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النوري: مشاريع لجنة فلسطين 
نصرة لألقصى وأرض المسرى

هنأت جلنة فلسطني اخليرية في الهيئة اخليرية اإلسالمية العاملية 
أهل الكويت مواطنني ومقيمني بشهر رمضان املبارك أعاده اهلل على 
األمة اإلسالمية باخلير والبركات، وقال رئيس جلنة فلسطني اخليرية 
نادر النوري إن اللجنة ومنذ إنشائها عام 1989 كلجنة تابعة للهيئة 
اخليرية االسالمية العاملية ومتخصصة في العمل اإلغاثي والتنموي 
في أرض اإلس����راء فلسطني تسعى ومنذ 21 عاما لتلبية احتياجات 
الشعب الفلسطيني اإلنسانية داخل فلسطني في مناطق الضفة وغزة 
وأراضي ال� 48 وخارج فلسطني في مناطق تواجد الفلسطينيني في 
الش����تات )األردن � لبنان � العراق � وغيرها...(. وأضاف ان اللجنة 
تهتم وعلى الدوام بأحوال الشعب الفلسطيني في الداخل واخلارج 
وتأمني عيشه بكرامة في ظل الظروف القاسية التي مير بها فأنشأت 
لذلك العديد من املشاريع التي تهتم باأليتام وطلبة العلم واملشاريع 
اخليرية واإلنتاجية واملرضى واملعاقني واملشاريع املوسمية كإفطار 
الصائم واألضاحي. وب����ني النوري أن اللجنة لم تغفل عن اجلانب 
الروحي والدعوي فاهتمت مبشاريع القرآن الكرمي واملراكز الدعوية 
لضمان املساهمة في حماية النشء من الضياع. وأضاف انه وإميانا 
بأهمية الوقف باعتباره مموال رئيسيا للمشاريع اإلغاثية واإلمنائية 
في فلس����طني فقد أخذت اللجنة على عاتقها تنمية الوقف من خالل 
وقفياتها املتنوعة والشاملة لكل االحتياجات وعلى رأسها مشاريع 
األقصى حيث خصصت له اللجنة وقفية تهتم باملس����جد األقصى 

ومساجد فلسطني أسمتها »وقفية األقصى«.
وختاما قال النوري في حديثه عن جلنة فلس����طني اخليرية إن 
مشاريع اللجنة هي باقة نقدمها للمحسنني في بلدنا، أجرها مضاعف 
ب����إذن اهلل نخدم بها أهلنا في أرض اإلس����راء واملعراج فلس����طني، 
نكون معهم كاجلس����د الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر 
اجلسد باحلمى والس����هر، نخفف عنهم اآلالم ونرسم البسمة على 
وجوه اطفاله����م ونعينهم على رباطهم في مواجهة حصار وصلف 
العدو الصهيوني. كما ذّكر النوري بفتوى د.عجيل جاسم النشمي 
بتعجي����ل اخراج زكاة املال ألهل فلس����طني عامة وأهل غزة خاصة 
وبفتوى الشيخ د.خالد املذكور بالواجب على املسلم االنفاق ليس 
من فضول ماله، بل من أصله مصداقا لقوله تعالى: )لن تنالوا البر 

حتى تنفقوا مما حتبون(.

اليه ويدرس فيه.
الى  يذهب��ون  الكويتيني  لك��ن 
املانيا لقضاء اجازاتهم والس��ياحة 

فيها، اال يكفي ذلك ملعرفة املانيا؟
برأيي معرفة البلد هي معرفة 
اهله، وهذا يتم عن طريق التعامل 
معهم وهو تعامل لغوي بالدرجة 

االولى.
لكن هن��اك صورة منطية وهي 
ان االمل��ان جدي��ون بش��كل كبير 
ويصع��ب التعامل معه��م، ما يبعد 
فكرة ان تكون بيئة مالئمة للدراسة 

ايضا؟
لو قارنا اميركا من جهة واملانيا 
من جه���ة اخ���رى فاالميركي قد 
يبادر الزائر العربي بالكالم قبل 
ان يقوم به االملاني، وقد يبدو انه 
لدينا بعض القصور في احملادثة 
املتطورة جدا في الواليات املتحدة، 
لكن ه���ذا يحدث مثال في املقابلة 
االولى، اما بعد ذلك ومع املعرفة 

العميقة فإن االمور تسير بشكل 
افضل.

