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ليلى الشافعي
دعا الداعية االسالمي محمود 
املصري املسلمني إلى تأمل سيرة 
النبي ژ في التعامل مع العصاة 
النبي ژ  ان  واملذنبني، قائال: 
ترك 300 صن���م حول الكعبة 
ملدة 13 س���نة لم يهدمها بيديه 
بل ترك املشركني يفعلون ذلك 
بأيديهم، جاء ذلك في محاضرة 
قيمة استضافته فيها جمعية 
احياء التراث االسالمي � اجلهراء 
� بالتعاون مع وزارة االوقاف 
والشؤون االس���المية ومبرة 
طريق االميان بعنوان »الرفق« 

تناول فيها املصري قضية اللني والرفق في التعامل 
مع الناس وسط حضور غفير وذلك في االسطبل 
الترفيه���ي لفرع اجلمعي���ة ادارها رئيس جلنة 

الدعوة واالرشاد الداعية عواد السعيدي.
وبدأ املصري حديثه عن سيرة النبي ژ التي 
مألها الرفق ولني اجلانب طوال 23 عاما لم يقتل 
النب���ي ژ احدا رغم ان حيات���ه مليئة باجلهاد 
في سبيل اهلل اال ابي بن خلف الذي آذى النبي 

ژ ونال من���ه كثيرا رغم انه 
لم يكن عاج���زا عن القتل ولم 
يكن ضعيفا وليس لديه منعة، 
ولكنه لم يبعث لذلك بل جاء 
برسالة خالدة يعبد فيها العباد 
القول  العباد، عاضدا هذا  رب 
بفتح مكة حينما دخلها النبي 
ژ وق���ال خلصومه واعدائه: 

اذهبوا فأنتم الطلقاء.
واشار املصري الى مواقف من 
حياته ژ تدل على انه لم يكن 
ليغضب لنفسه قط رغم حادثة 
االعرابي الذي جذب النبي ژ 
بقوة ليعطيه من املال فابتسم 

ژ في وجهه واعطاه.
ودعا املصري الى اتخ���اذ مثل هذه املواقف 
من حياة النبي ژ هدى ونبراس���ا نقتدي بهما 
خصوصا للدعاة الذين ألقى على عاتقهم دعوة 
الن���اس برفق ولني رافعا ش���عار كل داعية انه 
»محتاج للناس« لكي يهتدوا على يديه، ناصحا 
الدعاة بأال يقسوا على الناس، وال يجبروهم على 

فعل شيء، وال ييئسوا الناس من رحمة اهلل.

معسكر كاظمة.. آليات وخطط التدريب تواكب النظم المتقدمة بالمؤسسات العسكرية

قام وفد من منتسبي دورة ادارة االزمات والكوارث 
املنعقدة في كلية االمن الوطني بوزارة الداخلية بزيارة الى 
معسكر كاظمة باحلرس الوطني، حيث كان في استقبالهم 
آمر ميدان التدريب التشبيهي مبديرية امليادين في قيادة 

التعليم العسكري املقدم الركن مناحي دهيم.
وعرض رئيس فرع التخطيط االستراتيجي باحلرس 

الوطني املقدم د.مبارك جزوي خالل االستقبال ايجازا 
عن اخلطة االستراتيجية للحرس الوطني واهم احملاور 
الرئيس���ية املتصلة بها، كما اطل���ع الوفد الزائر على 
وسائل التدريب احلديثة في ميدان التدريب التشبيهي 
مبعسكر كاظمة، مشيرا الى ان آليات وخطط التدريب 
في مجمع ميادين الرماية وما يتصل بها من منش���آت 

تدريبية تواكب افضل النظم املعمول بها في املؤسسات 
العسكرية املتقدمة وتساهم بشكل مباشر في حتقيق 

االهداف املرجوة من خطط التدريب.
من جانبه، رحب املقدم الركن مناحي دهيم مبنتسبي 
دورة ادارة االزمات والكوارث في كلية االمن الوطني 
وسلط الضوء على التقنية احلديثة التي وصلت اليها 

منظومة التسليح باحلرس الوطني، وتناول اهم احملاور 
اخلاصة بالتدريب والتطوير للنهوض باملستوى ورفع 
وتنمية اخلبرات والكفاءات باالضافة الى نواحي التنسيق 
والتعاون املشترك القائم بني احلرس الوطني واجلهات 

العسكرية في وزارتي الداخلية والدفاع.
وفي ختام الزيارة، اشاد منتسبو دورة ادارة االزمات 

والكوارث ف���ي كلية االمن الوطني مبا ش���اهدوه من 
قفزات كبيرة في منظومة التسليح ومنشآت التدريب 
باحلرس الوطني، مشيدين بأوجه التعاون املثمر بني 
احلرس الوطني واملؤسسات العسكرية في الدولة مبا 
يحقق االمن واالستقرار للوطن العزيز في ظل القيادة 

احلكيمة.

