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سليمان القانوني.. 
وأحمد ديدات!
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اخلميس: امللتقى اإلعالمي الـ ١٧ ينطلق السبت 
مبشاركة أكثر من ١١٠٠ شخصية

جلساته تقام «عن بُعد» برعاية أمني عام اجلامعة العربية وحضور عدد من الوزراء ونخبة من اإلعالميني والصحافيني واألكادمييني

املشاركون في جلسة «صناعة احملتوى في الدراما العربية»

املشاركون في جلسة «تأثير احملتوى في اخلطاب اإلعالمي»

املشاركون في جلسة  «اإلعالم واالتصال حتديات الصناعة ومستقبل املهنة»

عدد من الشخصيات املشاركني في جلسة «حتوالت اإلعالم العربي»

أعلن األمني العام للملتقى 
اإلعالمي العربي ماضي اخلميس 
أن أكثــر مــن ٣٠٠ شــخصية 
إعالمية عربية ونحو ٨٠٠ من 
طلبة اإلعالم واملهتمني بالشأن 
اإلعالمــي في الوطــن العربي 
بــادروا بالتســجيل حلضور 
جلسات امللتقى اإلعالمي العربي 
في نسخته الـ ١٧ التي ستنطلق 

يوم السبت املقبل عن بعد.
وقال اخلميس في تصريح 
امللتقــى  أمــس إن  صحافــي 
اإلعالمي العربي لهذا العام يقام 
برعاية من األمني العام جلامعة 
الدول العربية أحمد أبوالغيط 
ومبشاركة عدد من وزراء اإلعالم 
ومــالك املؤسســات اإلعالمية 
وكبــار  املختلفــة  العربيــة 

بعنــوان «اإلعــالم واالتصال 
حتديات الصناعة ومســتقبل 
املهنــة» واملقــرر انطالقها في 
الثانية عشــرة ظهرا بحضور 
األمــني العــام جلامعــة الدول 

األولى بعنوان «صناعة احملتوى 
في الدراما العربية» مبشاركة 
فنانــني وممثلني مــن مختلف 
العربيــة، واجللســة  الــدول 
الثانية بعنوان «حتوالت اإلعالم 
العربي» مبشاركة إعالميني في 
إذاعــات وقنــوات تلفزيونية 

عربية.
ودعا اجلهات واملؤسسات 
اإلعالمية والطــالب من داخل 
الكويت وخارجها إلى متابعة 
البث املباشر للجلسات من خالل 
حســابات امللتقى على وسائل 
التواصــل االجتماعــي، مبينا 
أن باب التســجيل في امللتقى 
قد أغلق امس األربعاء، وجار 
التنسيق مع املشاركني لتفعيل 
آليات احلضور في اجللسات.

ر) وتأويلها  تهزني اآلية (وثياَبك فطهِّ
ال تلبــس ثيابك على معصيــة وال على 

غدرة وال فجرة!
وأنا أقرأ عن فترة السلطان العثماني 
(سليمان القانوني) أتوقف أمام (حكمته) 
في فهم االستشارة خاصة بطانة احلاكم.

في أثناء توليه احلكم طلب السلطان 
سليمان القانوني أن يؤتى إليه مبهندس 
موثــوق فــي علمــه وأمانتــه، فجــيء 
إليــه مبهنــدس مــن أصل أرمني اســمه 
(معمارســتان) فعهــد إليه بهــدم إحدى 
(السرايات القدمية) أي العمارات وإنشاء 
بدال منها جديدة، وبعد االنتهاء من تشييد 
هذه العمارة استدعاه السلطان سليمان 
القانوني إلى مجلسه وقال له: عندما كنت 
تهدم السرايا (العمارة) استخدمت عماال 
ثم استبدلتهم بعمال آخرين في البناء.. 

فلماذا فعلت ذلك؟
أجابه املهندس بكل ثقة وحكمة: «ناس 

للتدمير وناس للتعمير».
فقال: زدني.. كيف؟

فقــال: من يصلــح للتدمير ال يصلح 
للتعمير!

