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فيصل القناعي

»الصحافيين« تستغرب تجاهلها من اللجنة التعليمية
أبدى أمني الس���ر العام جلمعية الصحافيني 
فيصل القناعي استغرابه لتجاهل رئيسة اللجنة 
التعليمية في مجلس األمة د.س���لوى اجلسار 
دعوة اجلمعية لالجتماع الذي تزمع عقده اللجنة 
21 فبراير املقبل مع رؤس���اء التحرير ومديري 
القنوات الفضائية لبح���ث التعديالت املقدمة 
من احلكومة على قانوني املطبوعات واملرئي 

واملسموع.
وقال القناعي ان عدم دعوة جمعية الصحافيني 
ملثل هذا االجتماع وهي اجلمعية املعنية بالدفاع 

عن احلريات الصحافية ومصالح أعضائها يشير 
الى عدم إدراك اللجنة التعليمية ورئيستها ألهمية 
إشراك اجلهة التي متثل اجلسم الصحافي في 
مناقشة قضية تتعلق بطبيعة العمل الصحافي 

وبالصحافيني األعضاء في اجلمعية.
وقال امني س���ر اجلمعي���ة: ان اجلمعية لن 
تقب���ل هذا التجاه���ل اذا كان متعمدا ونأمل ان 
يت���م تصحيح اخلطأ لكي تك���ون هناك جدية 
من اللجنة التعليمية في مجلس األمة ملواجهة 

التعديالت احلكومية املطروحة.

األهدل: مبرة اآلل واألصحاب تسير  بخطوات ثابتة  
نحو وحدة الصف المسلم ونشر الوحدة الوطنية

الى املعرفة الصحيحة البعيدة 
عن اي شبهات او أخطاء في 
ت���راث اآلل واألصحاب.وقد 
القت املبرة كثيرا من اإلعجاب 
والتأييد لدى الضيف الزائر، 
حيث عبر عن ذلك قائال: كم 
يسعدني زيارة هذا الصرح 
الذي  الكويت  الشامخ داخل 
يه���دف الى توحي���د الصف 
املسلم ونشر الوحدة الوطنية 
بأسلوب علمي وعملي، متخذا 
التاريخ املشرق لآلل واألصحاب 
كأروع مثال للمحبة واأللفة 
فيما بينهم رضوان اهلل عليهم 
أجمعني. كما استضاف مكتب 
الشؤون الفنية بوزارة األوقاف 
والشؤون اإلسالمية د.حسن 
ف���ي قاع���ة عمر بن  األهدل 
اخلطاب مببنى تدريب األئمة 
واملؤذنني بقطاع املساجد. وفي 
ختام زي���ارة الداعية األهدل 
للكوي���ت أقامت مب���رة اآلل 
واألصحاب حف���ال تكرمييا 
الوكيل املس���اعد  بحض���ور 
لشؤون قطاع املساجد وليد 
الشعيب ومدير الشؤون الفنية 
بوزارة األوقاف والش���ؤون 
اإلسالمية أنور احلمد وعدد من 
أعضاء وداعمي املبرة، وقدم 
رئيس املب���رة درعا تذكارية 
للداعية على زيارته الكرمية 
للمبرة وعلى جهده في تقدمي 
هذه احملاضرات وعلى اهتمامه 
بتراث اآلل واألصحاب ونشر 

مناقبهم.

 ليلى الشافعي
اس���تقبل رئيس مبرة اآلل 
واألصح���اب د.عبداحملس���ن 
اخلرافي النائب السابق لرئيس 
جامعة صنعاء الداعية د.حسن 
األهدل الذي حضر الى الكويت 
بدعوة من املبرة ووزارة األوقاف 
والشؤون اإلسالمية إللقاء عدة 
محاضرات في العديد من املساجد 

داخل الكويت.
وبدأت جولة د.األهدل داخل 

الكويت بزيارة املبرة، حيث كان 
في استقباله اعضاء وموظفو 
املبرة  املب���رة، وقدم رئي���س 
للضيف شرحا موجزا عن املبرة 
من حيث أهدافها وسياس���تها 
ومناهجها، مس���تعرضا عددا 
من إصداراتها املقروءة واملرئية 
واملسموعة ثم اصطحب نائب 
رئيس مركز البحوث والدراسات 
باملبرة الداعي���ة علي التميمي 
الداعية األهدل في جولة بأقسام 

املبرة، مستعرضا بعض املعلقات 
)البوس���ترات( الت���ي توضح 
األس���ماء واملصاهرات بني اآلل 
واألصحاب ومدى الثناء املتبادل 
بينهم، وتضمنت اجلولة زيارة 
ملكتب���ة املبرة، حيث قدم نبذة 
تعريفية ع���ن الكتب واملراجع 
واملعاج���م وغيره���ا من املواد 
العلمية الت���ي تضمها املكتبة 
وتساعد الباحثني سواء من داخل 
املبرة او من خارجها للوصول 


