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 بشرى شعبان
  اكد مشرف مركز تنمية 
املجتمع في العارضية باسم 
املركز على  السهلي حرص 
مشــــاركة املســــتفيدين من 
خدماته في كل املناســــبات 

الدينية والوطنية.
  وقال في تصريح صحافي 
عقب افتتاح معرض االسر 
املنتجة الذي يشــــارك فيه 
مــــا يزيــــد عن ٢٢٥ أســــرة 
منتجة من مختلف املناطق 
مــــن املواطنني واملقيمني ان 
التسجيل في املعرض مجاني 
واألولويــــة فيــــه للمعاقني 

واألسر املتعففة.
انه مع  السهلي    واضاف 

االقبال الشديد من املشاركني مت تقسيم املعرض 
الى فترتني األولى في ٢٥ اجلاري وحتى ٣١ منه 

وتشارك فيها ١١٠ أسر.
  والفترة الثانية في ١ سبتمبر املقبل وحتى 
٩ منه ويشارك فيها ١١٥ اسرة ايضا، ويستقبل 

املعرض زواره من الســــاعة ٧٫٣٠ مســــاء حتى 
منتصف الليل.

  وعن انشطة املركز قال هناك حفل قرقيعان 
منتصف شهر رمضان، وحملة تبرع بالدم عقب 
عيد الفطر مباشــــرة، باالضافة الى العديد من 

االنشطة التوعوية والثقافية. 

 أكد خالل افتتاح معرض «لكويت عزنا» للمشروعات الصغيرة أن شبابنا بحاجة إلى من يضعه على الطريق الصحيح

 حريصون على أن نجعل عملنا نورًا يستضيء به الجميع

 صاهود: نحتاج لشراكة بين الحكومة و«الخاص» لدعم الشباب

 المذكور: انطالق «ضاعف أرباحك» في «المنابر القرآنية»

 البالول: «الوطنية لالتصاالت» تقدم مبادرات نوعية لعمالئها خالل رمضان

القرآنية تبدأ في الفترة املسائية 
وال يوجد تعـــارض بينها وبني 
أوقات استذكار الطالب لدروسهم 
التي تلقوها في مدارسهم، حيث 
يســـتطيع الطالب التوفيق بني 
مدرسته ومنابرنا القرآنية، لكن 
النشاط الصيفي يزداد باعتبار 
ان الطالب متفرغ متاما في الفترة 
الصباحية الســـتغالل وقته في 

طاعة اهللا بحفظ كتابه الكرمي.
  واختتم د.املذكور تصريحه 
موجها الدعوة للمحســـنني في 
الكويت مع حلول شهر رمضان 
املبارك بقوله: انه ينبغي على من 
لديه فضل مال ان يدعم «املنابر 
القرآنيـــة» ماديا ملا في ذلك من 
اخلير العميم والنفع العظيم في 

الدنيا واآلخرة. 

يشـــكل ركيزة أساسية لهذين 
الناديني لتحقيق البطوالت.

  على صعيد متصل تســـعى 
الوطنية الى أن تكون دائما على 
مقربة من عمالئها الذين غالبا ما 
يفضلون زيارة اخليم الرمضانية 
للتسامر بعد اإلفطار وسط أجواء 
ممتعة من التواصل االجتماعي، 
فقد حصلت الوطنية على الرعاية 
البالتينية خليمة فندق املارينا 
الرمضانية، حيث تعرض فيها 
آخـــر ابتكاراتها مـــن اخلدمات 
واملنتجات كمـــا آخر عروضها 
اخلاصة بشهر رمضان. وللتسلية 
االجتماعيـــة حصتها أيضا من 
الرمضانية،  الوطنية  مبادرات 
وألنها تقف عند اهتمامات عمالئها 
بقضاء أجواء رمضانية نوعية 
عبر مشاهدة الشاشة الفضية، 
تقوم الوطنيـــة برعاية برامج 
املســـابقات املتنوعة خالل هذا 
الفضيل منها «شجون»  الشهر 
على قنـــاة «فنون» و«شـــارع 
برهـــوم» على قنـــاة «فالش» 
باإلضافة الى برامج أخرى على 

تلفزيون الكويت. 

