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السفارات األجنبية مستمرة في »أداء عملها« رغم ساعات العمل القصيرة في رمضان
إميان العوضيـ  كونا: على الرغم من عدم تغيير ساعات العمل 
في شهر رمضان بالنســـبة لكثير من السفارات االجنبية العاملة 
فـــي الكويت، اال انه قد يتم التعود علـــى ما يبدو على ايام العمل 
القصيرة في الوزارات واملؤسسات احلكومية االخرى في حال مت 

أداء العمل.
وقال العديد من الديبلوماســـيني في الكويت لـ »كونا« انهم لم 
يجـــدوا صعوبة في التكيف مع مثل هذه التغيرات خالل الشـــهر 
املبارك، أما بالنســـبة لهؤالء الذين يقضون رمضان للمرة االولى 
فقد حاولوا موازنة العمل مع االنشـــطة التي تستمر حتى ساعات 

متأخرة من الليل.
وقال السفير الپولندي لدى الكويت يانوش شفيدو لـ »كونا« 
ان الســـفارة أبقت على ساعات العمل العادية خالل شهر رمضان، 
موضحا »أبلغنا في بداية رمضان بساعات العمل اخلاصة بوزارة 
اخلارجية الكويتية لهذا الشهر، لكن رغم ذلك لم جند مشكلة على 

االطالق في االتصال باملسؤولني الذين نحتاجهم ونؤدي عملنا«، 
مشـــيرا الى انه في هذا الوقت من العام عموما وتزامنا مع نهاية 

فصل الصيف يكون العمل عادة اقل احلاحا.
واضاف »كأجانب علينا ان نتواءم مع حياتنا اليومية وعلينا ان 
نذهب الى مراكز التسوق في وقت متأخر من اليوم خالل عطالت 
نهاية االســـبوع، ألنها تفتح متأخرة أو ان نؤجل تناول الوجبات 
حتى بعد غروب الشـــمس في حال اخترنـــا ان نأكل في اخلارج، 
لكن هـــذه طريقة واحدة نعبر من خاللها عن احترامنا لالســـالم 

واملسلمني«.
وقال السفير شـــفيدو انه وجد في اخليام الرمضانية »جتربة 
فريدة« لهذا اجلزء من املنطقة، مشيرا الى انه حتى في دول عربية 

مثل ليبيا وسورية لم يجد هذه العادة.
وبالرغم من ان حضور مثل هذه االنشطة يعني ان عليه االستيقاظ 
حتى بعد منتصف الليل بيد ان السفير الپولندي قال انها جتربة 

جميلة وطريقة يشـــارك من خاللها مـــع الكويتيني في احتفالهم 
بعادات شـــهر رمضان، مضيفا ان الصيام خالل مثل هذا املوســـم 
احلار يتطلب بال شـــك »صبرا وحتمال« من جانب املسلمني وهذا 

يدعو الى »االعجاب«.
مـــن جانبها، قالت الباحثة االقتصادية في الســـفارة اليابانية 
يوكي كادويا لـ )كونا( ان الوزارات تغلق »مبكرا جدا« خالل شهر 
رمضان، وهو ما يضطرها في الغالب لتأجيل استفساراتها لليوم 
التالي مضيفة »لكن هذا ليس سيئا للغاية ألنني استطيع ان اقدم 

اعتذارا عن عملي املتأخر«.
واشارت الى ان ساعات العمل ال تتغير في رمضان وانها احيانا 
تذهب للشـــراء من مراكز التســـوق عندما تنهي عملها في حوالي 
الســـاعة السابعة مساء »لتستمتع بالهدوء« قبل ان يتدفق الناس 

على الشوارع بعد االفطار.
من جانبه، قال السكرتير الثاني في السفارة اليابانية تاكيهيتو 

انابا انه ال يعتقد ان شهر رمضان »غير مالئم جدا« لعملنا، مشيرا 
الى ان القدرة على اخذ مواعيد مع املسؤولني خالل رمضان يخضع 

لنفس االجراءات في االيام العادية.
اال انه قال انه وجـــد ان بعض الكويتيني »اقل رغبة« في عمل 

االجراءات خالل رمضان مرجعا ذلك الى قصر ساعات العمل.
من جهتها، قالت امللحق الصحافي في السفارة األميركية نيكول 
نوســـيلي »قدرتنا على أداء العمل في شهر رمضان ال تتأثر حيث 
تتواصل اتصاالتنا لتصبـــح ايجابية جدا في العودة الينا، وذلك 
من خالل االتصال بهم في وقت متأخر من ســـاعات الصباح الننا 
نعـــرف ان معظمهم يكون صائما ومتعبا جدا في وقت متأخر من 

النهار قبل االفطار«.
واشارت الى انه رغم استمرارها في العمل خالل ساعات العمل 
العادية، اال انه يكون لديها فرصة في املساء حلضور »الديوانيات« 

»واخليام الرمضانية« وانها »تستمتع جدا بهذه التجربة«.

