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منيرة عبداالله مع بعض احلضور

بالتعاون مع «اإلعالم الديني» في «األوقاف» لتفنيد شبهات يسوقها البعض ضد اإلسالم

اجلامعة األميركية عرضت فيلم «اجلهاد على اإلرهاب»
أميرة عزام

أكدت ممثلة نادي التعاون
باجلامع���ة األميركية منيرة
العبداالله ان اإلس�ل�ام يواجه
تهم���ة اإلره���اب خاصة بعد
األحداث التي ظهرت مؤخرا،
إضافة إلى االلتباس في تفسير
اجلهاد ،وهو ما دعا إلى التعاون
مع إدارة اإلعالم الديني بوزارة
االوقاف لعرض فيلم «اجلهاد
على اإلرهاب» والذي يعرض
باللغة االجنليزية مع ترجمة
باللغة العربي���ة إضافة الى
مداخل���ة عقب الع���رض مع
منتج الفيلم د.فاضل سليمان
من فرنسا.
من جانبه ،لفت املستشار
بإدارة اإلع�ل�ام الديني هاني
الش���ريف إلى الش���راكة مع

لقطة من الفيلم

اجلامع���ة األميركي���ة ف���ي
التحضي���ر لع���رض الفيلم،
مش���يرا الى احلرب الشعواء
التي يتعرض لها اإلسالم في
أوروبا والغرب بسبب املفاهيم
اخلاطئ���ة التي يفهمونها عن
االسالم واهمها اجلهاد ،فاجلهاد
ال يعني التفجير وال احلرب وال

ترويع اآلمنني ،كما أن اإلسالم
لم ينتشر بالسيف كما يدعي
البعض ،مما يسبب قلقا وذعرا
لألقليات املسلمة التي تعيش
في اخلارج ويعاديهم اآلخرون
بسبب وجهة النظر اخلاطئة
التي يعتقدونها عن ديننا.
وأوضح الش���ريف انه مت
توزيع  300الف نس���خة من
الفيلم ف���ي أماكن متفرقة من
العالم بواسطة املؤسسة املنتجة
جس���ور للتعريف باإلسالم
التي يرأسها الداعية د فاضل
سليمان ،وبعد إحداث الفيلم
لتغيير كبير ،أسهمت االوقاف
في السفارات العربية باخلارج
والدول االسكندنافية والنمارك
واسبانيا وأميركا وغيرها في
نش���ره من اجل املساعدة في
رسم الصورة الصحيحة له،

مضيفا ان الفيلم يتكون من 10
شخصيات منها  5مسلمة و2
يهود وشخصية حاصلة على
جائزة نوبل للسالم.
هذا ووسط أجواء سينمائية
وقاعة معتمة ،عرض الفيلم
صورا ومشاهد حية ملختلف
اجلماعات التي تنتمي الديان
مختلفة وتقوم باالرهاب ومنها
منور التاميل وهي مجموعة
ارهابية نفذت عملية انتحارية
من قرابة  426ش���خصا وهم
علمانيون وهندوس ،كما يلفت
الن االره���اب ال دين له مبينا
حوادث وعملي���ات انتحارية
وعمليات قتل وسطو وعنف
حول العالم ينتمي اصحابها
لديانات متعددة مما يلفت الى
ان الدي���ن بعيد كل البعد عن
االرهاب.

أعضاء «املستقلة» في اجلامعة العربية املفتوحة
يشكرون احلمود على دعمها ألنشطة املجلس الطالبي
آالء خليفة

تقدم أعضاء القائمة املستقلة بالشكر والثناء الى مديرة اجلامعة
العربية املفتوحة د .موضي احلمود على دعمها ألنشطة املجلس
الطالبي والتي جتلت من خالل كرنڤال «الكويت جتمعنا »3
الذي نظم مؤخرا .وقال عضو القائمة املستقلة باجلامعة العربية
املفتوحة بدر صباح الفضلي ان هذا الدعم ليس بغريب على د.
موضي احلمود التي عودت الطلبة على املساهمة في كل ما ممن
شأنه إبراز الشأن الطالبي والوقوف الى جانبه ،آمال أال يتوقف
دعم د.احلمود ألبنائها الطلبة وأن تسعى مشكورة حلل مشاكلهم

