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د. نرمني احلوطي مترئسة الندوة

السفيران العراقي واالردني مع السيد محمد باقر املهري والزميل سامي النصف

حضور كبير في ديوانية النقي

الشيخ د.إبراهيم الدعيج في استقبال املسيرة

ماضي اخلميسمحمد مساعد الصالح

مسيرة تعليمية انطلقت من مدخل »األحمدي« إلى مبنى المحافظة

الدعيج: األمن ينطلق من الحفاظ على مكانة الوطن ومكتسباته
عبدالهادي العجمي

انطلقت املسيرة الطالبية مبجموعة من مدارس منطقة االحمدي 
التعليمية حتمل شعارات »احلب والوالء واالنتماء للوطن واألميرـ  
وال للفرقة والتعصبـ  ووحدتنا في تضامنناـ  وأمننا في وحدتنا 
وأمننا في تالحمناـ  وديننا واحد ووطنا واحد ومستقبلنا واحد«،  
فقد جتمع معه مســـؤولو وطالب منطقة االحمدي التعليمية في 
مسيرة مبناسبة انطالق املوســـم التربوي السابع عشر ملراقبة 
اخلدمات النفسية واالجتماعية وبدأت املسيرة من مدخل منطقة 
االحمدي حتى مبنى ديوان عام احملافظة حيث استقبلهم محافظ 
االحمدي الشـــيخ د.ابراهيم الدعيج وارتفعـــت الصيحات وأكد 
الدعيج ان االمن يأتي من شعور اجلميع مبكانة الوطن واحملافظة 
على مكتسباته وعلى انظمته بان نحترم بعضنا بعضا ونحترم 
آراء اآلخرين مثلما نحترم آراءنا، والقى بعض الطالب ابيات من 
الشعر بهذه املناسبة، كما حتدث سمير عبدالرحمن اخصائي اول 
مدرسة عبدالرحمن بن أبي بكر الثانوية ـ بنني نيابة عن مدارس 
املنطقة بكلمة اثنى فيها علـــى كلمات احملافظ وأوضح ان األمن 
واحلياة متالزمان وكانت الفكرة في ان نبدأ هذا املوسم مبسيرة 
البنائنا الطالب تتوجـــه الى محافظ االحمدي لكي نعاهده بأنهم 
شباب املستقبل وانهم سيكونون يدا واحدة ويحافظون على أمن 
هذا الوطن، وفي نهاية اللقـــاء أثنى الدعيج على كل احلاضرين 
بالترحاب وان ابوابه مفتوحة لتلقي اي آراء او استفســـارات او 
شـــكاوى فيما يتعلق باملنطقة ككل وختـــم بتلبية النداء للقائد 

والوطن، عاشت الكويت وعاش األمير.

خالل تنظيم أول ديوانية شهرية لمجلس العالقات اإلسالمية ـ المسيحية بديوان النقي في المنصورية

السفير العراقي: اإلرهاب ال يفرق بين أتباع الديانات سواء كانوا 
مسلمين أو مسيحيين لرفضه مبدأ التعددية داخل المجتمع الواحد

أسامة أبو السعود
شدد الســـفير العراقي لدى 
الكويت محمد بحر العلوم على 
ان االرهـــاب ال يفرق بني اتباع 
الديانات سواء كانوا مسلمني او 
مسيحني لرفضه مبدأ التعددية 
الواحد، داعيا  داخل املجتمـــع 
العالـــم اجمـــع للوقوف  دول 
وقفة صامـــدة امام هذا املرض 
السرطاني الذي يتفشى بشكل 

متنام داخل مجتمعاته كافة.
العلوم خالل  ووصف بحر 
حضوره مساء اول من أمس هو 
وعدد من املهتمني بتنمية وتوطيد 
العالقات االسالميةـ   املسيحية 
تنظيـــم اول ديوانية شـــهرية 
ملجلس العالقات االســـالمية ـ 
املسيحية التي اقيمت في ديوان 
النقي في منطقـــة املنصورية 
املواطن املسيحي العراقي بأنه 
وردة في حديقة املجتمع العراقي، 
مؤكدا ان املسيحيني العراقيني 
جـــزء ال يتجزأ مـــن منظومة 

