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األنصاري: الكويت وضعت إستراتيجية لتعزيز الوسطية ومحاربة التطرف

حنان عبداملعبود

شــدد وكيل وزارة االعالم املســاعد 
لقطاع االعالم اخلارجي مازن االنصاري 
على أهميــة التوعية بخطورة اإلرهاب 
والتطرف، الفتا الى أن الكويت حرصت 
على وضع استراتيجية لتعزيز الوسطية 

ومحاربة التطرف.
جاء ذلك في كلمة ألقاها خالل افتتاح 
ورشة العمل املشتركة بني وزارة االعالم 
واالحتاد األوروبي حتت شعار «التواصل 
االستراتيجي في مكافحة اإلرهاب» صباح 

امس في املكتبة الوطنية.
وقال األنصاري إن اللقاء يهدف الى 
تسليط الضوء بشكل مهني ومدروس 
على أســاليب ووســائل مكافحة الفكر 

املتطــرف وتســخير وســائل اإلعــالم 
التقليديــة ووســائل التواصل بأحدث 
ما توصلت اليه تكنولوجيا االتصاالت 
واملعلومات خلدمة هذا الهدف السامي، 
الفتا الى أنه كان من املفترض ان تعقد 
ورشة العمل خالل عام ٢٠٢٠ اال ان جائحة 
كورونا حالت دون انعقادها، مؤكدا أن 
الكويت حرصت دائما على القيام بدورها 
في مكافحة اإلرهاب من خالل وضع خطة 
استراتيجية لتعزيز الوسطية واالعتدال.
وعبر عن سعادته للتطور املستمر 
في العالقات بني الكويت ودول االحتاد 
االوروبي والتي تشــهد تقدما مســتمرا 
مــع جميــع أجهــزة االحتــاد األوروبي 
على مختلف االصعدة، مشــيرا الى أن 
الكويــت هي الدولــة اخلليجية االولى 

التي وقعت اتفاق ترتيبات التعاون مع 
االحتاد االوروبي عام ٢٠١٦ ليتم بعد ذلك 
افتتاح بعثة االحتاد االوروبي بالكويت 
في ٢٠١٩ وهو األمر الذي من شأنه خلق 
املزيد من التعاون بني االحتاد ومنظومة 
دول مجلــس التعاون وتبادل اخلبرات 
ووجهــات النظر من خالل ورش العمل 

واملؤمترات.
بدوره، أكد مســاعد وزير اخلارجية 
لشــؤون التنميــة والتعــاون الدولــي 
السفير حمد املشــعان ان هذه الورشة 
مهمــة جدا وتأتي كتعــاون بني االحتاد 
االوروبي والكويت، موضحا ان يرأس 
جلنة تأهيل املدرجني على قوائم اإلرهاب 
في «اخلارجية»، وعقدت وخرجت عددا 
مــن املدرجني على قوائــم اإلرهاب، مما 

يعكس اهتمام الوزارة مبكافحة اإلرهاب 
ونبذ العنف.

وقال املشعان: احلمد هللا داخل الكويت 
ال نسمع عن أعمال إرهابية، ولكن اإلرهاب 
ال يعــرف حــدودا أو جنســية أو دينا 
ونعمل جاهدين مــن خالل «الداخلية» 
و«اخلارجية» وكل الوزارات تعمل فيما 
يخصها ملكافحة اإلرهاب، ونرى نتائج 
جيدة ونتلقى إشادات من مختلف الدول، 
الفتا الى انه سيكون هناك فريق ملتابعة 
توصيات هذه الورشة ونراها على ارض 

الواقع.
وتابع: انطالقا مــن إصرار الكويت 
على مواصلة جهودها الفعالة وامللموسة 
أمام املجتمع الدولي في مكافحة اإلرهاب 
وتأكيــدا علــى جدية الدولــة بطلب ما 

يوفــر آليــة لتحقيــق أقصى قــدر من 
التــآزر عبر خطوط اجلهــود املتعددة 
ملواجهة التحديات احملددة التي يطرحها، 
ويجب تعزيــز جهود احلكومات لردع 
املقاتلني اإلرهابيني والهجمات املضادة في 
وسائل االعالم وإحباط التوسع االقليمي 
والتجنيد وبناء قدرات التمويل واالتصال 
مبا يتوافق مع القانون الدولي حلقوق 
االنسان، وحتديد أنشطة بناء القدرات 
مواكبة للخاليا االعالمية املتطورة التي 