إدارة الثقافة اإلسالمية 
تسوق ڤيديو كليب

 أفراح العيد
ليلى الشافعي

ضمن أنشـــطتها الستقبال عيد 
الفطر الســـعيد وســـعيا منها الى 
مواكبة املواسم واألعياد اإلسالمية 
مبا يتناسب معها من أنشطة ثقافية 
وتوعويـــة أعلنـــت ادارة الثقافـــة 
اإلسالمية بوزارة األوقاف والشؤون 
اإلسالمية عن قيامها بالترويج ألحد 
إصداراتها املرئية التوجيهية املتميزة 
وهو ڤيديو كليب »افراح العيد«، الذي 
أنتجته اإلدارة احتفاء او مشـــاركة 
في هذه املناسبة العزيزة على قلب 
كل مسلم، وبينت االدارة انه حرصا 
منها على تعميم الفائدة على املتابعني 
إلصداراتهـــا الفنية التوعوية داخل 
وخارج الكويت قامت بتوزيعه مجانا 
على القنوات الفضائية احمللية ليبث 

عبر أثيرها خالل ايام العيد.
واوضحـــت االدارة انهـــا هدفت 
من خالل هـــذا العمل التوعوي الى 
ربط املســـلم ومناســـباته الدينية 
بشـــكل متوازن ومعتدل مع تعاليم 
دينه احلنيـــف، وحرصا منها على 
التواصل والشراكة ومختلف شرائح 
وفئات املجتمع، انطالقا من سياستها 
وغايتها فـــي صناعة املناخ الثقافي 
االسالمي وسعيها الدائم الى املشاركة 
والتواجد في جميع املناسبات واألعياد 
االسالمية. واختتمت بيانها الصحافي 
بدعوة اجلمهور الى التفاعل والتواصل 
اإليجابي مع جميع البرامج واالنشطة 
الثقافيـــة والتوعوية إلدارة الثقافة 
اإلســـالمية من خـــالل متابعة آخر 
أخبارها ومستجداتها عبر موقعها 

الرسمي:
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قدمنا العيادي لثالثين يتيمًا

الكندري: لجنة الصليبخات والدوحة
تستعد لتوزيع 3500 دينار على 43 أسرة

دعت إلى اإلسراع باخراج زكاة الفطر إليصالها لمستحقيها

لجنة زكاة الفردوس وزعت 50 طنًا
مواد غذائية على الفقراء والمحتاجين

أسامة أبوالسعود
أعلن مدير العالقات العامة واالعالم في اللجنة 
اخليرية في الصليبخات والدوحة التابعة جلمعية 
االصالح االجتماعي ســـعد الكندري ان اللجنة 
تستعد لتقدمي 3500 دينار خالل عيد الفطر الى 

ما يزيد على 43 اسرة محتاجة.

وقال الكندري في تصريح صحافي ان اجلهود 
انطلقت في جلنة الصليبخات والدوحة الستقبال 
اكثر من 300 اســـرة للحصول على املساعدات 
العينية التي اعدت لهذه االسر من قبل اللجنة، 
باالضافة الى تقدمي العيادي الى 30 يتيما خالل 

عيد الفطر.

ليلى الشافعي
اكــد مقـــرر جلـــنة زكـــاة الفردوس التـــابعة 
التـراث االســــــالمي ناصر  جلــمعية احياء 
الرشيدي ان اللجــنة تقوم سنويا باستـــقبال 

زكاة الفطر من الصائمني والصائمات.
 وحترص اللجنة علـــى تـــوزيعها على 
الفقراء واملساكني واحملتاجني، حتى يشاركونا 
فرحة العيد، وال يخفى على كل مسلم فضل 
هذه العبـــادة وانها احد القربات الى اهلل عز 
وجل، حيث ان في ادائها تطهيرا لنفس الصائم 
مما علق بها من آثار اللغو والرفث، كما انها 
تغني الفقراء واملساكني عن السؤال يوم العيد، 
فضال عن كونها واجبا على كل مسلم وقد مت 
بفضـــل اهلل ومنته توزيع 50 طنا من املواد 

الفقراء واحملتاجني  الغذائية على اخواننـــا 
واملساكني.

