
الخميس  11  فبراير  2010   15محليات
العبداهلل وحصة الصباح يفتتحان 

معرض »ذخيرة الدنيا« في سنغافورة اليوم

الجنفاوي: تلفزيون المعالي يستعد لالنطالقة الرسمية

ـ كونا: وصل  ســـنغافورة 
وزيـــر النفط ووزيـــر اإلعالم 
الشيخ أحمد العبداهلل امس الى 
سنغافورة للمشاركة في افتتاح 
الذي  الدنيا«  معرض »ذخيرة 
تقيمه دار اآلثار اإلسالمية والذي 
يعرض في متحف احلضارات 
اآلسيوية خالل الفترة من اليوم 

حتى 27 من يونيو املقبل.
العبداهلل  الوزيـــر  ووصل 
الـــى ســـنغافورة قادمـــا من 
مملكة البحرين حيث شـــارك 
 في حفل افتتاح مهرجان اخلليج 
11 لإلذاعـــة والتلفزيون   الــــ 
بعد تلقيه دعـــوة من وزيرة 
البحرينبة   الثقافة واإلعـــالم 
مي آل خليفة للمشـــاركة في 

وسبق للشيخ احمد العبداهلل 
املعـــرض في محطته  افتتاح 
السابقة في متحف االرميتاج 
في سان بطرسبورغ في روسيا 
وكان له صدى واســـع اليزال 

موجودا حتى اآلن.
واســـتطاع املعرض حتقيق 
جناح منقطع النظير في كل من 
متاحف الكرملني حيث بلغ عدد 
الزوار 560 ألف زائر في موسكو 
واألرميتاج في سان بطرسبورغ 

الذي بلغ زواره 140 الف زائر.
وبانتهاء عـــرض مقتنيات 
املعرض في سنغافورة سينتقل 
الى ماليزيا خالل الفترة من الـ 
29 من يوليو 2010 حتى شهر 

ديسمبر املقبل.

سنغافورة عبدالعزيز العدواني 
الذي ســـيرافقه خالل جولته 
حيث سيلتقي خاللها الرئيس 
السنغافوري سيالبان راماناثان 
ووزيري اخلارجية والتجارة 
والصناعة لبحث سبل التعاون 
بـــني البلديـــن فـــي كل ما من 
شأنه خدمة املصالح املشتركة 

للشعبني.
يذكر ان وزير اإلعالم سيفتتح 
مناصفة مع املشرف العام لدار 
اآلثار اإلسالمية الشيخة حصة 
الصباح معرض »ذخيرة الدنيا« 
ـ )فنون املصوغات الهندية في 
العصر املغولي اإلسالمي( الذي 
يقام حتت رعاية صاحب السمو 

األمير الشيخ صباح األحمد.

والتلفزيون اليمنية.
وكان في اســـتقبال الوزير 
لـــدى وصوله ســـفيرنا لدى 

املهرجان الذي تشارك فيه جميع 
محطات اإلذاعـــة والتلفزيون 
اخلليجية بجانب هيئة اإلذاعة 

صرح المدير التنفيذي لتلفزيون المعالي 
فهد الجنفاوي بأن تلفزيون المعالي يستعد 
خالل االيـــام القليلة المقبلـــة لالنطالقة 
الرســـمية، والتي ســـيتخللها العديد من 
المفيـــدة والنافعة والتي تهدف   البرامج 
 الـــى بـــث روح االيجابية فـــي المجتمع 
الكويتي بصورة خاصة واالسالمي بصورة 

عامة.
وقـــال الجنفاوي ان هنـــاك العديد من 
المفاجآت الشـــيقة للمشـــاهدين، كما اكد 
حرص القناة على توفير البديل المحافظ 
لحماية الشباب وتوجيههم الى ما ينفعهم 

في دنياهم وآخرتهم.
وبين الجنفـــاوي ان تلفزيون المعالي 

تبنى شعار »نحو أمة ايجابية«، وهو يأمل 
في ان يرتقي بهذا المفهوم ليكون اضافة 
نوعية في الســـاحة االعالميـــة الكويتية 
لتحقيـــق االعالم الهادف، مشـــيرا الى ان 
مجلس ادارة القناة يسعى لمواكبة كل جديد 
ولتطوير ادائه والتعامل مع شركات االنتاج 
في الداخل والخارج لالستفادة من الخبرات 

