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اسامة أبوالسعود
اعلن الوكيل املساعد 
لقطاع املس����اجد وليد 
الشعيب جهوزية قطاع 
املس����اجد ب� 66 مصلى 
الداء صالة عيد الفطر 
املبارك، الفتا الى ان كل 
محافظات الكويت لديها 
خطة متكاملة وشاملة 
الستقبال جموع املصلني 
بعد ان زودت املصليات 
بجميع احتياجاتها من 
حيث القوى البش����رية 
القائمة على اداء الشعائر 

والتجهيزات املالية.
واوضح الشعيب انه 

استمرارا الداء الواجب الديني في اقامة الشعائر 
الدينية وتعظيمه����ا فإن العناية جاءت خاصة 
بأداء سنة صالة العيد فكان جتهيز املصليات 
واعداد االماكن املناسبة لها لتناسب وفود املصلني 
الفرحني بيوم اجلائزة الذي يجتمع فيه املسلمون 
الداء تلك السنة رجاال ونساء واطفاال وشيوخا، 
حيث يتجلى اهلل عز وجل على جموعهم وهم 

ركع سجود ليكافئهم على صومهم.
وتابع الشعيب ان عدد مصليات العيد بلغ هذا 

العام 66 مصلى منتشرة 
في جمي����ع محافظات 
الكويت الست، ما يعد 
مبنزلة اعالن اس����المي 
ع����ن فرحة املس����لمني 
بي����وم عيده����م الذي 
شرعه اهلل بهدف حتقيق 
غاية اجتماعهم وتبادل 
التهاني ونشر البهجة 
على محياهم مبا انعم 
اهلل عليه����م من عطايا 

احسانه ورحمته.
وبهذه املناسبة وجه 
الشعيب اصدق التهاني 
ملقام صاحب الس����مو 
االمير الش����يخ صباح 
االحمد والى سمو ولي عهده االمني الشيخ نواف 
االحمد والى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ 
ناصر احملمد والى ابناء الكويت وضيوفهم املقيمني 
على ارضها، والى االمة االس����المية داعيا اهلل 
س����بحانه وتعالى ان تعمهم الرحمة وتشملهم 
املغفرة، وان يجعل مقدم عيد الفطر خيرا وسعادة 
عليهم »اعاد اهلل العيد على اجلميع باخلير واحملبة 
والسالم والعزة جلميع املسلمني«. وفيما يلي 

موقع املصليات في احملافظات الكويتية.