غير الغائبة عن احد خاصة مشكلة املسارات الدراسية.
من جهة أخرى ،طالب الفضلي بعقد اجلمعية العمومية غير
العادية ألعضاء القائمة املستقلة لبحث املخالفات التي متت
اإلشارة اليها في البيان السابق املتعلق بالهيئة التنسيقية
ومخالفتها لالئحة القائمة املستقلة التي ارتضاها األعضاء في
نهاية العام النقابي  2013/2012فضال عن املخالفات األولى املشار
اليها في ذلك التصريح وللبحث أيضا بأوضاع القائمة املستقلة
بشكل عام ،متمنيا االستجابة بأسرع وقت ممكن لعقد اجلمعية
العمومية غير العادية حيث انها بانت مطلب الكثير من أعضاء
القائمة املستقلة.

بدر الفضلي

جانب من املشاركني

املتروك :اإلمياءات واإلشارات واحلركات لغة متكاملة

فهد الرفاعي ألقى محاضرة عن لغة اجلسد:
تساعد على حتسني العالقة باآلخرين

عادل الشنان

أكد احملاض���ر فهد الرفاعي
أهمية ان يتعرف االنسان على
مفه���وم لغة اجلس���د وانواع
املصافحة واجللوس باالضافة
إلى الثقة بالنفس وفهم اآلخرين
من خالل االمياءات واحلركات
االيجابية واكتس���اب مهارات
السلوك في االتصال مع اآلخرين
وامتالك ادوات التفاوض واالقناع
والسيطرة .جاء ذلك خالل القائه
محاضرة بعنوان «لغة اجلسد
مفتاح التواصل مع اآلخرين»
لعدد م���ن املتدربني والباحثني
االجتماعيني مساء امس االول
في فندق كوستا ديل سول.
وق���ال الرفاع���ي ان ه���ذا
البرنام���ج التدريبي يس���اعد
على تعلم حركات اجلس���د في
اللق���اءات املباش���رة ومفهوم
العلم والوضعيات االساسية
للغة اجلسد مع فهم لغة العني
واالجت���اه ودرج���ة االهتمام
بالتواصل واكساب املشاركني
املعارف واملهارات واالجتاهات
االيجابي���ة املتعلق���ة مبعرفة
االمناط املختلفة وكيفية التعامل
معها حتى نستطيع وضع كل
شخص في موضعه الصحيح
ومعرفة نقاط الضعف والقوة
حتى نحقق سالسة التعامل مع
اآلخري���ن والتكيف مع احلياة
االجتماعية والعلمية.وأوضح
الرفاعي ان معرفة لغة اجلسد
تساعد على حتس�ي�ن العالقة
باالخرين بدرج���ة كبيرة جدا

والتعامل مع املواقف املختلفة
التي نتع���رض لها في حياتنا
اليومية ،كما انها تساعد على
توصيل املشاعر واألحاسيس
الداخلية وبعض حركات التعرف
على مالمح وصفات شخصية
الرجل او املرأة على حد سواء.
بدورها ،قال���ت الباحث االول
االجتماع���ي وامل���درب املعتمد
للتنمية البشرية نور املتروك
ان اس���تخدامات لغة اجلس���د
ووسائلها مهمة جلميع الناس
حيث إنهم يستخدمونها بشكل
إرادي وغير إرادي للمس���اعدة
على ايصال املعلومات ،كما انها
مستخدمة لضعاف السمع وذوي
االحتياجات اخلاصة باإلضافة
الى ان استخدام لغة االمياءات
واالشارات والوضعيات وتعابير
الوجه ونظرات العيون وحركات
اليدين يس���اعد عل���ى ايصال

تكرمي نور املتروك

املعلومة واملشاعر واالحاسيس
اي انها لغة شاملة كاملة متكاملة
واضحة جدا تعتمد على اعضاء
اجلس���د للتعبير ،مؤكدة انها
استفادت من هذه الدورة اخلاصة
بلغة اجلسد في كيفية تواصلها
مع اآلخرين وكيفية التعامل مع
احلاالت الفردية في مجال العمل
الترب���وي واحمليط االجتماعي
والعملي وحتى في التفاهم مع
مختلف اجناس البشر مبجرد
فهم لغة العي���ون واإلمياءات
واحلركات لألشخاص وتفهما
ملختلف أمناط الشخصية وكيفية
حتليل االشخاص احمليطني من
حولها.

(هاني عبداهلل)

