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 المهري: تهنئة أهل الكتاب بأعيادهم جائزة

»الزراعة«: لجنة للتنسيق مع »العدل« لتحصيل الغرامات
اصدر رئيس مجلس االدارةـ  املدير العام للهيئة العامة لشؤون 
الزراعة والثروة السمكية م.جاسم البدر قرارا يقضي بتشكيل 
جلنة للتنسيق مع وزارة العدل بشأن حتصيل مبالغ الغرامات 
لصالح اخلزانة العامة في احلاالت التي صدر بها احكام قضائية 

ضد مخالفي القوانني التي تشرف الهيئة على تنفيذها.
وتتضمـــن اختصاصات هذه اللجنـــة النظر في طرق تنفيذ 
اآللية املذكورة بالتنسيق مع ادارة مركز نظم املعلومات بالهيئة، 
ودراســـة مقترحات قطاع اخلدمات بشـــأن آلية حتصيل هذه 
الغرامات، ومتابعة اجلهات التنفيذية بشأن تنفيذ اآللية املشار 
اليها، واعداد قاعدة بيانات بأســـماء املخالفني وجميع البيانات 

األخرى لتوثيقها، واقتراح الوســـائل املناســـبة لتدعيم نشاط 
اللجنة، هذا باالضافـــة الى ما يحال الى اللجنة من موضوعات 

من رئيس الهيئة.
ويتضمن القرار ان يترأس هذه اللجنة مدير ادارة الشـــؤون 
القانونيـــة ومديـــر ادارة مركز نظم املعلومـــات نائبا للرئيس 
وتتضمن عضويتها كال من الباحث القانوني احمد السيد عطا 
والباحث القانوني بشـــار النومس وصانع البرامج عبداحلميد 
احمد عبداحلميد باالضافة الى ممثلني عن قطاع الثروة السمكية 
وقطاع الثروة النباتية وقطاع الزراعة التجميلية وقطاع الثروة 

احليوانية وادارة الشؤون املالية.

صرح رئيس مجلس العالقات االســـالمية 
المسيحية السيد محمد باقر المهري بأنه تجوز 
تهنئة الكتابيين من يهود ومسيحيين وغيرهم 
وكذلك غير الكتابيين بالمناسبات التي يحتفلون 
بها امثال عيد رأس السنة الميالدية وعيد ميالد 
السيد المســـيح گ وعيد الفصح، بل يحق 
للمســـلم ان يتخذ معـــارف واصدقاء من اهل 
الكتاب يخلص لهم ويخلصون له ويستعين 
بهم ويســـتعينون به على قضاء حوائج هذه 

الدنيا.
فقد قال اهلل سبحانه وتعالى )ال ينهاكم اهلل 
عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من 
دياركم ان تبروهم وتقسطوا إليهم ان اهلل يحب 

المقسطينـ  الممتحنة آية 8( راجع كتاب الفقه 
للمغتربين صفحة 219 و220 لالمام السيستاني 
دام ظله، وتابع: بعد ان اجاز فقيه آل البيت گ 
جواز التبريك والتهنئة الهل الكتاب فنحن ايضا 
بدورنا نبارك لجميع اتباع الديانة المسيحية 
في العالم وفي الكويت خاصة عيد رأس السنة 
الميالدية لعام 2010 ونتمنى للبشرية جمعاء 
كل الخير والســـعادة وان يسود العالم األمن 
واالستقرار والحب والسالم وان يخلو من القتل 
والظلم والدمار والفساد والشر والطغيان وان 
يتبادل الحب والعشق بين االنسانية الن الدين 
االسالمي هو الحب، كما قال االمام الصادق گ: 

»وهل الدين اال الحب«.

النصف: المدينة الترفيهية تستقبل زوارها األحد
أكد مدير ادارة العمليات واالنشـــطة بشركة 
املشروعات السياحية انور النصف تواصل املدينة 
الترفيهيـــة مع زوارها في مختلف املناســـبات، 
وكذلك اهتمامها بتقدمي افضل اخلدمات الترفيهية 
والترويحية من خالل تنظيمها لالنشطة والبرامج 
التي يتفاعل ويتجاوب معها الزوار من خالل تلك 
املناسبات، معلنا ان املدينة الترفيهية تستقبل 

زوارها االحد 3 اجلاري، وذلك من الساعة الثانية 
ظهرا حتى العاشرة مساء.

ومتنـــى النصـــف ان يقضـــي زوار املدينة 
الترفيهية ومحبوها أسعد وأطيب االوقات مهنئا 
الشعب الكويتي وجميع املقيمني بالعام امليالدي 
اجلديد أعـــاده اهلل على اجلميع باخلير واليمن 

والبركات.

من الثانية ظهرًا حتى العاشرة مساء

أنور النصف

السيد محمد باقر املهري