خلف سنترال اجلهراءمنطقة الواحة

خلف خزانات املياه ق 6ضاحية سعد العبداهلل )1(

بني ق 9 و1ضاحية سعد العبداهلل )2(

طريق اجلهراء السريع ق 3منطقة القيروان

خلف سنترال الصليبيةمنطقة الصليبية

خلف بنزين النهضة وبجانب حمالت احلج الكويتيةمنطقة النهضة

محافظة مبارك الكبير

مكان المصلىالمنطقة

ق 1 � بجوار مسجد موضي السلطان ومدرسة الرؤيةصباح السالم

ق 13 � بجوار مسجد زهرة بهجتصباح السالم

شارع الغوص ق 6 � مقابل مسجد احلارث بن مالكالعدان

ق 2 � مقابل مسجد العز بن عبدالسالم موازي طريق امللك فهدالعدان

مقابل السنترال على شارع الغوص مقابل ق 1 القصوربر الفنيطيس

شارع الغوص مقابل منطقة القرين ومبارك الكبير ق 8 القصورأبوفطيرة

مقابل مسجد ابي سيف القني ق 3مبارك الكبير

صبحان الصناعية � بجانب مسجد الدعوةصبحان

محافظة األحمدي
مكان المصلىالمنطقة

بجانب املطافي من جهة اجلنوب ق 8 ش 244األحمدي

ق 3 خلف صالة أفراح احلباج من جهة الشمالالصباحية

ق 8 شمال مسجد سالم العلي من جهة الشمالالفحيحيل

ق 4 بجانب مسجد احلباب بن املنذرالرقة

مدخل شارع الغوص مقابل جمعية الرقة � بجانب روضة هديةهدية

ق 1 بجانب مسجد أوس بن الصامتفهد األحمد

ق 3 مقابل املسلخ - الظهرالظهر

ق 3 خلف ثانوية عبداهلل األحمد مقابل اجلمعية الرئيسيةجابر العلي

ق 3 بجانب شاطئ العقيلةالفنطاس

على الطريق الساحلي ق 1 بجانب مدرسة أبوحليفة املشتركة بناتأبوحليفة

ق 3 مقابل مستوصف املنقفاملنقف

بني ق 2 وق 6 بجانب مدرسة عبدالرحمن الداخل بننيعلي صباح السالم

ق 2 على شارع الساحلياملهبولة

بجوار السوق املركزي ق 7الوفرة

ق 4 � الطريق الساحلي مقابل ثانوية فاطمة بنت الوليدالصليبخات

ق 3 � خلف بنك التسليف � الساحة الترابيةغرناطة

ق 3 � بني مسجد السند وقاعة بودي لألفراحكيفان

ق 4 � داخل حديقة وهران بجانب مسجد قباءالشامية

ق 3 � ساحة املالعب بجانب جمعية اإلصالحالروضة

ق 5 � قرب بيت التمويلالفيحاء

ق 5 � بني احلديقة العامة ومحول الكهرباء والدوارقرطبة

ق 3 � قرب املستوصف اجلديدالقادسية

ق 3 � قرب فرع اجلمعية - مواقف اجلامعةاخلالدية

ق 2 � قرب مسجد هيا البحر � مواقف السياراتالدعية

ق 3 � داخل حديقة جمعية الدسمةالدسمة

خلف الساحة الترابية قرب قصر الشيخ عبداهلل املباركالسرة

ق 3 � مقابل منطقة الرياليرموك

النزهة قرب مسجد مرمي الغيث مقابل السنترال ق 3النزهة

داخل املركز � املواقف اخلارجيةمركز اإلدمان

محافظة حولي

مكان المصلىالمنطقة

خلف مستشفى مباركاجلابرية

بجوار السفارة السوريةمشرف

بجانب مسجد الفرحانحطني

قرب مسجد املزيني ق 5الزهراء

مقابل مسجد الستالنالشهداء

قرب حديقة السدالشعب

بنادي الساملية الرياضيالساملية )1(

خلف املخفر مقابل نقابة العمالميدان حولي

خلف مسجد الصانع ش. تونسحولي

قرب مسجد كميخ العازمي ق 5سلوى

محافظة الجهراء
مكان المصلىالمنطقة

قرب بيت التمويل الكويتياجلهراء القدمي

خلف بنزين القصرمنطقة القصر

خلف صناعية اجلهراءمنطقة النسيم

وليد الشعيب 

الشعيب: 66 مصلى جاهزة ألداء صالة العيد في المحافظات الست
هنأ القيادة السياسية بعيد الفطر المبارك

»األشغال« تنتظر نتيجة تجربتها الثالثة
إلغالق المنهول رقم 7 في محطة مشرف

العيسى: نكفل 114 يتيمًا من جميع الجنسيات 
واإلحسان إليهم سبب في إبعاد الشيطان وحلول الرحمة

ليلى الشافعي
أعربت رئيسة جلنة »ساعد أخاك املسلم« املنبثقة عن الهيئة 
اخليرية اإلسالمية العاملية نسيبة املطوع عن سعادتها وهي ترى 
الفرحة متأل عيون األيتام ووعدت من يحفظ القرآن كامال بأنها 

ستقدم له مبلغ 500 دينار باالضافة الى هدايا اخرى.
جاء ذلك في احلف���ل الذي أقامته اللجنة ليوم »فرحة يتيم« 
وبدورها أوضحت رئيس���ة قس���م رعاية األيتام وفاء العيسى 
ان احلف���ل يضم 70 عائلة ممن ترعاه���م اللجنة مكونة من 114 
يتيما من جميع اجلنس���يات، وقالت هناك من هو يتيم األبوين 
ويتيم األم ويتيم األب وهم من عمر 7 – 15 عاما، مشيرة الى ان 
املش���روع بدأ عام 1994 وكان في بدايته قليل العدد ثم زاد الى 
ما هو عليه اآلن، واش���ارت الى ان هذه أول مرة تلتقي باألطفال 
األيتام وكانت مقابلتها مع ولي أمرهم وكم هي سعيدة برؤيتهم 

واملسح على رؤوسهم.
وقالت العيسى ان من أعظم من يحتاج الى املواساة األيتام فقد 
فقدوا عزيزا عليهم يدبر شؤونهم بعد اهلل عز وجل، مشيرة الى 
ان من ثمرات كفالة األيتام ورعايتهم قول النبي ژ »أنا وكافل 
اليتيم في اجلنة هكذا، واش���ار بإصبعيه السبابة والوسطى« 
وقال اهلل تعالى )يس���ألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير 
فللوالدين واألقربني واليتامى واملساكني وابن السبيل وما تفعلوا 
من خير فإن اهلل به عليم( مؤكدة ان اإلحسان الى اليتيم سبب 

في إبعاد الشيطان وحلول الرحمة.
بعدها قامت رئيس���ة اللجنة نس���يبة املط���وع والعضوات 
باالحتفال مع األيتام من خالل الشخصيات الكرتونية وتوزيع 
العيديات والهدايا واأللعاب والرس���م على الوجوه وغيرها مما 

أسعد األيتام.