متتلكها اجلماعات اإلرهابية الدولية.
هــذا، وتهدف الورشــة التي أقيمت 
مبشاركة االحتاد االوروبي لتبادل أفضل 
اخلبرات حول مكافحة خطاب التطرف 
وتعزيز االستخدام البناء لوسائل اإلعالم 
التقليديــة والتواصــل االجتماعي في 

الكويت مع املساهمة في احراز تقدم من 
خالل تنفيذ حزمة التعاون بني االحتاد 

األوروبي والكويت ملكافحة اإلرهاب.
كما تضمن جدول األعمال مجموعة من 
النقاشات املفتوحة واملغلقة حتت شعار 
«نحو مجتمع متسامح يسوده التسامح 
والشمولية» والتواصل االستراتيجي 

االداة لبناء اخلطاب االعالمي
حيــث تهــدف الــى فهــم التواصل 
ألغراض اإلرهاب والتطرف، والفرق بني 
األشكال املختلفة خلطاب العنف املتطرف 
و«األطر» املســتخدمة جلذب املتابعني، 
وفهــم دور اخلطاب اإليجابــي البديل، 
وكيف يتم بناؤه، وكيفية االستفادة من 
األهداف االستراتيجية لتحقيق الهدف 

املنشود.

خالل ورشة «التواصل اإلستراتيجي في مكافحة اإلرهاب» بالتعاون بني وزارة اإلعالم واالحتاد األوروبي

ًد.عبداهللا الشريكة والسفير حمد املشعان وإليوت غرينز خالل ورشة العمل  (قاسم باشا) السفير حمد املشعان ود.عبداهللا الشريكة وسفيرا فرنسا واإلمارات في مقدمة احلضورمازن األنصاري متحدثا

اإلرهاب ال يعرف حدودًا أو جنسية أو دينًا معينًا ونعمل جاهدين مع مختلف اجلهات ملكافحتهاملشعان: جلنة تأهيل املدرجني على قوائم اإلرهاب في وزارة اخلارجية أخرجت عددًا منهم 

قسم التصميم اجلرافيكي في اجلامعة 
األمريكية يختتم معرض مشاريع التخرج

الفنــون  قســم  اختتــم 
والتصميم اجلرافيكي بكلية 
اآلداب والعلــوم باجلامعــة 
األمريكية في الكويت معرض 
التخــرج نصــف  مشــاريع 
السنوي، الذي أقيم على مدار 
أســبوع باحلرم اجلامعي في 
الساملية، حيث أتاح املعرض 
للطلبة فرصة تقدمي مشاريع 
أفكارهــم  تخرجهــم وطــرح 
اإلبداعيــة، بحضــور عدد من 
أعضاء هيئة التدريس والطلبة 
وأولياء األمور وعامة اجلمهور.

وقالت مشرفة مقرر مشاريع 
التخرج د.مرمي حسينيا، إن هذا 
املعرض هو األول الذي يقام في 
احلرم اجلامعي كمعرض نصف 
سنوي، مبينة أن املشاريع قد 
ســلطت الضوء علــى قضايا 
اجتماعيــة وثقافية متعددة، 
كما ركز الطلبــة على قضايا 
البيئي واملســؤولية  الوعــي 

االجتماعية.
أن  حســينيا  وأضافــت 
املشــاريع قــد عكســت قدرة 
الطلبة علــى التفكير النقدي 

والتحليل واإلبداع، وقد حرص الطلبة على 
إظهار قدرتهــم على حتويل األفــكار العامة 
ملشــروع ذي تخصص دقيــق يخدم الدولة، 
كمــا ســاعدهم في ذلك وجــود ٣ مراحل من 
التقييم التي خضعت لها مشــاريعهم، األمر 

الذي ساهم في تطوير الفكرة.

وأكد الطلبة أن أســاتذة القســم ساهموا 
بشــكل كبير في تطوير مشاريعهم ودعمهم 
لتقدمي أفضل ما لديهم، وبينت الطالبة زينب 
دشتي أن فكرة مشروعها هي تشجيع األطفال 
علــى تقبل مظهرهم وعدم اخلضوع ملعايير 

اجلمال التي يفرضها في املجتمع.