املنظمة للمعرض عذوب اجلاسم 
الى ان الهدف االساسي للمعرض 
هو دعم الطاقات الشابة من خالل 
دعم مشاريعهم الصغيرة واحتضان 
املواهب في مختلف املجاالت التي 
تؤكد ان الشــــباب الكويتي لديه 
طاقة ويستطيع ان ينتج. وقالت 
ان املشاركات تتنوع بني املالبس 
واالكسسوارات واملأكوالت وغيرها 
من املنتجات واملشغوالت احلرفية 
اليدوية عالية اجلودة، أما رئيس 
اللجنة التنفيذية دالل عدنان فلفتت 
الــــى ان املعرض يضــــم ما يزيد 
على ١٠٠ جناح ملشاريع صغيرة 
ملجموعة من الشــــباب والشابات 
املبدعني واملبدعات والذين رغبوا 
في تأكيــــد قدرتهم لالعتماد على 
النفس وخوض جتربة العمل في 

القطاع اخلاص.
  بــــدوره قالت مديــــر املعرض 
محمد اجلاسم ان «معرض «لكويت 
عزنا» يقام للمرة االولى وقد قررت 
اللجنة املنظمة إقامته سنويا بصفة 
دورية»، معبرا عن «سعادته بحجم 
اإلقبال من قبل اجلمهور في يومه 

األول». 

حرصت ان جتعـــل عملها نورا 
يستضيء به اجلميع وذلك بإنشاء 
حلقات تستفيد منها جميع شرائح 
املجتمع بحيث ال يقبل احد على 
حفظ وتعلم القرآن اال ويجد بغيته 
في حلقات املنابر، وبناء على ذلك 
مت انشاء ست حلقات أساسية هي 
«حلقات الكتاب لتعليم القرآن من 
املصحف، احللقات النموذجية، 
حلقات االتقان، حلقات االسناد، 
التثبيت، وأخيرا حلقة  حلقات 
الشاطبية»، ولكل حلقة منهجها 
العلمي اخلاص بها، هذا باالضافة 
لدورات في علوم القرآن كالتجويد 
والتفســـير وحلقات موسمية 

للكبار والصغار.
  وقال ان برامجنا مســـتمرة 
علـــى مـــدار العـــام، فالدروس 

جزء «عم». ومتتاز تالوة الشيخ 
العنزي بسهولة األداء ما يساعد 
على إيصال اآليات القرآنية بيسر 
إلى املستمع حيث يسهل عليه 

حفظها وتردادها.
  على صعيد آخر، وفيما يتعلق 
بنشـــاطات الوطنية الرياضية 
لشهر رمضان هذا العام، تنظم 
الشركة مباريات في كرة القدم 
الوطنية  حتت عنـــوان «دورة 
العاشرة لكرة القدم»، حيث تفتح 
األبواب أمام الراغبني في املشاركة 
ومتنحهم الفرصة للتنافس في 
سبيل الفوز، وقد ارتأت الوطنية 
في هذه الدورة بأن تنقل حماسة 
املالعب الى املشاهدين في املنازل، 
حيث ستبث املباريات مباشرة 
على قناة «العدالة». وليس هذا 
املباريات  فحسب بل ستتخلل 
سحوبات يومية توزع مبوجبها 
جوائز قيمة على اجلماهير. وفي 
إطار نشاطات كرة القدم أيضا، 
عملت الوطنية على جتديد عقد 
رعايتها لكل من نادي القادسية 
والنادي العربي لكرة القدم للعام 
الثاني على التوالي، األمر الذي 

بدايــــات متواضعة جدا»، موجها 
رسالته للشباب «بضرورة اخلروج 
بأفكار جديدة وبذل اجلهود وتكرار 
احملاولة تلو األخرى اذ ان مجرد 
احملاولة خطوة نحو النجاح وإن 
لم تنجح»، مؤكدا ان «الشباب هم 
الواجب  الثروة احلقيقيــــة ومن 

الوطني دعمهم ومساندتهم».
  بدورهــــا لفتت رئيس اللجنة 

وتقدم بلدهم، ورسالتهم حتقيق 
الريادة والتميز في خدمة القرآن 

الكرمي وعلومه.
  وأكد د.املذكـــور ان «املنابر» 