أعجب به السلطان وعّينه مستشارا في 
ديوانه السلطاني، وقد شيد أعظم املباني 
في عصــره، والعبرة واحلكمة واحلنكة 
هنا انه ال يجوز أبدا من يتولى في عهده 
مسؤولية ويخون األمانة يعاد للمنصب 
أو املجلــس؛ ألنه باختصــار من يصلح 
للتدميــر ال يصلح للتعميــر.. أمتنى أن 

تصل أول رسالة.
الرسالة الثانية:

الشــيخ أحمد ديدات - رحمه اهللا - 
داعية معروف بردوده العلمية والشرعية، 
فلقد سأله أحد اإلجنليز: شيخ أحمد ديدات 
ملاذا ال تســلم املرأة املسلمة على الرجال 

وتصافحهم كلهم؟
فرد عليه الشيخ ردا جميال قائال له: 
عندكم هل يســتطيع أي شخص السالم 

على امللكة ومصافحتها في بريطانيا؟
فقال اإلجنليــزي: هناك قانون يحدد 
ســبعة أصنــاف مــن الناس يجيــز لهم 

القانون ذلك.
فرد الشيخ أحمد ديدات: ونحن أيضا 
عندنا «أحد عشر صنفا» محددون متاما 
يجوز لهم ذلــك: (األب - اجلد - الزوج 
- والــد الزوج - االبن - األخ - العم - 
اخلال - ابن األخ - ابن األخت - ابن االبن 
- وابــن البنت)، فكما أنتم تفعلون ذلك 

احتراما وإجالال للملكة فـ (نحن) عندنا 
في «اإلســالم» كل النســاء ملكات، ولكل 
ملكة حاشية تســلم عليها وتصافحهم، 

وباقي الرجال بالنسبة لها شعب!
أيتهــا النســاء في كل مــكان: هذا هو 
اإلسالم الذي يعاملكن كملكات. فأرسلوها 
لصاحبات الســمو في كل مكان ليعرفن 

قدرهن في ملة اإلسالم.
هذان منوذجان أطرحهما للنقاش في 
الزمن الكوروني وعلينا أن نتعظ من هذا 
الطرح اإلنساني الشفاف اخلاص بإعادة 
الشــخصيات العامة في املناصب وحق 

املرأة علينا وفي ديننا.

٭ ومضة: يقول لي صاحبي «أبوسلمان» 
أال تتعــب «أبا مهند» من هذه الرســائل 

اليومية لقرائك ومتابعيك طال عمرك.
قلت وأقول وأكرر: واهللا إنني أستشعر 
قيمة السطور التي أكتبها لشعبي بعيدا 
عن التنفير والتكتالت واالنفعاالت لعل 
هناك من رجل رشيد يلتفت لهذه الرسائل، 
وهي كلمات عادلة تراعي املصلحة العامة 
وجتمع بني الكاتب والقارئ على طريق 

الدميوقراطية وحسن االستماع!

٭ آخر الكالم: عّلمتني احلياة أن الكويتي 
الذي يفخر ببالده وشــعبه ميثلهم قوال 

وسلوكا ألن «املؤمن مرآة أخيه»!
قال ونســتون تشرشــل: النجاح هو 
االنتقال من إخفاق إلى إخفاق دون فقدان 

احلماس!

٭ زبــدة احلچــي: أخــي أبــو متيح 
«بوشميس» يوميا يقول لي بسك تفاؤل.
أقول له: الكويتي الصچي أبا شميس 
الزم يتفاءل بيقني صادق أن القادم أحسن.

يقول لي: كيف؟!
أقــول له: قال اهللا تعالى في احلديث 
القدسي «أنا عند ظن عبدي بي»، البداية 
منا احنا الشعب لنتفاءل باخلير ونقبل 
على رب كرمي وسنرى العجب، «الكويت» 
محمية مــن رب العاملني، لكــن علينا أن 
نأخذ باألسباب، وأثبتت كل األحداث أن 
الشعب الكويتي واع، ولنعلم حقيقة سنة 
اهللا في خلقه، األفراح تأتي بعد منغصات 
وهزات، وإن أطيب الثمر في الشجرة التي 
تصيبها الهزات القوية وتبقى شامخة.. 

سالم يا كويت!
في أمان اهللا..