رئيسة اجلامعة أ.د.روضة عواد وأساتذة قسم التصميم اجلرافيكي خالل 
قص شريط االفتتاح

جانب من املعرض

صورة جماعية لطلبة مشاريع التخرج وأساتذة قسم التصميم اجلرافيكي

بدء التسجيل الختبارات القدرات 
لطلبة الثاني عشر إلكترونيًا اليوم

أعلن مكتب مساعد نائب مدير اجلامعة 
للتقييــم والقيــاس عن موعد التســجيل 
اإللكتروني الختبارات القدرات األكادميية 
لطلبة الصف الثاني عشــر الذي ســيعقد 
يومــي الســبت املوافقــني ١١ /٢/ ٢٠٢٣ و١٨/ ٣/ 
٢٠٢٣، موضحا أن التسجيل لالختبار اعتبارا 
سيكون من يوم الثالثاء املوافق ٢٠٢٣/١/١٧

الساعة ١٠ صباحا حتى اكتمال العدد.
هذا، ويدعو املكتب جميع طلبة الثانوية 
الراغبــني فــي تقــدمي اختبــارات القدرات 
األكادميية من الصف الثاني عشر أو ما يعادله 
وخريجي الثانوية العامة إلى التسجيل من 
HYPERLINK «https://portal. :خالل الصفحة
ku.edu.kw/placement»https://portal.ku.edu.

kw/placement وذلك باتباع اخلطوات اآلتية: 
إدخال بيانات التسجيل، ودفع رسوم ١٠ د.ك 
لكل اختبار بواســطة بطاقة السحب اآللي 

(K-net)، ثم طباعة بطاقة دخول االختبار 
ملعرفة موقع االختبار.

وأوضــح مكتــب مســاعد نائــب مدير 
اجلامعــة للتقييــم والقيــاس أن املقاعــد 
محدودة واألولوية أول يومني ملن لم يسبق 

له االختبار.
وعلى طلبة الصف الثاني عشــر أو ما 
يعادلــه وخريجــي الثانويــة العامة ممن 
ال تتوافــر بياناتهم الشــخصية في نظام 
التســجيل اتباع اإلرشــادات املبينة حتت 

بند إنشاء مستخدم جديد.
وأضــاف أن على الطلبــة اتباع جميع 
اإلرشادات اخلاصة بيوم االختبار وااللتزام 
بهــا، مختتمــا أن أداء الطالــب الختبارات 
القدرات األكادميية ال يعني إمكانية قبوله 
باجلامعة، وأنه ال ميكن استرجاع أي رسوم 

لتسجيل االختبارات بعد حتصيلها.

جمال الكعكي لـ «األنباء» لدى توقيع «مملكة نساء امللح»:
تتناول قضايا املرأة العربية.. وزوجي أكثر من دعمني

ندى أبو نصر

«عندمــا نقرأ رواية قــد نفتش فيها عن بطلة 
تشــبهنا فيها بتفاصيل حياتنا اليومية، أو بطل 
يشــبه فتى أحالمنا فيها غصــة منينا بأملها مرة 
أو فرحة شــعرنا بها ذات مــرة... أو رمبا نفتش 
عن كلمة حترك مشــاعرنا عندما تتجمد الكلمات 

وتتصخر في داخلنا.
وفي كل مرة نقرأ رواية نعيش معها أحالمنا 
وآالمنــا وآهاتنــا، أو نتعرف علــى آخرين، على 
حياتهــم مبرارتهــا وحالوتها نتعلــم من أخطاء 
أبطالها كذلك.. أو نقتدي بهم، نتعرف على عادات 
بلد فنستذكر عاداتنا وتقاليد مجتمعاتنا منها ما 
نحافظ عليه ونبقيه ومنها ما نحاكمه ونحاربه 

حتى نقضي عليه وال يقضي علينا.
كــم كثرت تلك التقاليد واألعراف البالية وكم 
قضينا في سبيلها وقضت في أحيان كثيرة علينا!

كم صبرنا وكم حتملنا ونحن نحاول التخلص 
من جعبة االحكام واألعراف وكم قاتلنا في سبيل 
حتريرنا من بربرية مجتمع مسيطر على حياتنا 

قّيم على حركاتنا.
وكم هي معدودة تلك الروايات التي كان البطل 
فيهــا رجل وقف بجانب أنثــاه وناصرها وجابه 

املجتمع أجمع...
هذه الرواية هي حلم امرأة شــرقية عانت املر 

من أحكام وتقاليد ومبادئ.. 
ســتجدين نفســك أختك جارتك او صديقتك 

ستدافعني عن حرية أنثى ستناصرينها...
هؤالء النســوة هن أننت، جترعــن الصبر في 
نواح عدة من مملكتهن ما زلن ســيدات أنفسهن 
ومــازال بصيص رجل يقف الــى جانب إحداهن، 
حلم يتحقق أحيانا ويتوه في سطوته وعنفوانه 