مجتمعنا.
واضاف ان العالقات االسالمية 
ـ املسيحية التي يزخر بها العالم 
على مـــر التاريخ هـــي عالقة 
مجتمعية متأصلة بني ديانتني 
كبيرتني ال ميكن التفريق بينهما، 
الفتـــا الى ان عنصـــر االرهاب 
الرافض للتعددية يحاول هدم 
التي  الوطيـــدة  العالقة  هـــذه 
العربية  تزخر بها مجتمعاتنا 
واستئصالها من اجلذور، متابعا 
»ليس املسيحيون هم الوحيدون 
الذيـــن يعانون من هذه احلالة 
االرهابية، فهذه احلالة يعاني 
منها ايضا املسلمون العراقيون 
الن االرهاب ال يرغب في ان يكون 
هناك تعدد وتنوع في املجتمع، 
وامنا يريد حالة احادية تتوافق 

مع مبادئه وادبياته.
وزاد »ال يخفى على اجلميع 
ما مير به املسلمون حول انحاء 
العالم من مضايقات مثل الدعوة 

الى حرق القرآن الكرمي واالساءة 
الى النبي صلى اهلل عليه وعلى 
آله وســـلم في الدمنارك وازمة 
احلجاب في فرنسا، ومنع املآذن 
في سويسرا، قائال ان كل هذه 
العوامل تصب في نفس احلال، 
وعلى هذا يجب ان تكون هناك 
دعـــوة عامة التبـــاع الديانات 
والطوائـــف واملذاهب املختلفة 
للتعايش داخل املجتمع الواحد 
حتى ال يطغى دين على دين او 

مذهب على مذهب.
واشار الى وجود أزمة مير بها 
العراقي تتطلب  حاليا املجتمع 
تتضافر جهود دول العالم. وقال 

»نحـــن في العراق منـــر حاليا 
بأزمة حادة يتعني على املجتمع 
الدولي مساعدتنا والوقوف الى 
جانبنا حتى نتمكن من جتاوز 
هذه االزمة، مطالبا بأهمية نشر 
دعوة حلماية االقليات املسيحية 
في الدول االسالمية وكذلك حماية 
الدول  االقليات االســـالمية في 

املسيحية.
من جانبه، قال رئيس مجلس 
العالقات االسالمية ـ املسيحية 
محمــــد املهــــري »ان الهدف من 
العالقــــات  تشــــكيل مجلــــس 
االسالميةـ  املسيحية في الكويت 
يأتي انطالقا من مبدأ التعددية 

واحترام الديانات االخرى الذي 
تؤمن به القيادة السياسية العليا 
في الكويت، مؤكدا ان االســــالم 
الينا من مدرســــة  الذي وصل 
البيــــت هو اســــالم احملبة  آل 

والتسامح«.
وندد املهري بعملية تفجير 
كنيسة سيدة النجاة في بغداد، 
قائال »ان هـــذه العملية عملية 
ارهابيـــة جبانة تأتي خالف ما 
نصـــت عليه احكام الشـــريعة 
االسالمية التي حرمت التعرض 
ألهل الكتاب وحفظت لهم حقوقهم 
وواجباتهم«. من جهته، اكد راعي 
الكنيســـة القبطية في الكويت 

األنبا بيجـــول متانة العالقات 
التي تربط الديانتني االسالمية 
واملسيحية. وقال »لن تستطيع اى 
اصابع خفية ان تهدم هذه العالقة 
وتفرق بني االخ وأخيه، فاملسلم 
واملسيحي اخوان وسيظالن كذلك 