 أصدر وكيل املرجعيات الشيعية في الكويت السيد محمد باقر املهري 
بيانا حول احلج لهذا العام، حيث قال املهري: ان املوقف الشــــرعي من 
وجوب احلــــج لهذا العام على ضوء اخلوف املتزايد من انتشــــار وباء 
إنفلونزا اخلنازير بني احلجيج والذي قد يؤدى وفق بعض التقديرات 
الى ما يشــــبه الكارثة اإلنســــانية هو ان احلج فريضة على املستطيع 
املستوفي للشرائط فيجب عليه احلج إال اذا احتمل الضرر احتماال يورث 
اخلوف، ففي هذه الصورة تســــقط فريضة احلــــج، اما اذا كان احتمال 
االصابة بإنفلونزا اخلنازير احتماال ضعيفا وال يعتد العقالء به فيكون 
احلج واجبا وما ذكرناه هو رأي املرجع الديني اإلمام السيستاني، حيث 
يقول في جواب عن ســــؤال عن وجوب احلج لهــــذا العام: يجب، إال إذا 

احتمل الضرر احتماال يورث اخلوف لدى العقالء. 

هو إثراء للروح والعقل وخير ما 
يستمع إليه في هذا الشهر الكرمي، 
فان الوطنية وللعام الثاني على 
التوالي، تقوم بتوزيع نحو عشرة 
آالف سي دي من القرآن الكرمي 
الداعية ماجد  املقـــرئ  بصوت 
العنزي، إمام املســـجد الكبير، 
على عمالئهـــا لدى زيارتهم أي 
من فروعها املنتشرة في جميع 
املناطق الكويتية، ولهذا العام فقد 
اختارت الوطنية جزء «تبارك» 
بينما قدمت فـــي العام املاضي 

ويعلمه كيفيــــة حتقيق أحالمه 
من خالل دراســــة التخصصات 
التي يحتاجها ســــوق العمل من 
تكنولوجيــــا ومتطلبات احلداثة 
والعوملة والتي تدفعه نحو التطور 
وجناح عمله في القطاع اخلاص، 
اذ ان العمل اخلاص البسيط هو 
الــــذي يحقق النجاح الكبير وكل 
من حققوا جناحات كبيرة بدأوا 

تأتي للعام الثاني على التوالي 
لدعم انشطة «املنابر» في بلدنا 

الغالي الكويت.
  واللجنة بذلك حتث أهل اخلير 
على املشاركة في دعم أنشطتها 
وبرامجها التي حترص من خاللها 
على تربيـــة ابنائنا على القرآن 
الكرمي وحتفظه لهم وتغرســـه 
في نفوسهم فيشبون على حب 
القرآن وتالوته وحفظه ويكون 
خلقهم القـــرآن، وهذه ثمرة من 

أطيب ثمار هذا اجلهد املتميز.
  وأضاف ان «املنابر القرآنية» 
يقوم عليها نخبـــة من العلماء 
ورجاالت الكويت االخيار الذين 
يبذلون جهدهم خلدمة هذا البلد 
بنشر مبادئ اإلســـالم وتربية 
ابنائنا عليها ليعملوا على رفعة 

وهذا بعض من محفظة متنوعة 
من اخلدمات املختلفة واملبتكرة»، 
وأضاف البالول «إن الوطنية، كما 
عهدها دائما في شهر رمضان، 
جتتهد في تزويد عمالئها بأفضل 
اخلدمـــات االجتماعية وأفضل 
العروض التي تناسب متطلباتهم 

في هذا الشهر الكرمي».
  وتذخـــر محفظـــة الوطنية 
بالعديد من النشاطات االجتماعية، 
فعلى صعيد املبادرات اخليرية 
وجريا على عاديتها في شـــهر 
رمضان من كل عام، تنظم الوطنية 
موائد «إفطار صائم»، حيث تؤمن 
خالل الشهر الفضيل نحو خمسة 
عشـــرة ألف وجبـــة فاخرة أي 
مبعدل خمسمائة وجبة لإلفطار 
يوميا للمحتاجني والفقراء وذلك 
في مسجد «احلوال» الواقع في 
منطقة الشويخ الصناعية. وقد 
اختـــارت الوطنية هذه املنطقة 
العمالة  حتديـــدا لعلمها بكـــم 
الكبير والتي تعمل في مختلف 
املرافق باملنطقـــة وحتتاج الى 

املساعدة.
  ومن منطلق أن القرآن الكرمي 

على البترول الذي وصل ســــعر 
برميله الى ٧٠ دوالرا والدراسات 
تتوقع بلوغه ٨٠ دوالرا، موضحا 
ان «الفطنة و«الشطارة» هما كيفية 
التكيف مع كل األوضاع سواء في 
حالــــة الرواج او األزمات وكيفية 
إدارة األزمات واالستفادة منها». 
وأوضح ان «الشباب يحتاج ملن 
يضعه على أول الطريق الصحيح 

