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الشميس: »التزلج« 

استعدت ببرامج 
وأنشطة الستقبال العيد

تستقبلهم على مدار أيام العيد

القالف: أندية وشواطئ المشروعات تحتفل بزوارها

الكوح: أنشطة منوعة في الجزيرة الخضراء وأحواض السباحة
اكد مدير ادارة الواجهات البحرية بشركة 
املشروعات السياحية عبداهلل الكوح على 
حرص ادارة الواجهات على تقدمي افضل 
اخلدمات والبرامج واالنشطة التي تتناسب 
مع املجتمع الكويتي واجلاليات العربية 
واالجنبي���ة املقيمة عل���ى ارض الكويت 
وذل���ك من خالل تقدمي جميع االنش���طة 
التي تتماشى مع جميع املناسبات ومنها 
اس���تعدادات اجلزيرة اخلض���راء ملتقى 
اجلاليات املختلفة ومجمع احواض السباحة 
بالبرامج واالنشطة التي تعبر عن فرحة 

العيد.

واض���اف الك���وح ان ادارة الواجهات 
البحري���ة تتواصل دائما م���ع اجلمهور 
وتس���تقبل زوارها طوال فترة العيد من 
الصباح حتى املساء، واشار الى ان هناك 
العديد من الفقرات املنوعة منها مشاركة 
الفرق الشعبية والفنية مبصاحبة نخبة 

من الفنانني.
ومتنى الكوح للزوار ان يقضوا وقتا 
ممتعا في مرافق الش���ركة مهنئا الشعب 
الكويتي وجميع املقيمني على ارض الكويت 
بعيد الفطر املبارك اعاده اهلل على اجلميع 

باخلير واليمن والبركات.

جاسم الشميس
محمد املفرج

علي القالف

عبداهلل الكوح

في اطار البرامج واألنشطة 
التي اعدتها شركة المشروعات 
ل���زوار ورواد  الس���ياحية 
مرافقه���ا، اعل���ن مدير ادارة 
الحدائق وصالة التزلج بشركة 
المشروعات السياحية جاسم 
الش���ميس عن اس���تعدادات 
صالة التزلج ألنش���طة عيد 
الفطر المب���ارك التي اعدتها 

لروادها.
وأك���د الش���ميس حرص 
االدارة على تقديم األنشطة 
المختلفة التي تناسب جميع 

الفئات العمرية.
واضاف ان الصالة تتواصل 
دائما مع الجمهور وتستقبل 
زواره���ا طوال فت���رة العيد 
الزوار  وس���يتم اس���تقبال 
اول ايام العيد من الس���اعة 
العاش���رة والنصف صباحا 
وحتى الساعة العاشرة مساء، 
واعتبارا من ثاني ايام العيد 
ستستقبل زوارها من الساعة 
الثامنة والنص���ف صباحا 

وحتى العاشرة مساء.
وأشار الش���ميس الى ان 
هن���اك العديد م���ن البرامج 
الترفيهية منها مشاركة الفرق 
الشعبية والفنية بمصاحبة 

نخبة من الفنانين.
الش���ميس لزوار  وتمنى 
الصالة ان يقضوا وقتا ممتعا 
ومفيدا في رياضة التزلج على 
الجليد مهنئا الشعب الكويتي 
وجميع المقيمين على ارض 
الكويت بعيد الفطر المبارك 
اعاده اهلل على الجميع بالخير 

واليمن والبركات.