االعالمية المتنوعة حول العالم.
وختـــم الجنفاوي تصريحه قائال: اننا 
نسعى لنيل رضا اهلل أوال وأخيرا ثم رضا 
المشـــاهدين، وان يكون هناك تفاعل من 
قبلهم مع ما تقدمـــه »المعالي«، وابوابنا 
مفتوحة لكل من يريد التواصل مع القناة 
بالنقد أو االقتراح أو له رؤية معنية فأبوابنا 

وقلوبنا مفتوحة للجميع، ونتمنى ان نكون 
قد قدمنا شيئا لهذه البالد الحبيبة وخدمة 

لديننا ومنهجنا الذي ندعو اليه.
الفتا الى ان تلفزيون المعالي يبث على 

النايل سات على تردد 10757.
وتجدر االشارة الى ان المعالي فضائية 
اسالمية كويتية وجدت كي تنقل صورة 
ايجابية للمجتمـــع الكويتي، ويقوم على 
ادارتها شباب كويتي طموح، تحت شعار 
»أمة ايجابية« في مساهمة فاعلة للعمل على 
ايجاد البيئة االعالمية الصالحة من خالل 
باقة من البرامج المتنوعة الموجهة لجميع 
افراد االسرة العربية عموما والكويتية على 

وجه الخصوص.

د.محمد الطبطبائي مشاركا في املؤمتر الدولي للقضايا اإلسالمية

فهد اجلنفاوي

الشيخة حصة الصباح الشيخ أحمد العبداهلل

بحضور أكثر من 100 ألف شخص

الطبطبائي: الهند تزخر بعلماء أثروا العلوم الشرعية 

»أمانة األوقاف« ساهمت بـ 900 ألف دينار
لتأهيل السجناء قبل اإلفراج عنهم

شارك رئيس املؤمتر الدولي للقضايا االسالمية 
املعاصر وعميد كلية الشــــريعة الســــابق بجامعة 
الكويت د.محمد الطبطبائي في امللتقى االســــالمي 
للشباب املسلم في كيرا في مدينة تيرشور الهندية، 
وبحضور مجموعة من العلماء واملفكرين من داخل 

الهند وخارجها.
حضر امللتقى الذي يعقد كل ثالث سنوات مرة، ما 
يزيد على 100 الف مسلم من مختلف املناطق الهندية، 
وذلك على مدى ثالثة ايام متتالية، تتخللها محاضرات 
واجتماعات ولقاءات ومعرض للكتاب االســــالمي، 
وأنشــــطة دعوية متعددة. ورحب د.الطبطبائي في 
بداية كلمته باحلضــــور، مبينا متانة العالقة التي 
تربط الكويت بجمهورية الهند، والتعاون بني البلدين 
على اخلير منذ القــــدم، ثم ألقى كلمته والتي كانت 
حتت عنوان أسس التعامل مع غير املسلمني، وقد اكد 
فيها على وصايا الرسول الكرمي محمد ژ ألمته من 

بعده، والتي أولها تقوى اهلل تعالى، وامتثال أوامره، 
وضرورة اجتمــــاع الكلمة على كلمة التوحيد وهي 
كلمة ال اله اال اهلل، محمد رسول اهلل، وذلك من خالل 
التمسك بكتاب اهلل تعالى وسنة الرسول الكرمي ژ، 
واتباع العلماء الصاحلني العاملني، واالبتعاد عن البدع 
ونبذ اخلالف بني املسلمني. مؤكدا اهمية ربط االمة 
بعلمائها، والسيما ان الهند تزخر عبر التاريخ بعلماء 
أفاضل كان لهم دور كبير في اثراء العلم الشرعي، 
خصوصا مع مكانة املسلمني الهنود الكبيرة، والذي 
يزيد عددهم عن 150 مليون مسلم، الذي يشكل %15 

من سكان الهند و10% من العالم االسالمي.
كما شــــدد د.الطبطبائي على اهمية تعلم اللغة 
العربيــــة للجالية االســــالمية وخصوصا النشء، 
لربــــط األجيال بالقــــرآن الكرمي، وتعليم الســــيرة 
النبوية الطاهرة، لالســــتفادة من الدروس والعبر 

عبر التاريخ.