العربية أحمد أبوالغيط ووزير 
اإلعالم والثقافة ووزير الدولة 
لشؤون الشــباب عبدالرحمن 
املطيــري إضافــة إلــى وزراء 
ومسؤولني في اإلعالم من دول 

عربية مختلفة.
وذكر أن اجللســة الثانية 
تنطلق في اخلامسة مساء من 
اليوم نفسه حتت عنوان «تأثير 
احملتوى في اخلطاب اإلعالمي» 
مبشاركة ناشــطني ومؤثرين 
في وسائل التواصل االجتماعي 
للحديث حول احملتوى اإلعالمي 
في وســائل التواصــل ومدى 
تأثيره علــى املتلقي مبختلف 

األعمار واالهتمامات.
وقال إن اليــوم الثاني من 
فعاليات امللتقى يضم جلستني 

ماضي اخلميس

املسؤولني فيها إضافة إلى نخبة 
مــن اإلعالميــني واألكادمييني 
والكتاب والصحافيني واملذيعني 

والفنانني في الوطن العربي.
وأضــاف ان امللتقــى الذي 
يقام في دورة احلالية عن بعد 
بسبب جائحة ڤيروس كورونا 
واالحترازات الصحية املعمول 
بها في دول العالم إال أنه حظي 
بدعم من وزارة اإلعالم الكويتية 
وجامعة الدول العربية إضافة 
إلى عدد مــن اجلهات اخلاصة 
واحلكومية ورعاية مؤسســة 
الكويت للتقدم العلمي وشركة 

زين لالتصاالت.
وأوضح اخلميس أن جدول 
أعمال امللتقــى الذي يضم في 
يومــه األول جلســتني األولى 

العبداجلليل: دور كبير للجسمي في خطة الثقافة اخلليجية

«املجلس الوطني» وجمعية املكتبات يعززان تعاونهما
في األنشطة والفعاليات الفنية والثقافية والدورات التدريبية

استقبل أمني عام املجلس 
الوطنــي للثقافــة والفنون 
واآلداب كــــامل سلمــــــان 
العبداجلليل في مكتبه أمس 
أستاذ الفلسفة بجامعة الكويت 
د.عبداهللا محمد اجلســمي، 
وذلك مبناســبة تكرميه من 
قبــل األمانــة العامة ملجلس 
التعاون لدول اخلليج العربية 
على جهوده ضمن فريق عمل 
صياغة االستراتيجية الثقافية 
لدول مجلس التعاون لألعوام 

.٢٠٢٠ -٢٠٣٠
وفــي ذلــك، قــال األمــني 

أسامة أبوالسعود

الوطنــي  وقــع املجلــس 
للثقافــة والفنــون واآلداب 
وجمعية املكتبات واملعلومات 
الكويتية مذكرة تفاهم وتعاون 
ثقافي صبــاح أمس، تطبيقا 
لرؤيــة احلكومة فــي تنمية 
التعاون املشترك بني اجلهات 
احلكومية ومؤسسات املجتمع 
املدنــي وتعزيــز وتفعيــل 
األنشــطة التــي تســاهم في 
املشــاركة املجتمعيــة وفــي 
الثقافية  الفنيــة  الفعاليــات 

والدورات التدريبية.
وقــال الناطــق الرســمي 
باسم املجلس الوطني األمني 
العام املســاعد لقطاع الثقافة 
د.عيسى األنصاري إن توقيع 
مذكرات التفاهم تأتي تطبيقا 
لتوجيهــات وزيــر اإلعــالم 
الدولــة  ووزيــر  والثقافــة 
لشؤون الشباب عبدالرحمن 
املطيــري لتعضيد الشــراكة 
املجتمعية، خاصة مع جمعية 
ذات تخصص واهتمام بجانب 
الثقافــة وتشــجيع االطــالع 

وأنه لشرف للمجلس أن يدشن 
مذكرة التفاهم هذه لتعضيد 
التعــاون املهني والفني معها 
وسنعمل على تفعيل بنودها 
بشــكل مســتمر ملصلحة هذا 

القطاع املهم».
مراســم  إمتــام  وعقــب 
التوقيع، قال أمني عام املجلس 
الوطنــي للثقافــة والفنــون 
العبداجلليل:  واآلداب كامــل 
سعدنا اليوم (امس) بالنيابة 
عن القياديــني والعاملني في 
األمانة العامة للمجلس بتوقيع 

والتي تساهم على الدوام في 
جتديد املشهد الثقافي للكويت.
بــدوره، شــكر د.عبداهللا 
اجلســمي رئيــس املجلــس 
الوطنــي للثقافــة والفنون 
واآلداب علــى هــذه املبادرة، 
وأثنى على الــدور اإليجابي 
الــذي يقوم بــه املجلس في 
إغنــاء املشــهد الثقافــي في 

الكويت وخارجها.
حضر االســتقبال األمني 
العام املساعد لقطاع الثقافة 
والناطق الرســمي للمجلس 

د.عيسى األنصاري.

