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بشرى الزين
أغلق مساء امس سجل التعازي في 
قاعة لبنان في مقر السفارة اللبنانية 

بالدعية.
السفراء واعضاء  وتوافد عدد من 
الديبلوماس����ي لتقدمي واجب  السلك 
العزاء في وفاة املرجع الكبير العالمة 
اية اهلل العظمى السيد محمد حسني 

فضل اهلل.
س����فير الالووس تونغ سوناسني 
اعرب عن تعازيه قائال باسمي ونيابة 
عن اعضاء سفارة الالووس في الكويت 
اتق����دم بأحر التع����ازي للبنان قيادة 
وحكومة وشعبا بفقدان رمز كبير في 
الوطنية واملقاومة والذي بذل جهودا ضد 

االحتالل ومن اجل سيادة لبنان.
ومن جهته قال سفير سريالنكا سادات ديساياناكا 
في كلمة التعزية باسم حكومة وشعب سريالنكا ونيابة 
عن اجلالية السريالنكية في الكويت اتقدم بالتعازي 
احل����ارة الى لبنان في فقيده الكبير آية اهلل الس����يد 
محمد حسني فضل اهلل داعيا اهلل ان يتغمده برحمته. 
وبدوره قال القائم باألعمال في سفارة اذربيجان جاويد 
موس����ى: يا ايها الشعب اللبناني العزيز لقد آملنا نبأ 
وفاة سماحة العالمة املرجع السيد محمد حسني فضل 
اهلل، وفجعنا كما فجعكم، احسن اهلل عزاكم وعظم 
اهلل اجركم، ان هلل ما أخذ، وله ما اعطى وكل ش����يء 
عنده بأجل مسمى، وسائلني املولى عز وجل ان يتغمد 
الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم 
اهله وذويه وكل الش����عب اللبناني الش����قيق واالمة 

االسالمية الصبر والسلوان.
وجاء في تعزية القائم باالعمال في سفارة البحرين 
عيسى الذواوي: باالنابة عن سعادة السفير وزمالئي 
اعضاء الس����فارة وباالصالة عن نفسي اتقدم اليكم 
بأصدق التعازي س����ائال املولى ع����ز وجل ان يتغمد 
الفقيد العزيز بواسع رحمته ورضوانه وان يلهمكم 
جميعا جميل الصبر والسلوان وحسن العزاء، وانا 

هلل وانا اليه راجعون.
ام����ا القائمة باالعمال في املنظمة الدولية للهجرة 
اميان عريقات فجاء في تعزيتها: بالنيابة عن مكتب 
املنظمة الدولية للهجرة في الكويت وزمالئي نتقدم 
بأحر التعازي لالمة االسالمية والعربية والى لبنان 

الغالي بأحر التعازي.

الديحاني: الكويت تنبذ اإلرهاب بجميع أشكاله
اكد سفيرنا لدى س����ورية عزيز الديحاني ان 
الكويت »تنبذ االرهاب بكافة اشكاله وتدعو دائما 
الى محاربته ومكافحته«. ج����اء ذلك على هامش 
ورش����ة عمل االمن االقليمي بتنظي����م من وزارة 
اخلارجية وبالتعاون مع اجلامعة العربية ووزارة 
اخلارجية التركية في اطار منتدى التعاون العربي 
- التركي ملناقشة االرهاب واالليات الالزمة لبلورة 

استراتيجيات مش����تركة ملواجهته. واكد السفير 
الديحاني في تصريح ل� »كونا« ان »مشاركة الكويت 
في أنشطة الورشة تأتي الهمية التعاون بني الدول 
العربية وتركيا«. واشار الى ان »أنشطة الورشة 
تناولت العديد من احملاور املهمة حيث كان هناك 
اجماع على اهمية انشاء منطقة خالية من االسلحة 
النووية والعمل على التنسيق العربي - التركي 

في منتدى نزع االسلحة املختلفة«.
واضاف انه »خالل الورش����ة مت بحث موضوع 
االرهاب من اجل بلورة اس����تراتيجية مش����تركة 
ملواجهته بكافة اش����كاله خاصة ان الكويت تنبذ 
االرهاب وتدعو دائما بكل مناس����بة الى تفعيل ما 
تنادي به دول مجلس التعاون اخلليجي بانش����اء 

مركز دولي ملكافحة االرهاب«.