في اطار البرامج واألن��ش�����طة التي اعدتها 
شركة المشروعات الس����ياحي�ة لزوار ورواد 
مرافقها، اعلن مدير ادارة ال�ش���واطئ واألندية 
البحرية بش���ركة المشروعات السياحية علي 
القالف عن اس���تعدادات األن�دية وال�ش���واطئ 
ألنش���طة عيد الفط���ر المبارك الت���ي اعدت�ها 

لروادها.
وأكد الق���الف على تقدي���م برامج ترفيهية 

وأنشطة طوال فترة عيد الفطر المبارك.
واضاف القالف ان ادارة األندية والشواطئ 
تتواصل دائما مع الجمهور وتستقبل زوارها 

طوال فترة العيد من الصباح وحتى المس���اء، 
واشار الى ان هناك العديد من الفقرات المنوعة 
منها مشاركة الفرق الشعبية والفنية بمصاحبة 

نخبة من الفنانين.
وتمنى القالف للزوار ان يقضوا وقتا ممتعا 
في مرافق الشركة، مهنئا الشعب الكويتي وجميع 
المقيمين على ارض الكويت بعيد الفطر  المبارك 
اعاده اهلل على قيادتنا السياسية وعلى أمتينا  
العربية واإلسالمية باليمن والخير والبركات 
وعلى زوار مرافق المش���روعات الس���ياحية 

بالسعادة والهناء.

المفرج يطلب تزويده بأعداد وأسماء ومؤهالت
غير الكويتيين في مكتب الوزير واإلدارات التابعة

طالب عضو المجلس البلدي محمد المفرج وزير الدولة لشؤون 
البلدية ووزير االش���غال د.فاضل صفر بتزويده بأعداد واسماء 
ومؤه���الت الموظفين غير الكويتيين الذين يش���غلون وظائف 
مكت���ب وزير البلدي���ة واالدارات الت�ابعة له���ا، مع بيان يوضح 
مكافآتهم الش���هرية للمعينين على بند المكافأة، وللذين عملوا 

بعقد خاص.
وقال المفرج في حزمة اس���ئلة وجهها امس لرئيس المجلس 
البل���دي لتوجيهها لوزير البلدية إن هناك طلبات كثيرة لم تبت 
فيها البلدية لتعيين كفاءات كويتية منهم: مهندسون واصحاب 

تخصصات بحاجة اليها البلدية.
داعيا الى اعط���اء االولوية للكويتيين وثم ابناء دول مجلس 
التع���اون الخليجي وثم ابناء الكويتيات م���ن فئة غير محددي 

الجنسية.

الطبطبائي: االستهزاء باآلخرين ليس وسيلة إلصالح المجتمع
دعا »اإلعالم« لتوجيه المجتمع وااللتزام بالضوابط الشرعية

د.محمد الطبطبائي

صرح عميد كلية الشريعة السابق، وعضو هيئة 
االفتاء بالكويت د.محمد الطبطبائي بان لالعالم دورا 
كبيرا في توجيه املجتمع والس���يما في هذا الشهر 

املبارك، الذي له حرمته، وتعظيمه.
وتابع: انتشر في اآلونة االخيرة في بعض القنوات 
الفضائية ولدى بعض الصحف ظاهرة االستهزاء 
ببعض الشخصيات والفئات في املجتمع، والطعن، 
واللمز، واالزدراء به���م، واطالق االلقاب املكروهة 
عليهم، وهذا كله مما نهت عنه الشريعة االسالمية 
املباركة، وال يجوز ان يصدر ذلك من املسلم جتاه 
اخيه املس���لم، امتثاال لقوله تعالى: )يا أيها الذين 
آمنوا ال يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرًا 

منهم وال نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن 
وال تلمزوا أنفسكم وال تنابزوا باأللقاب(، وقد نص 
العلماء على ان اصل السخرية اعجاب املرء بنفسه 
وازدراؤه لغيره، واملسلم عليه ان يتقي ذلك، ألن وزر 

االستهزاء بالناس عظيم، ويحط من االجور.
وافاد د.الطبطبائي بان االس���تهزاء باآلخرين 
لم يكن يوما وس���يلة لالصالح في املجتمع، االمر 
الذي من شأنه إشاعة املقت والتباغض والتشاحن 
والكراهية بني املجتمع، فالواجب ان يكون االعالم 
منضبطا بالضوابط الشرعية، التي حددها العلماء 
في هذا الشأن، ويكون بعيدا عن جميع املخالفات 

الشرعية التي نهى عنها الشرع.