دائم��ا تس��عى ال��دول الغربية 
ال��ى تأمني مصاحله��ا االقتصادية 
بالدرج��ة االول��ى ليأت��ي االهتمام 
باملج��ال الثقافي ثانيا، اال تعتقدون 
ان ذل��ك له تأثير ف��ي قوة وتطور 

التبادل الثقافي؟
لو كان كذلك فالتوقيت والنجاح 
أمر مضمون لعملي في الكويت ألن 
املانيا ناجحة اقتصاديا بالنسبة 
لتصدير التكنولوجيا واملنتجات 
الصناعية وتصدير الثقافة االملانية 
اليزال في طفولته، اال انني اعتقد 
ان االهتمام بالس���يارات االملانية 
ال يكفي ملعرف���ة الثقافة وامتنى 
ان يكثف اجلانب االملاني وجوده 
الثقافي في منطقة اخلليج وان كنا 
في بداية الطريق، لدينا في ابوظبي 
ثالث منظم���ات املانية في العام 
2006 )معهد غوتة، مؤسسة خاصة 

اعل���م م���ا اذا كان عدد احلصص 
ملونتس���كيو او لوك اكثر او اقل 
من التي تخصص لدراسة الدين 
وعلى هذا االساس املشكلة ليست 
مرتبطة بالفلسفة االملانية فقط، 
لكنها قد تكون مشكلة عامة وهي 

اآلن في مرحلة املعاجلة.
هل املشكلة تقترن باللغة؟

اللغة لها دور كذلك، لكن اللغة 
االملانية ترحب باالجانب، فهناك 
عدد كبير من الطلبة في املانيا 
اتوا اليها دون اي معرفة وأسس 
بسيطة جدا واآلن يتحدثون بها 
مثل ابن����اء املانيا، وال اعتقد ان 
هذا احلاجز يحول دون النجاح 
الدراس����ي لش����اب كويتي يريد 
ان يتابع دراس����ته ف����ي املانيا، 
واملش����كلة التي نواجهها تكمن 
في عدم معرفة الطالب الكويتي 
بأن هناك بلدا اسمه املانيا ومن 
املتاح واملثمر حلياته ان يذهب 

بالتعليم التكنولوجي والهندسي 
والهيئة االملانية للتبادل العلمي( 
وبوجودنا هن���اك تبعد الكويت 
عن نشاطنا الثقافي، لذلك آمل ان 

يتطور هذا مستقبال.
هذا الضعف في التبادل الثقافي 
ه��ل هو قصور من اجلانب االملاني 

أم من اجلانب الكويتي؟
الثقافي  بالنس����بة للنش����اط 
على املس����توى اجلامعي ال نزال 
في البداية وتقوم س����فارة املانيا 
لدى الكويت بالعديد من االنشطة 
الثقافية وايضا الكويت بلد صغير 
وامكانيات املاني����ا التمويلية قد 
تكون محدودة، ونتمنى أن تزيد 
املؤسس����ات االملانية الثقافية في 
الثقافية  الكويت فإن االنش����طة 

تختلف تبعا لذلك.
كي��ف تقيم��ون معرف��ة االملان 
بالعرب واإلس��الم عموم��ا علما ان 
ذلك يش��جع عل��ى تط��ور التبادل 

بداي��ة، ما الهدف م��ن زيارتكم 
للكويت؟

هذه هي الزيارة الثانية التي 
اقوم بها الى الكويت بعد ان زرتها 
يوليو املاضي للقاء املس���ؤولني 
في وزارة التعليم العالي وكذلك 
بعض االساتذة في جامعة الكويت، 
وزيارت���ي اآلن للقائهم ألن لدينا 
برنامجا ملنح حكومية للدراسة 

في املانيا.
ما اجلديد حول هذه املنح؟

االتفاق حول هذه املنح مت العام 
املاضي، وخالل زيارتي الى الكويت 
التقيت مجموعة صغيرة تتكون 
من ثالثة طالب كويتيني يتابعون 
دراستهم في املانيا، خصوصا في 