 ليلى الشافعي
  اكد رئيس جلنة املنابر القرآنية 
بجمعية النجاة اخليرية د.خالد 
املذكور ان اهللا تعالى يضاعف 
األجر والثواب في أيام رمضان 
املبارك خاصة اذا كان املال ينفق 

على خدمة القرآن الكرمي.
  وقال مبناسبة اطالق جلنة 
املنابر حملتها االعالمية «ضاعف 
أرباحك» والتي تعتبر املرحلة 
الثانية ضمن مشروع «ألم» الذي 
من شـــأنه دعم أنشطة وبرامج 
اللجنـــة خلدمة القـــرآن الكرمي 
وعلومه: انه بنـــاء على مفهوم 
مضاعفـــة األجر فقـــد اختارت 
جلنة املنابـــر القرآنية حلملتها 
هذا العام شعار «ضاعف أرباحك 
لغاية ١٠٠٠٪» وان هذه احلملة 

الفضيل،  الشـــهر   مبناسبة 
الوطنية لالتصاالت باقة  تقدم 
من النشاطات النوعية املنبثقة 
عـــن مســـؤوليتها االجتماعية 
الهادفة وهي تشتمل على مبادرات 
خيريـــة ورعايـــات نوعية في 
مجاالت متنوعـــة منها الدينية 
والرياضية كمـــا تقوم برعاية 
برامج تلفزيونية مســـلية لكي 
تضمن أن يقضي عمالؤها أوقات 
ممتعة ومسلية..وهذا غيض من 
فيض من املفاجآت التي تعد بها 
الوطنية خالل الشهر الفضيل.

  وفي االطار، قال مدير العالقات 
العامة في الوطنية لالتصاالت 
عبدالعزيـــز البالول: «قد دأبت 
الوطنية منذ تأسيسها على أن 
متيز تقدمياتها في شهر رمضان 
لتكون متنوعة فتناسب متطلبات 
العمالء، وفـــي جعبة الوطنية 
العام جملة  لشهر رمضان هذا 
من النشاطات اخليرية والدينية 
والرياضية باإلضافة إلى رعايات 
البرامج التلفزيونية التي نرى 
فيهـــا قنـــوات تســـلية ممتعة 
لعمالئنا خالل الشـــهر الكرمي، 

 دارين العلي
  افتتح رجل األعمال ســــعود 
صاهود معــــرض «لكويت عزنا» 
ملشروعات الشباب الصغيرة امس 
األول في قاعة ســــلوى الصباح 
بتنظيــــم مجموعة من الشــــباب 
اخلريجني من أصحاب املواهب، 
حيث دعا صاهود الى «شــــراكة 
حقيقية بــــني احلكومة والقطاع 
اخلاص لدعم وتأهيل الشباب للعمل 
في القطــــاع األهلي بتكفل الدولة 
بدفع أقساط التأمينات االجتماعية 
للشباب والشابات وحتملها دفع 
رواتبهم ملدة ٥ سنوات، الى جانب 
منحهم قروضا مادية من دون فوائد 
او على األقل يكون نصفها من دون 
فوائد وبأقساط بسيطة للسداد، 
باالضافة الى وجود داعم او شريك 
من التجار املوجودين في القطاع 
اخلاص لهؤالء الشباب وتخصيص 
معرض دائم ملنتجاتهم». مشددا 
على اهمية وجود معرض دائم لهذه 
املنتجات، واعتبر ان األزمة املالية 
العاملية قد انتهت عامليا، وال توجد 
أزمة ماليــــة حقيقية في الكويت 
باعتبار ان اقتصاد البالد يعتمد 