عبدالرحمن املطيري واألمني 
العام للمجلس الوطني للثقافة 
والفنون واآلداب كامل العبد 
اجلليل على دورهما الكبير في 
دعم اجلمعية وتفعيل أنشطتها 
وحرصهمل على بناء جسور 
التعــاون املشــترك ملصلحة 
دعم الكوادر العاملة ي حقل 

املعلومات واملكتبات.
حضــر مراســم التوقيــع 
من املجلــس الوطني للثقافة 
الناطــق  والفنــون واآلداب 
الرسمي واألمني املساعد لقطاع 
الثقافة د.عيســى األنصاري، 
ومراقــب الثقافــة اخلارجية 
باملجلس محمد بن رضا، ومدير 
إدارة معرض الكويت للكتاب 
العنزي، واملستشــار  ســعد 
اإلعالمــي للمجلــس مظفــر 
عبــداهللا، فيما مثــل جمعية 
املكتبات واملعلومات الكويتية 
كل من الرئيس د.عبدالعزيز 
السويط، وفهد احلسيني نائب 
الرئيس، وناصر السيف عضو 
مجلــس اإلدارة، واملستشــار 
األكادميي في اجلمعية د.حسني 

فوالذ.

العــام كامل العبد اجلليل إن 
للدكتــور عبداهللا اجلســمي 
دورا كبيرا ومهمًا في رســم 
التنفيذيــة  إعــداد اخلطــة 
الستراتيجية الثقافة في دول 
مجلــس التعــاون اخلليجي 
ويأتــي تكرميــه مصادفــا 
للذكرى الـ ٤٠ لتأسيس هذه 
املنظومــة اخلليجية العامة 
واالستراتيجية لدول املنطقة، 
كما أن له أيضا دور إيجابي في 
دعم املجلس الوطني للثقافة 
والفنــون واآلداب من خالل 
جهوده املتخصصة والفاعلية 

مذكرة التفاهم والتعاون مع 
جمعيــة رائــدة وهي جمعية 
املكتبات واملعلومات الكويتية 
املشهرة كجمعية نفع عام في 
العام ٢٠٠٥ واملعنية باالرتقاء 
باملشــهد الثقافــي مــن خالل 
الــدور املهم للمكتبات العامة 
في جميــع املجتمعات والتي 
ستســهم في تعميق وتعزيز 
العالقات الثقافية واملعلوماتية 
وتؤطرها بالعديد من األنشطة 
املشتركة واملتميزة التي نصت 
عليها املذكرة، وذلك استنادا 
إلى رصيدها اجلمعية الرائد، 
وســنحرص على تنمية بناء 
الشــراكات الثنائية معها في 
املكتبــات  كل مجــال يخــدم 
واملجال الواسع للمعلوماتية 
وبجهــود العاملني في كل من 
مكتبة الكويت الوطنية وإدارة 

املكتبات في املجلس. 
رئيــس  شــكر  بــدوره، 
جمعيــة  إدارة  مجلــس 
املكتبات واملعلومات الكويتية 
د.عبدالعزيز السويط كال من 
وزيــر اإلعالم وزيــر الثقافة 
وزير الدولة لشؤون الشباب 

كامل العبداجلليل مستقبال د.عبداهللا محمد اجلسمي

خالل توقيع االتفاقية

والقراءة واالهتمام باملكتبات 
العامة واالرتقاء باملســتوى 
املهني للعاملني فيها كجمعية 
املكتبات واملعلومات الكويتية.

وزاد « إن جمعية املكتبات 
واملعلومــات الكويتيــة مــن 
اجلمعيات الرائدة في رعايتها 
للعاملني في هذا احلقل حيث 
تأسســت عــام ٢٠٠٥ وكانت 
األولي خليجيا حيث مت شهار 
قسم املكتبات في كلية التربية 
األساســية في الهيئة العامة 
للتعليم التطبيقي والتدريب 

امللتقى حظي بدعم من وزارة اإلعالم واجلامعة العربية وعدد من اجلهات اخلاصة واحلكومية ورعاية «التقدم العلمي» و«زين»

د.ضاري احلويل زميًال في األكادميية 
الدولية للمعلوماتية والعلوم الصحية

العلــوم  أعلنــت كليــة 
انضمــام  احلياتيــة خبــر 
د.ضــاري احلويل األســتاذ 
املشــارك والقائــم بأعمــال 
رئيس قسم علوم املعلومات، 
زميال في األكادميية الدولية 
للمعلوماتية والعلوم الصحية 
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وتعتبر األكادميية جزءا من 
اجلمعية الدولية للمعلوماتية 
مــع  وتتشــابه  الطبيــة 
األكادمييات الوطنية األخرى 

للعلــوم، وتهــدف إلى تعزيز نشــر املعرفة 
وأفضل املمارسات، وتعزيز األفكار اجلديدة، 
وتشجيع التعاون العاملي وتبادل اخلبرات.