مجال الهندسة.
كان هناك حديث حول انش��اء 
الكويت، اين  املانية ف��ي  مدرس��ة 

وصلت الرغبة االملانية في ذلك؟
دور املدارس االملانية في دول 
اخرى كمصر التي توجد بها اربع 
مدارس املانية منذ مدة طويلة مهم 
جدا كي يكون هناك عدد من الطلبة 
مهتمون بالثقافة واللغة االملانية، 
وه���ذه الفئة هي الت���ي يبتعث 
منها الى الدراس���ة في املانيا، اما 
بالنسبة ملشروع الدراسة االملانية 
في الكويت فواجه صعوبات مثل 
عدم التناغم بني املنظمة االدارية 
بني املانيا والكويت، ألن التعليم 
في املانيا هو مسؤولية الدولة، اما 
القطاع اخلاص فمحدود جدا، واملدة 
التي استغرقت في هذا املشروع 
طويلة نوعا ما واتضح ان النظم 
االملانية اخلاصة باملدارس خارج 
املانيا فيها تعارض بني االدارة في 
بون والنظم املتاحة في الكويت 
التي تقتصر على تأسيس شركة 

جتارية تقوم بافتتاح مدرس���ة 
املاني���ة، وبعد طول الوقت يبدو 
ان االدارة االملاني���ة فهم���ت هذه 
الشروط ومت العثور على ممول 
كويتي ميكن ان يتماشى مع هذا 
النظام املؤقت واملدرسة اآلن حتت 
التأسيس وميكننا ان نفتح املدرسة 

مستقبال.
الثقافي  للتب��ادل  ما تقييمك��م 

االملاني � العربي؟
هو تبادل بني دولة واحدة و22 
دولة عربية، فهناك فروق كثيرة 
جدا بني مصر وس���ورية ودول 
اخلليج وحتى في شمال افريقيا 
مع قوة تأثير الثقافة الفرنسية، 
وميكن ان نقول ان دراسة اللغة 
والتاري���خ واالقتص���اد االملاني 
موجودة وهن���اك تبادل اكادميي 
حيث ان بعضا من الباحثني العرب 
اجروا بحوث���ا في املانيا، اضافة 
العربية  اللغة  الى بعثات لتعلم 
في س���ورية ومصر، كما يوجد 
معهد املاني في بيروت مخصص 
للدراسات الشرقية، اما بالنسبة 
ملنطقة اخلليج فغياب معظم هذه 
املؤسسات يأتي السباب تاريخية 
تتعل���ق بالدور الق���وي للثقافة 
االجنليزية الذي ادى الى ان يكون 
التعليم والثقافة في هذه املنطقة 

جزئيا او كليا باالجنليزية.
م��ن املعروف ان تاري��خ الفكر 
االملاني��ني متطور وغني،  والثقافة 
خاص��ة ف��ي مج��االت الفلس��فة 
والتاريخ وغيرها، ملاذا تغييب هذه 
املعرفة واالنتش��ار الثقافي االملاني 

في العالم العربي؟
الفلس���فة باملفهوم  ان  اعتقد 
الغربي التزال في مرحلة التطور 
االكادميي ف���ي دول اخلليج، وال 

الثقافي ايضا؟
بالنس����بة ملعرفة االسالم فإن 
األملان يعرفونه من خالل اجلالية 
التركية التي تعد أكبر اجلاليات 
املهاجرة الى املانيا، وبغض النظر 
عن القضايا السياسية الدولية على 
املستوى احمللي فقد اعتاد االملان 

على هذا الوجود إلى جواره.
هل هذا يفتح حوارا وتفاعال بني 

االملان واملسلمني؟ 
في البداية كان فهم االملان لهذه 
اجلالية محدودا جدا ولكن مع مرور 
السنوات تعرفنا عليهم مع وجود 
بعض املشاكل وميكننا ان نقول اننا 
اقتربنا ثقافيا ولدينا جيل جديد من 
االتراك الذين ولدوا في املانيا ومروا 
بكل مراحل التعليم االملاني ووجدوا 
دوره����م داخل املجتم����ع االملاني 
املعاصر، اما بالنس����بة لنشاطنا 
في اخلليج فنأمل ان يشجع عدد 
من أبناء هذه املنطقة لالقتراب من 