طيلة العمر«.
وعن وضع االقباط في مصر 
وان كانـــت هنـــاك مضايقـــات 
يتعرضون لها قال »يعيش اقباط 
مصر واخوانهم املسلمون كأسرة 
واحدة متماســـكة ومتجانسة 
بفضـــل احلكم الراســـخ اآلمني 
امثال فضيلة  وبفضل احلكماء 
شـــيخ االزهر الشريف وقداسة 

البابا اللذيـــن يعمالن كأخوين 
ومبنتهى احلكمة، مشـــيرا الى 
قدرتهما على الوقوف ضد اى تيار 

مدمر ال يراعي دين او دولة.
وبدوره، قال امني سر مجلس 
العالقات االسالمية ـ املسيحية 
زهير احملميـــد ان تنظيم هذه 
الشـــهرية يأتي في  الديوانية 
إطار نشـــر ثقافة التسامح بني 
الديانـــات االبراهيمية،  اتباع 
مبينا ان الديوانية تأتي استكماال 
لوضع االســـس واملشتركات 
التي مت تأسيســـها مع إنشـــاء 
مجلس العالقات االســـالمية ـ 

املسيحية. 

  نمّر حاليًا بأزمة حادة في العراق يتعين على المجتمع الدولي مس�اعدتنا والوقوف إلى جانبنا حتى نتمكن من تجاوزها
  المه�ري: تفجي�ر كنيس�ة س�يدة النج�اة ببغ�داد عملي�ة إرهابي�ة جبان�ة تأت�ي خ�اف م�ا نص�ت علي�ه 
وواجباته�م حقوقه�م  له�م  وحفظ�ت  الكت�اب  أله�ل  التع�رض  حّرم�ت  الت�ي  اإلس�امية  الش�ريعة  أح�كام 
ومتجانس�ة  متماس�ك�ة  واح�دة  كأس�رة  يعيش�ون  المس�لمون  وإخوانه�م  مص�ر  أقب�اط  بيج�ول:  األنب�ا    
بفض��ل الحك��م الراس��خ األمي�ن وبفض�ل الحكم�اء أمث��ال ش�ي�خ األزه��ر الش�ريف وقداس��ة الباب�ا

الحوطي تترأس ندوة عرض 
»مونولوجات غزة« بمهرجان األردن

العمل المسرحي ينقل معاناة اطفال غزة بعد سنوات الحصار

الصالون اإلعامي ينظم ليلة
عن محمد مساعد الصالح اليوم

يقيم الصالون اإلعالمي ندوة 
غير تقليدية هي رســـالة حب 
الكبير  الراحل  ورثاء للكاتـــب 
محمـــد مســـاعد الصالح حتت 
عنوان »اهلل باخلير.. بوطالل« 
وذلك في السابعة من مساء اليوم 
االثنني في املقر املؤقت للصالون 
اإلعالمي باليرموكـ  ق4ـ  الشارع 
األول ـ منزل 36 باجتاه شارع 

املشاة.
وقال األمني العام لهيئة امللتقى 
اإلعالمي العربي ماضي اخلميس 
ان الندوة تأتي من دافع اإلحساس 
بالفضل والعرفان واحلب لرجل 
يعد مـــن أول الســـواعد التي 

نهضت بالصحافـــة الكويتية، 
فمنذ انطالقتـــه الصحافية في 
أوائل اخلمسينيات واملغفور له 
ميتاز بعطائه الصحافي بجميع 
أشكاله حتى ترأس حترير جريدة 
»الوطن« منذ عام 1974 وكان من 
الكويتية  أبرز كتاب الصحافة 

على اإلطالق.
وأضاف اخلميس ان الندوة 
ســـتكون مبنزلة جتمع حملبي 
ورفاق وتالميذ محمد مســـاعد 
الصالح للتعبير عن مدى افتقادنا 
له وخلبرته وعطائه ونصائحه 
التـــي طاملا أضـــاءت لنا دروبا 

وكانت لنا نبراسا اهتدينا به.