األطفال خالل زيارتهم للشركة

)قاسم باشا(القائم باألعمال البحريني معزيا سفير الالووس مسجال تعزيته

)قاسم باشا(السيد محمد باقر املهري مصافحا عدنان عبدالصمد خالل أداء واجب العزاء ويبدو النائب السابق أحمد الريالشيخ علي حسن غلوم معددا مآثر السيد محمد حسني فضل اهلل رحمه اهلل

القائمة بأعمال املنظمة الدولية للهجرة إميان عريقات تسجل كلمة تعزية

ديبلوماسيون: الراحل رمز في الوطنية والمقاومة
السفارة اللبنانية أغلقت سجل التعازي في وفاة السيد محمد حسين فضل اهلل مسجد السيد هاشم بهبهاني أقام مجلس عزاء

عبدالصمد: العالمة فضل اهلل وهب حياته
لخدمة اإلسالم والمسلمين وانفتح على اآلخرين

حسين البريكان
أقام مسجد الس���يد هاشم بهبهاني 
مجلس عزاء على روح الفقيد العالمة 

السيد محمد حسني فضل اهلل.
وقد عزى النائب عدنان عبدالصمد 
املراج���ع الديني���ة واألمت���ني العربية 
واإلس���المية والبشرية جمعاء برحيل 
املرجع الكبير آية اهلل العظمى سماحة 
الس���يد محمد حس���ني فضل  العالمة 

اهلل.
وذكر عبدالصمد ان عطاء هذا العالم 
غير مح���دود فهو عالم رباني ومجاهد 
ونذر نفسه للدفاع عن االسالم والذود 
عن املسلمني، فكان قبلة للباحثني ونورا 
في هذا العالم، واستوعب كل اخلالفات 
ليعيد صياغتها بعقله املنفتح على كل 

اآلراء دون التخلي عن الثوابت الدينية 
والعقائدية والفقهية.

وأضاف ان املرحوم بإذن اهلل تشهد 
له ميادين الفقه والسياسة واالقتصاد 
واالجتماع وكانت له بصمات في الواقع 
ممثلة في صروح مؤسساته اخليرية 
والثقافية واالجتماعية التي آوت األيتام 
واحملتاجني الذين افتقدوه اآلن في زمن 
املادية واألنانية البائسة، فقد مزج بني 
الواقع ونظرية ان االسالم حركة على 
االرض تتلمس حوائج االنسان وترتقي 

به.
م���ن جهت���ه، اكد احملامي حس���يب 
الس���بيتي ان الفقيد كان يشعر بهموم 
وقضاي���ا الناس باإلضاف���ة الى فكره 
املعتدل الذي انفتح على اآلخرين نحو 

التقارب ب���ني املذاهب وكذلك موضوع 
حوار احلضارات.

من جهته، أكد الشيخ علي حسن غلوم 
ان املرح���وم بإذن اهلل عمل على ان جتد 
الوحدة بني املسلمني على اختالف مذاهبهم 
طريقا سالكة وموردا معبدا ألنها تتقدم 
على ما عداها من أولويات، وألن الفرقة 
ال تخدم إال العدو املشترك، وألن اإلساءة 
الى مسار الوحدة متثل إساءة الى االسالم 
نفسه، وعلى املسلمني ان يعملوا من اجل 
القيام مبشاريع وحدوية حقيقية.. فكرا 

وسياسة واقتصادا واجتماعا.
وقال: كان السيد املرجع الفقيه ال يرى 
املرجعية عنوانا يضاد حركته بني الناس 
ليعزله عنهم، أو يعرقل مسيرة العطاء 
العلمي والروحي في اآلفاق الرحبة، أو 

يؤطره في اطار فقهي محدود، او يحرم 
عليه تعاطي السياس���ة في عناوينها 
الكبرى، أو يحصره فيما قدمه املاضون 
وفق ما فرضت���ه عليهم الظروف التي 
عاشوها، والبيئة التي أحاطت بهم، بل 
كانت املرجعية العن���وان الذي انطلق 
من خالله ليقدم للناس، كل الناس، فقه 
احلياة، من املنبع االصيل، وفي اطارها 
املتغير بتغير الزمن والظروف، فقد كان 
يرى أنه قد حتركت ذهنية التنمية في 
املسائل الفقهية في مواجهة كل املتغيرات 
على صعيد املشاكل اإلنسانية في الواقع 
املعاصر املتطور، إننا جند في مفردات 
الش���ريعة الكثير من التشريعات التي 
تدعو الى العمل املنفتح على كل حاجات 

احلياة.

بهدف تنمية معارفهم وزيادة وعيهم بالصناعات الوطنية

أطفال الهالل األحمر زاروا شركة »كي دي دي«

النصف: المدينة الترفيهية تستقبل زوارها األحد
احلفل ي���وم اجلمعة املوافق 30 
يوليو القادم، موضحا ان املدينة 
الترفيهية تقدم عروضا متميزة 
خالل فت���رة الصيف تتمثل في 
العرض الذي بدأت���ه منذ بداية 
عام 2010 ومستمر حتى اآلن وهو 
عبارة عن خصم 50% على العاب 
»البرق � الدردور � اجلائزة الكبرى 
� س���ينما اخليال« باالضافة الى 
عدد م���ن االلعاب املجانية وهي 
»قطار التنني � الزحالقية العمالقة 
� قوارب التصادم«. واكد النصف 
انه سيجرى سحب اسبوعي كل 
يوم جمعة عل���ى تذاكر دخول 
املدينة بواقع 5 تذاكر اسبوعية 
سيتم منح حامليها جوائز وهدايا 
قيمة، مشيرا الى مواعيد التشغيل 
خالل املوسم الصيفي حيث يبدأ 
العمل باملدينة الترفيهية يوميا 
من الساعة اخلامسة مساء وحتى 
الواح���دة صباحا، ويوم االثنني 
مخصص للنساء فقط، متمنيا 
قضاء أس���عد االوقات باملدينة 

الترفيهية.