ثقافتنا وتعليمنا ايضا.
رغب��ة املانيا في نش��ر ثقافتها 
مل��اذا ال يقابلها رغب��ة االملان ايضا 
في تعل��م العربي��ة والتعرف على 
الثقافة العربية حتى تس��هل عملية 
التبادل الثقاف��ي، هل تعتقدون انه 

قصور عربي كذلك؟
هن���اك عدد كبير م���ن االملان 
يرك���زون عل���ى دراس���ة اللغة 
االجنليزي���ة أوال ويكتفون بذلك 
طوال حياتهم، أما الذين يرغبون 
في تعلم اللغة العربية مع »جمال 
هذه اللغة« فإنهم يجدون انفسهم 
امام جبل من املشاكل تتمثل في 
ندرة املدارس التي تقوم بتدريس 
اللغة العربية في املانيا وحتى في 
وجود الدورات فهي للمبتدئني فقط 
ليجدوا انفسهم بني معرفة جزئية 

للغة العربي���ة الفصحى وعائق 
لغوي في البلدان العربية بسبب 
تعدد اللهجات، ومن جهة أخرى 
البلدان االوروبية  الى  لو نظرنا 
فلديها مؤسسات لتعليم لغاتها 
ونش���ر ثقافتها خارج حدودها 
)معهد غوته، واملعهد الفرنس���ي 
واملجلس البريطاني(، وبالنسبة 
للعرب يبقى الس���ؤال من يقوم 
بهذا الدور ومن هو ممثل الثقافة 
العربي.  العالم  العربية خ���ارج 
وغالب���ا املؤسس���ات التي تقوم 
بتدريس اللغة العربية في الدول 
االوروبية هي اجلامعات وعدد قليل 

جدا من املدارس اخلاصة.
أال تعتق��دون ان نتائج احلرب 
املاني��ا  وعزل��ة  الثاني��ة  العاملي��ة 
وانقسامها الى شطرين قد أثر على 
نشر الثقافة االملانية بشكل يوازي 

باقي الدول األوروبية؟
عل���ى العكس، س���اعدنا هذا 
الوض���ع اخلاص جدا في تكثيف 
جهودنا من أجل نش���ر ثقافتنا 
ولغتنا، النه كانت هناك منافسة 
بني الشطرين الشرقي والغربي 
الملانيا، وفي عدد من املدن العربية 
مثال في دمش���ق كان هناك معهد 
املاني ش���رقي وآخر غربي ايضا 
نتجت عن احلرب العاملية الثانية 
صورة غير جميل���ة الملانيا في 
العالم وكان مطلوبا منا ان نبذل 
جل جهودنا لنبرز ما هو جميل 

وقيم في ثقافتنا.
ما رسالتكم الثقافية الى الطلبة 

الكويتيني؟
ارجو من الكويتيني والطلبة 
خصوصا ان يفتحوا عيونهم على 
املانيا وان تكون من بني الدول التي 

ينظرون إلى جناحها.

)كرم ذياب(د.يواخيم كولب متحدثا للزميلة بشرى الزين

كولب لـ »األنباء«: االهتمام بالسيارات 
األلمانية ال يكفي لمعرفة ثقافتنا

بشرى الزين
عزا مدير الهيئة األملانية للتبادل العلمي د.يواخيم كولب ضعف التبادل الثقافي بني بالده والكويت الى عدم معرفة الطالب الكويتي الفرص املتاحة واملثمرة للدراسة في املانيا. 

ودعا كولب في لقاء مع »األنباء« الطلبة الكويتيني الى ان يفتحوا عيونهم على املانيا وان تكون وجهتهم الدراسية كما هي قبلة للسياح الكويتيني.
وإذ ذكر كولب بالنجاح الذي حتققه املنتجات الصناعية والتكنولوجية في الكويت فإنه اعترف بأن تصدير الثقافة االملانية اليزال في بدايته وان االهتمام بالسـيارات االملانية 

ال يكفي ملعرفة الثقافة االملانية. كما اشـار الى ان مشروع انشاء مدرسة املانية في الكويت حتت التأسيس بعد العثور على ممول كويتي والتوافق حول 
الشروط والنظم االدارية والتجارية بني الكويت واالدارة في بون، الفتا الى ان عدد الطلبة الكويتيني املبتعثني هذا العام للدراسة في املانيا قليل جدا حيث 

