البحر.

اإلرهاب والعنف ليسا من اإلسالم

محمد املجرن الرومي

«السكنية»: توزيع بطاقات 
القرعة لقسائم الدفعة 

 الثانية من مشروع
مدينة صباح األحمد

العامة  المؤسســـة  قامـــت 
الســـكــنـية بتوزيع  للرعاية 
بطاقة دخـــول القرعة للدفعة 
الثانية من قســـــائم مشروع 
مدينة صباح األحمد التي تشتمل 
على ٢٤٤ قسيمة بمساحة ٦٠٠ 

م٢.
وخصصت المؤسسة أمس 
واليوم لتوزيع بطاقات القرعة 
القســـائم  الثانية من  للدفعة 
الحكومية في مشروع مدينة 

صباح األحمد.
وأعلنت المؤسســـة أسماء 
المواطنين المستحقين لدخول 
هـــذه القرعة بناء على أولوية 
طلبة االســـكاني والتي وصل 
التخصيص لهـــا حتى تاريخ 

١٩٩٦/٧/١٤ وما قبل.
أما توزيع بـطاقات االحتياط 
المؤسســـة األحد  فقد حددت 
المقـبـــل مـوعــــدا لــتوزيـــع 
بـطـاقـــات االحتيـــاط لدخول 

القرعة.
الجدير بالذكر ان المؤسسة 
حددت ١٩ الجاري موعدا الجراء 
القرعة على هذه القســـائم في 
مسرح المؤسســـة الواقع في 

منطقة جنوب السرة.

مشروع بيت عبداهللا للرعاية التلطيفية 
لألطفال يرى النور أواخر العام الحالي

كونا: يرى مشـــروع بيت عبداهللا للرعاية 
التلطيفيـــة لالطفال الميئـــوس من عالجهم 
والمصابين بأمراض مستعصية النور اواخر 

العام الحالي.
وتهدف فكرة إنشاء البيت الى تقديم الدعم 
للذين يتوقع وفاتهم وهم في ســـن الطفولة، 
اضافة الى تقديم الدعم ايضا لعائالتهم في جو 
حميم مساعد للطفل وتقديم العناية الشاملة 

والمرنة له.
ويقدم البيت خدمات تشتمل على المساعدة 
على تخفيف األلم عبر مرافقه الخاصة بالعناية 
اليومية وتتضمن مرافق لأللعاب واالستجمام، 
اضافة الى مرافق ســـكنية للراحة والطوارئ 

والعناية الصحية المتقدمة.
وتكمن فكرة هذا المشروع في ان يكون بيتا 
بديال عن البيـــت األصلي لألطفال وعائالتهم 
الذيـــن يحتاجون الى الدعم ليعيشـــوا حياة 

كريمة ومتعافية.
وبيت عبـــداهللا يقدم الرعاية المتخصصة 
مجانا لألطفال باستخدام وسائل مختلفة مثل 
تقديم الرعاية المخففـــة آلالم هؤالء األطفال 
ومعاناة ذويهم باستخدام طرق طبية متخصصة 
وتوفير تسهيالت سكنية لراحة هؤالء األطفال 
وعائالتهم الى جانب تقديم خدمات الطوارئ 

والرعاية الصحية.
وسيكون شـــكل المشروع ترفيهيا شبيها 
بالمنتجع، اذ سيتضمن مسرحا وناديا ومطاعم 
وأحواض سباحة وكل االشياء التي يحتاجها 
الطفل من أجل تسليته كما ستخصص غرف 

كما في الشـــاليهات للعوائل حتى يناموا الى 
جانـــب اوالدهم المصابين بالســـرطان كي ال 

يشعروا بالوحدة.
ويعد بيت عبداهللا مشروعا وطنيا كويتيا 
كانت بدايتـــه من قصة طفل كويتي اســـمه 
«عبداهللا» أصابه مرض السرطان وسافر الى 
لندن ودول أوروبية للعالج، ولكن دون فائدة، 

حيث أمضى وقتا كبيرا في العالج.
وبعد أن فشلت جميع العالجات الكيماوية 
وغيرها عاد ذووه الى الكويت وفضلوا بقاءه 
بالمنزل الى ان توفاه اهللا بين أفراد أســـرته 
بسبب األلم النفســـي الذي تعرضوا له أثناء 

إقامتهم في المستشفيات في الخارج.
ويسعى بيت عبداهللا الى تخفيف التوتر 
الطفل  المرافـــق لدخول  واالنفعال والخوف 
المريض إلى المستشفى بسبب البعد واالنفصال 
عن المنـــزل والعائلة واألصدقاء والى ضمان 
تركيـــز كل مرافق البيت على العائلة والطفل 

معا.
والبيت هو عبارة عن ڤيال مســـاحتها ٢٢ 
ألف متر مكونة من شقق وشاليهات وصاالت 
ترفيهية ومالعب وحدائق وكل ما يتمناه األطفال 
من وسائل للتسلية يقوم العاملون بتبديلها 

كل فترة حتى ال يمل األطفال منها.
ويســـتقبل البيت كل االطفـــال المصابين 
بالسرطان والذين يصلون الى المراحل االخيرة 
من المرض، حيث يقيمون مع أولياء أمورهم 
بوجود االطباء والممرضات بلباس عادي حتى 

ال يشعر الطفل بأنه في مستشفى.

 «كامز للتدريب األهلي» يقيم
دورة عن التصوير الفوتوغرافي

ليلى الشافعي
أكد مدير معهد كامز للتدريب األهلي التابع جلمعية النجاة اخليرية 
ماجد احلميدي حرص املركز الدؤوب وسعيه احلثيث على مواكبة 
الفكر املتجدد والقادر على متابعة التغيرات العلمية احلديثة، وثقل 
العاملني في حقول العمـــل اخليري والدعوة والتعاون مع جميع 

مؤسسات املجتمع الهادفة مبا يحقق تقدم وتنمية املجتمع.
جاء ذلك خالل اختتام املعهد ألنشطة دورة التصوير الفوتوغرافي 
التي استمرت ٥ أيام، وحاضر فيها املصور الصحافي ومدير شركة 
ملسة فنان للتصوير بهاء الدين القزويني وحظيت الدورة مبشاركة 
فعالة من قبل دعاة وموظفي جلنة التعريف باإلســـالم حيث فاق 

عدد احلضور ٧٩ مشاركا ومشاركة.
واســـتهل القزويني الـــدورة باعطاء نبذة عن فـــن التصوير 
الفوتوغرافي، مؤكدا ان التصوير الفوتوغرافي بدأ في عام ١٨٣٩م 
ومنذ هذه اللحظة وأخذ يتطور الى ان وصل الى ما نشاهده اليوم، 
وتطـــرق الى أنواع التصوير املتعـــددة موضحا ان منها تصوير 
الطبيعة والتصوير الشخصي وركز القزويني على جانب التصوير 
الصحافي مبينا أن الصورة الصحافية البد ان تكون رسالة حتمل 

في طياتها العديد من املعاني الواضحة.
وأشـــار الى ضرورة مراعاة اتباع الطريقة السليمة الستخدام 
الكاميرا واختتم القزويني حديثه مشـــددا على ضرورة ان يكون 
املصور فنانا يجيد التقاط الصور املتالئمة مع الرسالة التي يريد 

إيصالها للجمهور.

جانب من دورة التصوير الفوتوغرافي