وفد دورة إدارة األزمات والكوارث في كلية األمن الوطني زار الحرس الوطني

محمود املصري

صالح الهاشمصالح أبا اخليل

د.صالح املزيدي مكرما م.علي الوزان

)ناصر عبدالسيد(الشيخ مبارك الدعيج خالل حفل العشاء

سلطان املطيري مكرما أحمد بهبهاني

الشيخ مبارك الدعيج يتسلم درعا تذكارية من مدير مكتب »كونا« في القاهرة سلطان املطيري

معدات حديثة يستخدمها احلرس الوطني لقطة جماعية لوفد دورة إدارة األزمات والكوارث

المصري التخاذ سيرة الرسول ژ 
في الرفق نبراسًا للدعوة إلى اهلل

»حبيبي محمد وأغلى وطن« 
بصوت الهاشم على مسرح »زين« اليوم

الحفل يبث على الهواء مباشرة

كفالة 54 يتيمًا في لجنة »جابر العلي«
صرح املسؤول االعالمي بلجنة ضاحية جابر 
العلي والفنطاس للزكاة واخليرات التابعة جلمعية 
االصالح االجتماعي الداعية ابراهيم الكفيف بأن 
مش���روع كفالة االيتام التابع للجنة يعتبر من 
ابرز املشاريع فيها، وقد بدأ املشروع منذ قرابة 
عامني، واس���تطاعت اللجنة خالل هذه املدة ان 

تقوم بكفالة 54 يتيما داخل الكويت، وتتضمن 
رعاية اللجنة لاليت���ام االنفاق عليهم ومتابعة 
احوالهم املعيشية والصحية والدراسية، وهذا 
املشروع يحمل اس���م »خذ بيدي« حتت شعار 
»اكفل يتيما.. وكن للنبي رفيقا«، وقيمة كفالة 

اليتيم الواحد 50 دينارا شهريا.

ليلى الشافعي
حرصا من وزارة األوقاف 
والشؤون اإلس����المية ممثلة 
ف����ي إدارة اإلعالم الديني على 
النه����وض بال����ذوق العرب����ي 
واإلسالمي، وتهيئة املناخ الباعث 
على حتريك املشاعر اإلميانية 
والروحية ب����ني عقول وأفئدة 
الكبار والصغار، أعلنت إدارة 
اإلعالم الديني ان مسرح مدينة 
زين السنوي بأرض املعارض 
مبشرف صالة 8 سيشهد اليوم 
السابعة مساء حفال  في متام 
إنشاديا للقارئ املنشد صالح 
الهاش����م يتضمن أنش����ودتي 
� أغلى وطن«  »حبيبي محمد 
وهما من إنتاج اإلعالم الديني، 
الفتة الى ان احلفل سيبث عبر 
قناة الوطن، وبعض القنوات 

األخرى على الهواء مباشرة.
ص����رح بذلك مدي����ر إدارة 
اإلعالم الديني واملشرف العام 
القيمي لتعزيز  على املشروع 
أبا  العبادات »نفائس« صالح 

اخليل، حيث أوضح في بيان 
للصحافيني ان ذلك يتسق متاما 
مع إستراتيجية الوزارة الرامية 
ال����ى جتديد وتطوي����ر آليات 
ومضامني اخلط����اب اإلعالمي 
مبا يتناسب مع عصر العوملة 
ويتناسب مع االنفتاح الثقافي 
الذي تشهده املرحلة الراهنة.

وأكد ابا اخليل ان انتش����ار 
اإلعالم القيمي من وجهة نظره 

هو الطريق األمثل للتغلب على 
حالة السقوط واالنحدار التي 
آلت إليها معظم األعمال الفنية 
في عصرنا احلالي، مشددا في 
الوقت نفسه على أهمية البيت 
واملدرسة واملؤسسات التوعوية 
والتوجيهات األخرى في دفع 
أبنائنا نحو طريق االستقامة 
والتمييز ب����ني اإلعالم الهادف 

وغيره.

جمعية إحياء التراث اإلسالمي بالجهراء أقامت محاضرة بعنوان »الرفق«

الوزان: ترشيد الطاقة يحقق التوازن بين الموارد واالحتياجات

»الصحافيين« منحت الدعيج درع الجمعية: 
طفرة إعالمية وإنجازات كبيرة في رئاسة »كونا«

القاهرة - هناء السيد
كرمت جمعية الصحافيني رئيس مجلس اإلدارة 
واملدير العام ل� »كونا« الشيخ مبارك الدعيج وقام 
رئيس وفد اجلمعية جاس����م كمال بإهداء الش����يخ 

مبارك الدعيج درع اجلمعية.
جاء ذلك خالل حفل االستقبال الذي أقامه الشيخ 
مبارك الدعيج على ش����رف املشاركني في معرض 

الكويت في مصر في دورته السادسة.
وأع����رب كمال عن تقديره لدور الش����يخ مبارك 
الدعيج وما تش����هده »كونا« م����ن تطوير وطفرة 
إعالمية وإجن����ازات كبيرة في ظل قيادة الش����يخ 

مبارك الدعيج.
وضم وفد جمعية الصحافيني رئيس اجلمعية 
احمد بهبهاني وجاسم التنيب وكامل الشمري وبداح 