 (خديجة عبداهللا) سعود صاهود خالل جولة داخل املعرض

 د.خالد املذكور

 السيد محمد باقر املهري

 عبدالعزيز البالول

حفل تكرمي للعاملني في شركة عباس علي الهزمي للمفروشات

الهزمي  أقامت شـــركة عباس علـــي 
للمفروشـــات (المـــا) حفـــل تكرمي 
حتـــت رعايـــة املدير العام الســـيد 
شـــاكر عباس الهزمي ونائبه السيد 
صاحب عباس علي الهزمي للعاملني 
املشـــاركني في ورشة العمل الفعالة 
التدريبية اخلاصة  الدراسات  ضمن 
للعمـــال واملهنني لديهـــا في املصنع 
لتتيح فرصًا أوفر للتدريب اخلاص 
على املهـــارات الوظيفية على العمل 
بأســـلوب مباشـــر لـــه أثـــر فوري 
ومحســـوس في نقل املهـــارات التي 
يكتسبها املشاركني إلى موقع العمل 
ومكانه الفعلي. وتغطي تلك الورش 
مختلف املوضوعـــات واإلهتمامات 
العملي على  مع تغليـــب اجلانـــب 
احملتـــوى النظري، لـــذا كان اجتاه 

خطـــط التطويـــر في الشـــركة هو 
إضافـــة وحدة التطويـــر والتدريب 
في إدارة املـــوارد البشـــرية لديها، 
وقـــد أوضحت الســـيدة/ منى غامن 
العميـــري مديرة املوارد البشـــرية 
التدريـــب والتطوير  القائمة علـــى 
املهني بإسهامها في توضيح الطرق 
واألســـاليب الناجحة في التخطيط 
لدراســـة العمل وعقدها،  ووســـائل 
النماذج  البيانـــات وبتصميم  جمع 
الشـــخصية  وإعـــداد اإلختبـــارات 
مع طـــرح األمثلة فـــي موقع العمل 
املباشر، ويعتبر هذا األسلوب األول 
في الكويت الذي تستخدمه الشركة 
العاملة ولتحســـني  لتطوير األيدي 
أداء إدارتهـــا حتى حتقق شـــعارها 

للعمالء التميز واجلودة ملنتجاتها.
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 «األنباء» تنشر سلسلة مسيرة الخير (٦-٣٠)

 «بيت الزكاة»: إنفاق ٢٨٫٥٩٠ مليون دينار 
  على البرامج الخيرية داخل الكويت

 يعرض بيت الزكاة في احللقة السادســـة من 
السلسلة الثالثينية التي تقوم بنشرها «األنباء» 
ضمن مسيرة اخلير في البيت اإلنفاق احمللي لعام 
٢٠٠٨، حيث نذكر أن بيت الزكاة عام ٢٠٠٨ أنفق 
٣٨٫١٨٥٫١٧٥ دينارا على انشطته وبرامجه اخليرية 
وبلغ مجموع اإلنفاق احمللي ٢٨٫٥٩٠٫٣٤٨ دينارا 
وبلغت نســـبته الى االنفاق العام ٧٥٪ وتتوزع 
إنفاقات بيت الزكاة على النواحي التالية: املساعدات 
االجتماعية: حيث أنفق بيت الزكاة مساعدات شهرية 
ومقطوعة وقروضا حسنة مجموعها ٢٣٫٢٥٨٫٥٨٦ 

دينارا على ٣٥٨٢٤ اسرة محتاجة.
  األسر املتعففة: بلغ عددها ١٥٣ أسرة ومجموع 

ما أنفق عليها ٣١٥٫٥٤٥ دينارا.
  الصندوق اخليري للرعاية الصحية: استفاد 
٢٧٣٢٥ فردا من الضمان والتأمني الصحي الذي 
يقدمه الصندوق للمحتاجــــني بقيمة ٨٠٢٫٧٢٠ 

دينار.
  املساعدات العينية: بلغ عدد األسر املستفيدة 
من املساعدات العينية عام ٢٠٠٨ حوالي ٧٩٥٧ 

أسرة بقيمة ٢٫٢٨٦٫٧٥٧ دينارا.
  الصناديق املشــــتركة: دعم البيت صندوق 
طالب العلم في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي 
والتدريب وصندوق طلبة اجلامعة وصندوق 
طلبة وزارة التربية وصندوق التائبني بجمعية 
بشائر اخلير وصندوق وزارة الشؤون االجتماعية 
والعمــــل وصندوق اتفاقية مرضى الســــرطان 
وصنــــدوق جمعية رعاية الســــجناء وجمعية 

صندوق رعاية املرضى وصندوق اتفاقية االرشاد 
وبلغ اجمالي االنفاق ٧٢٠٫٠٠٠ دينار.