يوليو 2010. واكد في الوقت نفسه 
استمرار برامج وانشطة مهرجان 
الصيف باملدينة الترفيهية والذي 
املوافق  ي���وم اجلمع���ة  تنتهي 
السادس من اغس���طس املقبل، 
حي���ث تتضمن فقرات���ه العديد 
من الع���روض والفقرات الفنية 
املختلفة، منها برامج فنية عديدة 
تتخللها مسابقات للكبار والصغار 
باالضافة الى االنشطة الترفيهية 
والترويجية، منها مشاركات لفرق 
االطفال والفرق الشعبية النسائية 
في ايام النس���اء، باالضافة الى 
الفرق الفنية والشعبية مبصاحبة 
نخب���ة من الفنان���ني املعتمدين 
بالشركة ومشاركات متميزة لفرق 
االطفال مبصاحبة الشخصيات 
الكرتونية احملببة، واقامة حفالت 
اسبوعية يومي االثنني واجلمعة 
من كل اسبوع، باالضافة الى حفل 
خاص تكرميا للطلبة والطالبات 
املتفوقني احلاصلني على درجات 
التفوق الدراسي في جميع املراحل 
التعليمية املختلفة، سيقام هذا 

الرسمية الى يوم االحد املوافق 
11 يوليو 2010، فقد تقرر تشغيل 
املدينة الترفيهية على الرغم من 
كونه يوم العطلة االس���بوعية 
الزوار  للمدينة، حيث تستقبل 
في مواعيد التش���غيل الرسمية 
من الساعة اخلامسة مساء وحتى 
الواحدة صباحا، على ان يعود 
ي���وم االحد كعطلة اس���بوعية 
للمدين���ة الترفيهية اعتبارا من 
يوم االحد الذي يليه املوافق 18 

اعلن مدي���ر ادارة العمليات 
واالنشطة بش���ركة املشروعات 
الس���ياحية ان���ور النصف عن 
تشغيل املدينة الترفيهية التابعة 
للشركة االحد 11 اجلاري والذي 
س���يصادف يوم عطلة االسراء 
واملعراج املرحلة من يوم اجلمعة 
املواف���ق 9 يولي���و 2010. وذلك 
اميانا من ش���ركة املش���روعات 
السياحية باملشاركة في املناسبات 
االجتماعي���ة املختلفة وتكرميا 
وتعظيما للمناس���بات الدينية، 
ويعد ذل���ك تواصال وتفاعال مع 
زوار ورواد املدينة الترفيهية في 
مختلف اوقات العام، وذلك حتقيقا 
الهداف واولويات الشركة الرامية 
الى تعزيز الدور االجتماعي وتقدمي 
اخلدمات الترفيهية والترويحية 
البناء هذا الوطن وكل من يقيم 
فيه. اوض���ح النصف انه نظرا 
ملصادفة يوم احتفال االمة العربية 
واالس���المية بذكرى االس���راء 
واملعراج ي���وم اجلمعة املوافق 
9 يوليو، وترحيل يوم العطلة 

نظمت جمعية الهالل االحمر امس زيارة 
ألطفال اجلمعية الى شركة االلبان الكويتية - 
الدمناركية )كي دي دي( في صبحان ليتعرفوا 
على املنتجات الوطنية بهدف تنمية معارفهم 
وزيادة وعيهم بالصناعات الوطنية. واكدت 
منس���قة الزيارات في شركة »كي دي دي« 
حنان السويفان اهمية ان يتعرف االطفال 
على الصناعات الوطنية التي أصبحت على 

مس���توى عال من اجلودة بسبب الدقة في 
الصناعة واستخدام التكنولوجيا احلديثة 
والتعامل مع املواد األولية املتميزة. واشادت 
السويفان بدور جمعية الهالل االحمر التي 
حرصت على زيارة االطفال للمصنع لتعريفهم 
على كيفية صناعة هذه املنتجات ومشاهدة 
املصنع على الطبيعة مش���يرة الى زيارات 
مماثلة قامت بها مجموعة من املدارس الى 

الش���ركة خالل الفترة املاضية. من جانبه 
قال مش���رف نادي الهالل االحمر الصيفي 
عبداملجيد العنزي ان االطفال اطلعوا خالل 
زيارة شركة »كي دي دي« على مراحل صناعة 
العصائر بانواعها املختلفة ورافقهم في اجلولة 
بعض مش���رفي املصنع الذين تولوا شرح 
كيفية تصنيع العصائر واجابوا عن جميع 

استفسارات االطفال بهذا اخلصوص.

أنور النصف