السهلي وناصر معرفي ومحمد حيات.
كما اهدت جمعية الصداقة الكويتية � املصرية 

درع اجلمعية للشيخ مبارك الدعيج.
واعرب االمني العام للجمعية د.رفعت الصباحي 
عن سعادته مبا تش����هده العالقات بني البلدين من 
تقدم وازدهار، مشيرا الى دور جمعية الصداقة في 

دعم تلك العالقات الشعبية بني البلدين.
كما أهدت مجموعة اجلابرية للمعارض برئاسة 
احمد بهبهاني درع التكرمي للش����يخ مبارك الدعيج 
تكرميا جلهوده الداعمة واملستمرة ومن جانبه اهدى 
رئي����س مكتب »كونا« بالقاهرة س����لطان املطيري 
درعا تكرميية للشيخ مبارك وحضر احلفل رئيس 
اإلعالم اخلارجي بالهيئة العامة لالستعالمات هدى 
املزاريقي ونائبا عن مدير وكالة انباء الشرق األوسط 
عبداهلل حسن والقنصل مشعل املنصور واعضاء 
السلك الديبلوماسي بسفارتنا بالقاهرة ونائب مدير 
مكتب ».كونا« بالقاه����رة ومديرو مكاتب صحفنا 

احمللية بالقاهرة.

املعهد أو املؤسسات األخرى مشيرا 
الى ان اهتمام اللجنة ينصب على 
أمور التميز واإلبداع ونشر الثقافة 
اإلبداعية. واضاف ان اللجنة تعمل 
على حتقيق أهداف مشروع التحول 
االستراتيجي للمعهد الذي تبناه في 
الفترة احلالية موضحا ان اللجنة 
تقوم باستقبال األفكار واملبادرات 
اإلبداعية واخلالقة من داخل وخارج 
املعهد وتقي����م أفكارهم اإلبداعية 

وتدعمهم لتنفيذها

م����ن اللجنة من أجل اخلروج من 
الطاقة  توصيات حول ترش����يد 

تطبق على ارض الواقع.
واضاف املزيدي ان املشاركني 
في الورش����ة طرحوا حوالي 50 
فكرة حول ترشيد الطاقة مشيرا 
الى انه سيتم تقييم هذه األفكار 
خالل الورشة لتطبيقها على أرض 
الواقع. وعن جلنة التفكير اإلبداعي 
التي يترأسها قال املزيدي ان اللجنة 
لها العديد من النشاطات التي تخدم 

ان تلك اجلهات هي معهد الكويت 
لألبحاث العلمية وجامعة الكويت 
التربية ووزارة األوقاف  ووزارة 
وبلدية الكويت والقطاع النفطي 

وغيرها من اجلهات.
من جانبه قال املستشار األول 
في معهد الكويت لألبحاث العلمية 
ورئيس جلنة التفكير اإلبداعي في 
معهد الكوي����ت لألبحاث العلمية 
د.صالح املزيدي ان ورشة العمل 
تهدف الى استنباط أفكار إبداعية 

وقال ان معهد الكويت لألبحاث 
العلمية واملشاركون في الورشة 
وضع����وا أف����كارا حول ترش����يد 
الطاق����ة وحل����وال عل����ى املديني 
القصير واملتوس����ط موضحا انه 
تتم مناقش����تها ومداولتها وذلك 
من اجل تطبيقها في الترشيد في 

استهالك الطاقة.
واشار الى وجود مجموعة من 
املتخصصني ساهموا في مؤسساتهم 
من اجل تخفيض الطاقة الفتا الى 

أك����د الوكيل املس����اعد ملراكز 
املراقبة والتحكم ونظم املعلومات 
والرقابة في وزارة الكهرباء واملاء 
م.عل����ي الوزان ان الترش����يد في 
الطاق����ة واجب عل����ى كل مواطن 
ومقيم و»مسؤوليتنا كبيرة ودورنا 
يجب أن يكون فع����اال في مجال 

التوعية بترشيد الطاقة«.
جاء تصريح الوزان ل� »كونا« 
على هامش ورشة العمل التي بدات 
أمس حتت عنوان »التفكير اإلبداعي 
للجنة املصغرة لترشيد استهالك 

الكهرباء واملاء«.
واعتب����ر أن قضية ترش����يد 
االس����تهالك م����ن أه����م القضايا 
بالنظ����ر ال����ى أهميته����ا الكبيرة 
في حتقيق الت����وازن بني املوارد 
املتاحة واالحتياجات موضحا ان 
هذه األهمية ت����زداد فيما يتعلق 
باالستهالك اليومي للكهرباء واملياه 
سواء لألفراد أو لدى استخدامها في 

املجاالت التجارية والصناعية.
وأكد ان ترشيد الطاقة واجب 
على الكل سواء اجلهات احلكومية 
املدني  او مؤسس����ات املجتم����ع 
الى  واملواطنني واملقيمني مشيرا 
ان املشاركني في الورشة يعملون 
على ايجاد حلول الستهالك الطاقة 

في الكويت.

على هامش ورشة »التفكير اإلبداعي للجنة المصغرة لترشيد االستهالك«