أوضح مدير ادارة الصناديق 
الوقفية باألمانة العامة لألوقاف 
منصور الصقعبــــي ان التعاون 
املثمر بني األمانة و»مركز الرعاية 
الالحقة« ميثــــل صورة إيجابية 
من صور التنسيق والتواصل بني 
جميع املؤسسات الرسمية واألهلية 

التي تعمل في اإلطار ذاته.
واشار الى ان التحرك الذي قامت 
به األمانة العامة لألوقاف يتوازى 
مع أهمية الدور الفعال الذي يؤديه 
مركز الرعاية الالحقة في املجتمع 
كونه يقوم باالستيعاب النفسي 
واإلحاطة االجتماعية ملن أمت فترة 
العقوبة في السجن بتهم التعاطي 
واإلدمان مما يكســــب املنتسبني 
القدرات األساســــية في  للمركز 
مواجهة متطلبات احلياة الكرمية 

لهم وألسرهم.
وعلــــى الصعيد ذاتــــه أكدت 
مديــــرة مركز الرعايــــة الالحقة 
فوزيــــة احلجي انــــه مت حتديد 
املشــــاريع التي ستشكل باكورة 
تشغيل املركز واملتمثلة في إنشاء 

مصنع ومعهد مخصصني للطهي 
وتعليمه أمال في ان يكون هذان 
أمل في تأهيل  املشروعان بارقة 
التائبني والتائبات من آفة اإلدمان 

واالنحراف السلوكي.
وأوضحت احلجي ان املشروع 
يأتي في اطار توجه وزارة الشؤون 
االجتماعيــــة والعمــــل ووزارة 
الداخلية واألمانة العامة لألوقاف 
لدعــــم املشــــاريع ذات األهداف 
اإلنســــانية واالجتماعية النبيلة 
التي حتمي السجناء من الضياع 
ان  بعد اإلفراج عنهم، خصوصا 
املشروع يخدم شــــريحة كبيرة 
وُينتظر منهــــا ان يكون لها دور 

في املجتمع الكويتي.
وذكــــرت احلجــــي أن إجناز 
املشروع سيكون على عدة مراحل 
يجري حاليا تنفيذ جتهيزات املعهد 
التدريبي لفنون الطهي ومصنع 
إنتاج املخبوزات واملأكوالت وتصل 
الى 173791 دينارا، ومن  تكلفته 
املتوقع ان يتم تشغيله في مطلع 

شهر ابريل من هذا العام.

تأســــيس  ان   واضافــــت 
املعاهد التدريبية في مظلة مشروع 
الرعاية الالحقة أصبح ضرورة 
ملحــــة ملســــاعدة فئــــة التائبني 
والتائبــــات مــــن آفــــة املخدرات 
واالنحراف السلوكي وقد أصبح 
املركز مؤسســــة اجتماعية مهمة 
عم نفعها الكثيــــر من املواطنني 
وجمعت شــــمل الكثير من األسر 
التي تفرقت بسبب اضطالع أحد 

أفرادها في طريق اإلدمان.
وبدورها قامت احلجي بتقدمي 
الشــــكر جلميع املســــاهمني في 
مشاريع مركز الرعاية الالحقة وهم 
األمانة العامة لألوقاف وجمعية 
الرعاية اإلســــالمية ممثلة بدالل 
العامة للتعليم  الرومي والهيئة 
التطبيقي والتدريب ممثلة مبركز 

التعليم والتدريب املستمر.
يذكر ان األمانة العامة لألوقاف 
ساهمت بأكثر من 900 ألف دينار 
في ســــبيل تأهيل السجناء قبل 
االفراج وتدريبهم ملا بعد االفراج 

على مواجهة متطلبات احلياة.