فرج ناصر
عادت جهود وزارة األش���غال ملعاجلة 
كارثة مش���رف الى نقط���ة الصفر بعد ان 
فش���لت صبة »البولي كريت« في إغالق 
املنهول رقم 7 متهيدا لتجفيفه والبدء في 

إصالح املضخات.
وعاد القائمون على حل املش���كلة الى 
التجريب وانتظار النتائج من خالل عمل 
تعديالت على »البولي كريت« مبا يتالءم 
مع املقاسات في أعماق املنهول، فهل تسفر 
التجربة اجلديدة عن بارقة أمل طال انتظارها 
بعد ان دخل مسلسل جتارب الوزارة مع 
معاجلة اخللل في احملطة يومه ال� 27، ام 
سننتظر سيناريوهات أخرى ومقترحات 

جديدة في الوقت الذي تستقبل مياه البحر 
أطنانا من امللوثات من مياه الصرف يوميا، ما 

يهدد بكارثة اخرى في القادم من األيام.
وعن جهود فري���ق العمل في معاجلة 
احملطة ق���ال رئيس مهندس���ي الصيانة 
الصحية بوزارة األش���غال م.محمود كرم 
انه مت اج���راء تعديالت على صبة البولي 
كري���ت ومت إنزالها مرة اخرى في املنهول 
رقم 7 لتخفيض منسوب املياه، مشيرا الى 
ان نسبة جناح هذه العملية هي 95% ولكن 
نحن بحاجة الى التأكد من جناح العملية 
متاما وقت الذروة وهو الساعة السادسة 
والنصف وهو الوقت الذي سيحسم العملية 

بشكل قاطع.

ومن جانب آخر، كشف مصدر مسؤول 
بوزارة األش���غال ان الوزارة شكلت جلنة 
حلص���ر تكاليف األعمال الت���ي قامت بها 
الوزارة، من إيج���ار املعدات والتعاقد مع 
الشركات، حيث حددت الوزارة من 5 الى 10 
ماليني كلفة هذه االعمال، وذلك بالتنسيق مع 
ديوان احملاسبة واجلهات الرقابية األخرى 

ذات الصلة باملوضوع.
وأضاف املصدر ان فريق الغوص بصدد 
جتهيز بالون هوائي احتياطي سيتم إنزاله 
في املنهول ومن ثم يتم نفخه ليقوم بغلق 
املنهول حتى مينع تدفق املياه، مشيرا الى 
ان هذا البالون سيتم استخدامه اذا طلب 

منهم ذلك.

فري�ق الغوص بص�دد تجهيز بال�ون هوائي إلنزاله ف�ي المنهول 
وفتحه داخل األعماق لمن�ع تدفق المياه تمهي�دًا إلصالح المضخات

»ساعد أخاك المسلم« تحتفل بيوم »فرحة يتيم«أجرت تعديالت على صبة البولي كريت وأعادت إنزالها في المنهول

)محمد ماهر(إنزال صبة البولي كريت

توزيع الهدايا نسيبة املطوع ووفاء العيسى خالل يوم »فرحة يتيم«

األطفال األيتام خالل يوم »فرحة يتيم«

)انور الكندري(

مواقع المصليات في كل محافظات الكويت
محافظة الفروانية

مكان املصلىاملنطقة

خلف حديقة الفروانيةالفروانية

مقابل مدرسة أنس بن مالكخيطان

بجانب صالة أفراح الدواس قرب السينماجليب الشيوخ

مقابل مدرسة ناهض العتيبيالرحاب

بجانب هيئة الشباب والرياضةاألندلس

مقابل جمعية الفردوس التعاونيةالفردوس

بني قطعة 4 وقطعة 5ضاحية صباح الناصر

بجانب مسجد / طيبة الرويحعبداهلل املبارك

قرب مسجد / معقل بن يسارالرابية والعمرية

بجانب خزانات مياه العارضيةالعارضية

محافظة العاصمة
مكان المصلىالمنطقة