  زكاة الفطـــر: بلغ اجمالي ما وزعه البيت من 
زكاة الفطر ٤٧٨٨٣ كيلوغراما من املواد الغذائية 
استفادت منها ٥٠٠٠ اسرة وبلغت تكلفتها ٦٤٫٢٧٧ 

دينارا.
  والئم اإلفطار: مت تنفيذ املشروع في ٤٩ مسجدا 
و٨ مواقع اخرى متفرقة قدم فيها ٢٢٦٫١٨٦ وجبة 
إفطار اســــتفاد منها ٨٠٠٠ شــــخص طوال ايام 
شــــهر رمضان املبارك وبلغت تكلفة املشروع 

٣٦٢١٥٥ دينارا.
  األضاحي: نفذ البيت مشروع األضاحي بذبح 
٢٤٦٩ أضحية اســــتفاد منها ٢٥١١ أسرة يرعاها 
البيت وبجمع ٣٥١ أضحية منحت للجهات اخليرية 
لتقوم بتوزيعها على احملتاجني وبلغت تكلفة 

املشروع ٩٣٤١٣ دينارا.
  دعم الهيئــــات احمللية: دعم البيت ٦ هيئات 
حكومية مببلغ قدره ٣٦٠٠٠ دينار ودعم مشاريع 
اجلمعيــــات اخليرية واالهليــــة مببلغ ٥٤١٤٢٨ 

دينارا.
  السقيا املتنقلة: مت توزيع ١٨٠٧٢٠ عبوة من 
اللنب واملياه املعدنية على عدد من العمال ممن 
يعملون في الطرق خالل فترة الصيف في جميع 
احملافظات، لتخفيف صعوبة الطقس عليهم، وقد 
بلغت تكلفة املشروع ١٥٠٠٠ دينار بدعم من مبرة 

الشيخ عبداهللا املبارك الصباح رحمه اهللا.
  يتبع غدا 

 المهري: وجوب الحج إال في حالة الضرر 

 السهلي: ٢٢٥ أسرة منتجة شاركت
   في معرض تنمية المجتمع بالعارضية

 القراوي استقبل السفير األلماني  
 استقبل وكيل وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية 
باالنابة د.مطلق القراوي أمس السفير األملاني لدى البالد 
د.ميشيل فوربس حيث بحثا اوجه التعاون اإلسالمي 
املشترك وسبل التخطيط لتبادل اخلبرات بني البلدين. 
ونقل بيان صحافي للوزارة عن السفير األملاني اشادته 

بدور الوزارة في نشــــر الفكر الوسطي ودعوتها اليه 
كما اشاد بالتجربة املميزة للوزارة عبر انشاء املركز 
العاملي للوسطية وتوجهها لتنظيم األنشطة واملشاركات 
فــــي مختلف املجاالت مع دول العالم وطرحها الهادف 

حلوار األديان واحلضارات. 

 (أنور الكندري) باسم السهلي خالل جولة داخل املعرض

 تلفزيون الوطن يوقف بث «حقك ما يضيع»
 سعود الورع

  أوقف مجلس إدارة تلفزيون الوطن أمس 
بث البرنامج الرمضاني اليومي الكوميدي 
«حقك مــــا يضيع». وقال بيــــان صادر عن 
«تلفزيون الوطن»: انه ورغم اإلميان بحرية 
الرأي والتعبير، ورغم وجود برامج كوميدية 
شبيهة كويتية وعربية وعاملية مت بثها دون 
أي ردود فعل سلبية، ورغم رفض القضاء 
للشق املستعجل القاضي بوقف بث البرنامج، 
إال أن «تلفزيون الوطن» استشعر حالة من 
عــــدم االرتياح للبرنامج مــــن قبل عدد من 
االخوة القضاة، وبعض االخوة احملامني ممن 

صدقونا القول والنصيحة بعيدا عن محاولة 
التصيد. ومن هــــذا املنطلق، وحرصا على 
عدم اساءة فهم البرنامج، وإفشاال ملساعي 
بعض مــــن يحاولون تصوير هذا البرنامج 
وكأنه يستهدف اإلساءة الى اجلسد القضائي 
والقانوني الكويتــــي الذي جنّله ونحترمه 
ونقدره، يعلن مجلس االدارة عن وقف بث 
البرنامج، معتذرين الى مشــــاهدينا الكرام، 
واإلخوة الفنانني والفنيني الذين بذلوا جهودا 
مضنية في هذا البرنامج، آملني من اجلميع 
تقديــــر موقفنا وتفهم الدوافع التي أدت بنا 

الى اتخاذ مثل هذا القرار. 