أحيانا كثيرة...»
بهذه الكلمات خاطبت الكاتبة اللبنانية جمال 
جّمال الكعكــي احلضور في حفل اطالق روايتها 
«مملكة نساء امللح» في مكتبة Bliss & Papers في 
مجمع دسمان بحضور نخبة من االدباء والشعراء 
واملفكرين وعشاق األدب والكلمة ومجموعة من 

االصدقاء. 
وعلى هامش حفل التوقيع أكدت الكعكي خالل 
لقاء خاص مع «األنباء» أن لديها شغفا بالكتابة منذ 
الطفولة وأنها التحقت بكلية الصحافة واإلعالم 
حلبها وولعها بالكتابة، الفتة إلى أن أكثر الداعمني 

لها زوجها عمر الكعكي واشقاؤها. 
وأوضحت أن الرواية العربية يجب ان تصل 
إلى العاملية ألن هناك الكثير من الكتاب واالدباء 
املتميزين، ولكن لألسف بحضور السوشيال ميديا 

عبارة عن افراد اسرة واحدة وكل واحدة منهن 
لديها مشكلة تتكلم عنها ومن خالل قصص النساء 
اللواتي داخل الرواية حاولت ان اطرح احللول.

وأضافــت: اعتمدت فــي روايتي االســلوب 
البسيط املمزوج بالعواطف واالحاسيس القريبة 
من القــارئ والتي حتمل الكثيــر من املفاجآت 

غير املتوقعة. 
ونوهت إلى الرسالة التي ارادت ايصالها من 
خالل الرواية انصاف املرأة الشرقية وليس بفكرة 
التحرر أو املساواة بل االنصاف االنساني فاملرأة 
الشــرقية لديها الكثير من االعــراف والتقاليد 

والعادات السيئة املسيطرة عليها فيها.
وختمــت الكعكي بالقول: أهدي الرواية لكل 
رجل يقف الى جانب املرأة ويدعمها سواء زوجته 
او والدته او شقيقته واشارت إلى أن الرجل في 
كتاباتها هو الرجل املتعلــم الواعي الذي يفهم 
طبيعة املرأة ويحترمها ويقف الى جانبها لتكمله 

ويكملها وهو الزوج والصديق واألخ واألب.

تشعبت الوسائل واصبح االهتمام قليال بالقراءة 
الورقية باألخص هذا اجليل. 

وبينت أنه من الضروري زيادة الدور الفعال 
الذي تقوم به دور النشر في البلدان العربية ويجب 

ان تكون داعمة بشكل اكبر للكاتب. 
ولفتــت إلى أن أجنح انواع الكتابات هي التي 
تترجم األحاســيس على الورق بغض النظر عن 
جنس الكاتــب رجل أم امراة ولكــن الرجل رمبا 
لديه تفرغ اكثر من املرأة للكتابة او لديهم محاور 

وطرق للوصول اسرع من املراة العربية. 
وتكلمت الكعكي عن روايتها «مملكة نساء امللح» 
التي تتناول االنثى الشرقية بكل املعايير واملشاكل 
والعواقب التي تواجــه املراة العربية وامللح هو 
كناية عن الصبر، وقالت نحن كإناث في الشرق 
االوسط نتجرعه، فنحن مثال للتحمل والصبر، 
ولدينا قوة التحمل لنواجه جميع املشــاكل التي 

تواجهنا في املجتمع الشرقي. 
واشارت إلى ان رواية «مملكة نساء امللح» هي 

الكاتبة اللبنانية أطلقت روايتها مبكتبة Bliss & Papers في مجمع دسمان

(ريليش كومار) الكاتبة اللبنانية جمال جّمال الكعكي لدى توقيع الرواية 

جمال الكعكي متوسطة عدداً من احلاضرات في حفل توقيع «مملكة نساء امللح» جمال الكعكي مع الزميلة ندى أبو نصر

شـغوفة بالكتابـة منـذ الطفولـة و«السوشـيال ميديـا» أضعفـت القـراءة
اعتمـدت بالروايـة األسـلوب البسـيط املمـزوج بالعواطف واألحاسـيس 
التحمـل لقـوة  ومنـوذج  منطقتنـا  فـي  النسـاء  تتجرعـه  صبـر  امللـح 

ملشاهدة الڤيديو