يتضمن بعض المعزوفات الموسيقية

الخماسي يقدم شوبان والتراث 
الپولندي في دار اآلثار اإلسامية

تستضيف دار اآلثار اإلسالمية غدا ضمن برنامجها الثقافي، 
اخلماســـي الپولندي املوســـيقي، وذلك بالتعاون مع السفارة 
الپولندية لدى الكويت، وستقام االمسية في السابعة مساء على 

مسرح امليدان الثقافي ـ منطقة حولي التعليمية. 
سيقدم اخلماسي الپولندي بعض املعزوفات املوسيقية من 
التراث والتاريخ الپولندي. كما ستقدم بعض املوسيقى الكالسيكية 
لشـــوبان وموتيزكو، إضافة إلى مجموعة من االغاني الوطنية 

الپولندية.

اختتمـــت اعمـــال الورشـــة 
التكوينية حـــول »فن التحكيم 
ومهارات احملكم« التي نظمها مركز 
التحكيم التجاري لدول مجلس 
العربية  التعاون لدول اخلليج 
بالتعاون مـــع املنظمة العربية 
للتنمية اإلدارية واملركز الدولي 
للوساطة والتحكيم خالل الفترة 
من 29 لـ 31 اكتوبر املاضي مبقر 
ـ  الرباط  غرفة جتارة وصناعة 

اململكة املغربية.
وصرح أحمـــد النجم، االمني 
العام ملركـــز التحكيم التجاري 
اخلليجـــي، بأن هذه الورشـــة 
اســـتهدفت كيفية إملام وتدريب 

املشـــاركني على املهارات الفنية 
التحكيميـــة من تقنية التحكيم 
والوســـائل البديلـــة فـــي حل 
النزاعـــات التحكيمية وذلك من 
خالل العديد من احملاور األساسية 
ومنهـــا املفاوضـــات والتوفيق 
والوســـاطة كنظم ودية سابقة 
على التحكيم وأهمية املفاوضات 
كمرحلة سابقة للتعاقد وكوسيلة 
لتســـوية املنازعـــات، ومفهوم 
الدولـــي  التجـــاري  التوفيـــق 
والوساطة وفقا لقواعد وقانون 
االونسيترال، وواجبات املوفق 
والوسيط، ومهارة إدارة عمليات 

التوفيق والوساطة.

ترأست عضوة هيئة التدريس في املعهد العالي للفنون املسرحية 
د.نرمني احلوطي امس الندوة التقييمية للعرض املسرحي »مونولوجات 

غزة« الذي قدم ضمن عروض املهرجان الـ 17 للمسرح األردني.
وقالت د.احلوطي فـــي تصريح لـ »كونا« عقب الندوة ان العمل 
املسرحي هو عمل فني الهدف منه نقل معاناة اطفال غزة بعد سنوات 

من احلصار دون نافذة على العالم.
وخالل قراءاتها النقدية للعرض ثمنت احلوطي التطرق الى مأساة 
األطفال والشـــباب العربي خاصة في غزة الذين يعيشون كل يوم 

قصصا جديدة ومآس متجددة ما دامت بالدهم حتت االحتالل.
وقالت ان العرض يندرج ضمن املسرح املدرسي او اجلامعي من 
حيث حركة املمثل وأدائه بالرغم من ان بعض الشـــخصيات تفوق 

على هذه املرحلة.
وفيما يتعلق باالخراج املسرحي والرؤية االخراجية قالت احلوطي 
ان مخرج العمل لم يحب ان يخدش كلمات ومشـــاعر األطفال الذين 
كتبوا قصصهم لتوصيلها للمشـــاهد فهي كانت اشـــارات ورسائل 

واضحة.

أقيمت في غرفة تجارة وصناعة الرباط بالمغرب

اختتام الورشة التكوينية حول
»فن التحكيم ومهارات المحكم«

)سعود سالم(االنبا بيجول مصافحا القائم باالعمال اإليراني ويبدو زهير احملميد

تحت عنوان »اهلل بالخير.. بوطالل«


