
 10  محليات  السبت  ٥  سبتمبر  ٢٠٠٩   

 الشباب يفضلون تناول اإلفطار في الخارج والفتيات يحببن البقاء في المنزل والخروج للتسوق
انهـــا تفضل    واضافـــت 
الذهاب الى املطاعم في االيام 
العادية بصحبة الصديقات 
وفي شـــهر رمضـــان تذهب 
معهن الى املطاعم بعد االفطار 
لتنـــاول احللويات اخلفيفة 
واملشـــروبات ومع االهل في 

وقت السحور.
  وقالت آمنة عيســـى: في 
الوقـــت الـــذي يتخوف منه 
انفلونزا  العالم من مـــرض 
اخلنازيـــر وانتقال العدوى 
بني النـــاس تكتظ املجمعات 

واملطاعم بالكويت بالزوار.
  واضافـــت انهـــا حترص 
على اخـــذ احلذر من االماكن 
املزدحمة واالكل في مطاعم 
معينة حتى تتأكد من نظافتها 
وتقيدهـــا باجراءات الوقاية 

من املرض.
  وقالـــت هدى خالـــد انها 
تفضل تناول بعض الوجبات 
اخلفيفة (غبقات) بعد االفطار 
فـــي املطاعـــم واملجمعـــات 
التجارية او حتى الســـحور 
فيهـــا مع االهل اثنـــاء فترة 

التسوق.
  واضافت ان ظاهرة االفطار 
خارج املنزل في ازدياد، كما 
سمعت من بعض صديقاتها 
واهلها نظرا ملا تقدمه املطاعم 
من وجبات رمضانية شهية 
ومتنوعة فـــي اطعمتها مبا 
يناســـب جميع االذواق مع 
الديكورات التي جتذب الزوار 

لها. 

تفضل تناول وجبة االفطار في 
املنزل مع االهل واالقرباء حيث 
الراحة واجللوس ملشـــاهدة 
املسلسالت الرمضانية الشيقة 
وبعدها تتوجه مع االهل او 
الـــى املجمعات  صديقاتهـــا 

التجارية للتسوق للعيد.

بان شـــهر رمضان هو شهر 
التواصل مع االهل واالصدقاء 
لذلك يعمل على تقسيم وقته 
الى رؤية  بينهما ويســـعى 
اهلـــه واصدقائه في  جميع 

شهر رمضان املبارك.
  اما فاطمة حسن فقالت انها 

واالهل حيث يفطر مرة واحدة 
في االسبوع مع اصدقائه في 
احدى املجمعات التجارية لكي 
يتسنى له مشاركتهم االفطار 
واالستمتاع معهم في اجواء 

رمضانية خارج املنزل.
  وأعـــرب عـــن اعتقـــاده 

وتكســـبهم احلمـــاس فـــي 
الساعات االخيرة من الصيام 
وبالتالي فانها تشـــجع على 
االلتقاء بهم على مائدة االفطار 

في املطعم.
  وقال عبداهللا خالد انه يعمل 
على تقسيم وقته بني االصدقاء 

 امنة عاشورـ  كونا: تباينت 
الشـــباب  آراء مجموعة من 
الكويتي من اجلنســـني بني 
مؤيـــد لظاهـــرة االفطار في 
املطاعم واملجمعات التجارية 

ومعارض لها.
  وفـــي لقـــاءات اجرتها لـ 
«كونـــا» معهم قـــال الذكور 
منهم انهـــم يفضلون تناول 
وجبة االفطـــار بعد الصيام 
في اخلارج بصحبة االصدقاء 
بينما فضلـــت االناث تناول 
هذه الوجبة فـــي املنزل مع 
االهل ثم الذهاب الى اخلارج 

للتسوق.
  وقال عبـــداهللا محمد انه 
يفضل االفطار مع االصدقاء 
فـــي املطعم النه يســـتطيع 
ان يختـــار وجبته املفضلة 
واالستمتاع مع اصدقائه في 
جو املطعم، حيث ان املطاعم 
توفر بعض الوجبات اخلاصة 

لشهر رمضان املبارك.
  وقال علي حسني انه بعد 
ممارســـة هواية لعب الكرة 
فـــي الســـاعات االخيرة من 
الصيـــام يتوجه الى املطعم 
مع اصدقائه لالفطار ومناقشة 

بعض القضايا الرياضية.
انه تزداد في شهر    وذكر 
الرياضية  الدورات  رمضان 
الشـــباب على  التي تشجع 
املشـــاركة فيها وتبث روح 
احلمـــاس واملنافســـة فيما 
بينهم ومشاركة االصدقاء في 
فرق رياضية تنمي مواهبهم 

 نجم: إطالق معرض إشراقات 
  إسالمية ٧ الجاري

 دار اآلثار تستضيف ورشة عمل
  «اإلحسان واإلخالص والعبادة في اإلسالم»

 أعلنت املدير التنفيذي لشركة 
ڤيال الســــالم لتنظيــــم املعارض 
واملؤمترات، لينــــدا جنم عن بدء 
التحضيرات إلقامة معرض اشراقات 
إسالمية األول من نوعه وذلك في 
فنــــدق املوفنبيك ـ املنطقة احلرة 
في الفترة من ٧ وحتى ٩ اجلاري 
مــــن اجلهات  العديد  مبشــــاركة 
والشركات املعنية بتقدمي خدمات 
ومنتجات وحلول ذات طابع اسالمي. 
واشارت جنم الى ان االفتتاح سيتم 
برعاية نائب رئيس مجلس الوزراء 
للشــــؤون القانونية وزير العدل 

ووزير األوقاف والشؤون اإلسالمية املستشار راشد احلماد.
  واشــــارت جنم الى ان احد اهم االهداف من اقامة املعرض هو عمل 
جتمع لقطاعات مختلفة اخذت على عاتقها مهمة تقدمي حلول تتناسب 
مع احتياجات الفرد داخل املجتمع االسالمي مبا يتماشى مع التطور 

احلاصل في مختلف املجاالت احلياتية. 

 تستضيف دار اآلثار اإلسالمية عباس برزكار خالل الفترة من 
١٣ حتى ١٦ ليشرف على ورشـــة عمل خاصة ألربع ليال متتالية 
بعنوان «اإلحسان واإلخالص والعبادة في اإلسالم» وذلك في مركز 

امليدان الثقافي في ميدان حوالي الساعة ٨:٣٠ مساء.
  وبهذه املناســـبة قال برزكار: «صممت ورشـــة العمل اخلاصة 
لتعطي املشـــاركني من مختلف االجتاهات الدينية تعريفا معمقا 
عن أساسيات العقيدة اإلسالمية واملمارسات املشتركة بني جميع 
املســـلمني حول العالم، حيث ستتركز على ثالثة محاور رئيسية 

هي: «اإلحسان واإلخالص والعبادة».
  فاإلحسان من منظور برزكار هي من أساسيات املسلمني نظرتهم 
إلى العالم، وال شك ان متابعة حياة سيد املرسلني سيدنا محمد ژ 
لهو أفضل مثال على هذا االحسان والثورة التي احدثها نزول القرآن 
الكرمي. أما العبادة فهي بالنســـبة إلى املسلمني املمارسة العملية 

للدين والتي تشمل جميع نواحي احلياة بشكل عام. 

 الشباب يحبون اإلفطار خارج املنزل
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