وتضــم األكادمييــة نخبــة متميــزة من 

العلمــاء واملتخصصني من 
أنحــاء العالــم فــي مجــال 
املعلوماتيــة الصحية ويتم 
ترشيح وانضمام أولئك الذين 
يتم االعتراف مبســاهماتهم 
في املعلوماتية دوليا، وتقوم 
األكادميية من خالل أعضائها 
بتقدمي املشــورة للمنظمات 
احلكومية وغير احلكومية 
وتبيان أهمية املعرفة القائمة 
علــى املعلوماتيــة وتقدمي 
استراتيجيات حل املشكالت. 
وبــدوره، هنأ القائم بأعمال 
عميد كلية العلوم احلياتية أ.د.أحمد الالفي، 
د.ضاري احلويل على حصوله على هذه الزمالة 
من قبل هذه املنظمة الدولية املرموقة وضمن 
نخبة من العلماء واملتخصصني حول العالم.

د.ضاري احلويل

قافلة مساعدات طبية وإغاثية كويتية 
توجهت إلى «رفح» متهيدًا لدخول قطاع غزة

القاهــرة ـ كونا: توجهت 
الطبيــة  قافلــة املســاعدات 
واإلغاثيــة الكويتيــة أمــس 
األربعاء من القاهرة الى معبر 
رفح احلدودي متهيدا لدخول 
قطاع غزة وذلك للمساهمة في 
التخفيف من معاناة الشعب 
الفلسطيني. وأوضح رئيس 
الوفــد الكويتي مديــر إدارة 
الكوارث والطوارئ بجمعية 
الهالل األحمر الكويتية يوسف 
املعراج في تصريح لـ «كونا» 
ان الهــالل األحمــر الكويتي 
يعتبــر «أول فريــق تطوعي 

سيدخل قطاع غزة».
وأشار املعراج إلى أن الهالل 
األحمر استجاب بشكل عاجل 
إلــى تقدمي الدعم لقطاع غزة 
وتوفير األدوية واملستلزمات 
الطبيــة ملجاراة االســتهالك 
احلاد في هــذه املواد نتيجة 
الوضع هناك إلى جانب تقدمي 
مواد الوقاية من انتشار وباء 

كورونا ومواد غذائية.
وبني أن املساعدات الطبية 
ستســلم إلى الهــالل األحمر 
الفلســطيني لتوزيعها على 
املستشفيات التي تعاني من 
شــح املواد الطبية. وقال ان 
القافلة الكويتية حتمل على 
متنها ٨٥ طنا من املساعدات 

من بينها ما يقارب ١٠٠٠ سلة 
غذائية مت شراؤها من السوق 

احمللي املصري.
وأضاف أن السلة الغذائية 
تكفــي األســرة الواحدة مدة 
أســبوعني وحتتــوي علــى 
املواد األساســية مثــل االرز 
والعدس والزيت والصلصة 
والســكر وامللــح واملعلبات. 
وذكر أن املساعدات اإلغاثية 
التي سيوزعها الهالل األحمر 
الكويتي ونظيره الفلسطيني 
ســتركز علــى املتضرريــن 
جــراء العدوان اإلســرائيلي 
من األيتــام ومراكــز اإليواء 
واملراكــز الصحيــة. وقــال 

املعراج ان فريق الهالل األحمر 
الكويتي في قطاع غزة سيقوم 
بزيــارة ميدانيــة للمناطــق 
املتضــررة  واملستشــفيات 
لتقييم األضرار واالحتياجات 
العاجلــة اضافة  اإلنســانية 
الــى االطمئنان على ســالمة 
اجلرحى والوقوف على أبرز 
االحتياجــات الصحيــة التي 
حتتاج إليها مستشفيات غزة.

وأكــد أن مئــات اجلرحى 
الفلسطينيني بحاجة عاجلة 
إلى العــالج والدواء في حني 
أصبحت عشــرات األسر بال 
مأوى أو غذاء أو دواء بعد أن 

تهدمت منازلهم.

فريق جمعية الهالل األحمر الكويتي املشرف على قافلة املساعدات