بلغ ثالثة طالب. وذكر التفاوت في مستوى التبادل الثقافي بني املانيا ومصر وسورية مثال وما عليه احلال مع دول اخلليج حيث تغيب معظم املؤسسات 
الثقافية االملانية السباب تتعلق بالدور القوي للثقافة االجنليزية. واشار الى ان اللغة لها دور كذلك لكن »األملانية« ترحب باألجانب وال ميكن ان تكون حاجزا يحول 

دون النجاح الدراسـي للطالب الكويتي. وعلى صعيد معرفة االملان بالعرب والثقافة االسالمية قال كولب ان ذلك مير عبر وجود جالية تركية بشكل كبير في 
املانيا ما قرب التفاعل ثقافيا آمال ان تشجع هذه الصورة عددا من ابناء اخلليج على االقتراب من الثقافة والتعليم االملانيني.

وفي املقابل ارجع كولب ضعف تعلم االملان واقبالهم على اكتساب اللغة العربية الى عدم وجود مؤسسات للتعليم للمبتدئني ليجدوا انفسهم بني 
معرفة جزئية للغة العربية الفصحى وعائق لغوي في البلدان العربية بسبب تعدد اللهجات متسائال عمن يقوم بدور ممثل الثقافة العربية خارج العالم العربي 

على مستوى املعاهد واملراكز الثقافية. وفيما يلي تفاصيل احلوار:

مدير الهيئة األلمانية للتبادل العلمي أكد أن إنشاء مدرسة ألمانية في الكويت مازال تحت التأسيس

الكويتييـن  ندعو 
ألن يفتحـوا عيونهــم 
علـى ألمانيـا كوجهـة 
هـي  مثلمـا  للدراسـة 
قبـلـة لسـيــاحتهم

البلدان األوروبيـة 
مؤسسـات  لديهـــا 
لتعليم لغاتهـا خــارج 
حدودها لكن العرب من 
يمثلهـم ثقافيـًا فيها؟!

مدير الهيئة األلمانية للتبادل العلمي 
د.يواخيم كولب

غياب المعاهد الثقافية األلمانية في الخليج سببه وجود الدور القوي للثقافة اإلنجليزية في المنطقة

بالتعاون مع جريدة

اال�سم:              رقم االثبات:

العنوان:                     تلفون:

�سـروط امل�سابقـة

- 15000 (خم�سة ع�سر �ألف) دوالر نقد�ً و�أكرث من (50) خم�سني جائزة نقدية.

- يدخل �لقرعة كل من �أجاب عن 25 �س�ؤ�الً �سحيحاً يف �مل�سابقة و�أكرث.

- يدخل ��سم �ملت�سابق �ل�سحب مرة و�حدة، و يكتب �ال�سم �لرباعي كاماًل مع رقم �الثبات (�له�ية �أو ج��ز �ل�سفر) و�لهاتف و�لعن��ن كاماًل.

.www.m3ali.tv  دخ�ل �مل�سابقة و�مل�ساركة فيها يك�ن طريق م�قع قناة �ملعايل -

- تعلن نتائج �مل�سابقة الحقاً بعد رم�سان يف قناة �ملعايل وجريدة �الأنباء.

املــ�ــســابــقــة

نية م�سا لر ا

ب���رع���اي���ة

تلفزيون المعالي   أمة إيجابية
w w w . m 3 a l i . t v

تردد قناة املعايل على النايل �سات 10757 عامودي
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اأحد اخللفاء الرا�س��دين واأحد الع�س��رة املب�س��رين باجلنة ، تزوج النبي – �س��لى اهلل عليه و�سلم – ابنته ،  	•
وكان مع النبي – �سلى اهلل عليه و�سلم – يف هجرته ويف الغار، فمن هو؟

•	اأبو بكر ال�سديق – ر�سي اهلل عنه -  

•	عمر بن اخلطاب– ر�سي اهلل عنه -  

•	عثمان بن عفان– ر�سي اهلل عنه -  

•	علي بن اأبي طالب– ر�سي اهلل عنه –  

ال�ســوؤال اخلام�س

ما حكم �ضيام رم�ضان؟

فر�ض كفاية.  -1  

فر�ض عني.  -2  

واجب.  -3  
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