ودعا الرشيدي في تصريح صحافي املسلمني 
الـــى احلرص على اخـــراج زكاة فطرهم من 
االصناف الطيبة التـــي ذكرها احلديث قبل 
صالة العيد، حتى يتســـنى لنا ايصالها الى 
مستحقيها، ولنقف بجانب اخواننا احملتاجني 
وهذا واجب ديني حثنا عليه ديننا احلنيف، 
وامرنا به نبينـــا احلبيب ژ خاصة ونحن 
نعيش اياما مباركة وهي العشر االواخر من 
شهر رمضان الكرمي، وان جلنة زكاة الفردوس 
تسعى الحياء تلك السنن النبوية ووضعتها 
هدفا رئيســـيا من ضمن اهدافها التي تسعى 

دوما الى حتقيقها.

الستالن:حالة استنفار استعدادًا لليلة الـ 27 الستقبال 
40 ألف ُمصّل بمسجدي جابر العلي والشيخة سبيكة

أسامة أبوالسعود
أعلنت ادارة مساجد حولي حالة 
من االستنفار الكبرى على لسان 
املشرف العام للمراكز الرمضانية 
التابعــــة لــــالدارة واملتمثلة في 
العلي والشيخة  مسجدي جابر 

سبيكة الصباح.
وفي هذا االطار عقد مدير ادارة 
الســــتالن  محافظة حولي وليد 
اجتماعــــا موســــعا بــــكل الفرق 
واللجان العاملة باملسجدين، أكد 
على هامشه اكتمال االستعدادات 
الستقبال ما يفوق 40 ألف مصل 
باملســــجدين الشيخ جابر العلي 
مبنطقة الوزارات والشيخة سبيكة 
الصبــــاح في حولــــي واملتوقع 
حضورهم ألداء صالة القيام في 
ليلة 27، راجني من اهلل ان يلتسموا 
فيها ليلة القدر. وحرص الستالن 
على حتديد مهام كل جلنة على 
حدة، سواء جلان اخلدمات الفنية 
أو الضيافــــة أو تنظيم املواقف 
ودخول املصلني، مشــــددا على 
ان يلتزم اجلميــــع بأداء مهامهم 
على أكمل وجه لتكتمل الصورة 
احلسنة. وتوجه الستالن بالشكر 
اجلزيل لتلفزيون الكويت »قناة 
العربي« و»قناة الوطن« الفضائية 
لنقلهم املباشر لصالة القيام طيلة 
أيام العشــــر األواخر من مسجد 
الشــــيخ جابر العلي وللصحف 
احمللية على تغطيتها ألنشــــطة 
املشــــروع وهذا يدل على حرص 

مواسم للطاعات وفرصا سانحة 
لألجور واحلسنات. واضاف أن 
الليالي العشــــر مــــن رمضان ما 
هي إال موســــم عظيم من مواسم 
اخليرات والهبات، وفرصة سانحة 
لنيل املغفــــرة والرحمة والعتق 
من النيران. ومضى يقول: لطاملا 
شــــهدت هذه الليالــــي من دموع 
ذرفتها أعني املخبتني الوجلني وكم 
من أكف رفعــــت الى اهلل تطلب 
العفو والصفح عن عظيم اخلطايا 

واآلثام والسيئات.

للمصلني من أجل راحتهم للقيام 
بأداء عبادتهم على أكمل وجه.

ان االجتماع  واضاف م.النهام 
تطرق الى اخلطط البديلة للحاالت 
الفنية الطارئة التي قد حتدث في 
هذه الليلــــة املباركة، الفتا الى ان 
اعضاء اللجان املشاركة في املسجد 
على قدر كبير من اخلبرة والتعامل 

مع األزمات التي قد تطرأ.
ومن جانبه أوضح مدير مبرة 
طريق اإلميان محمد القالف ان من 
نعم اهلل علــــى عباده ان هيأ لهم 

الوســــائل اإلعالميــــة على خدمة 
اإلسالم واملسلمني ويعكس بوضوح 
أصالة مجتمعنا الكويتي املعطاء، 
والشــــكر موصول ملبــــرة طريق 

اإلميان على جهودها معنا.
ومن جانبه قال املشرف على 
جلنة خدمات الصيانة والضيافة 
النهام قمنــــا بوضع  م.يوســــف 
الترتيبات واخلطط فيما يتعلق 
بأجهزة الصوتيات والتكييف وكل 
ما يتعلق بأعمال الصيانة، مشيرا 
الى حرصنا على توفير الضيافة 

وليد الستالن يشرح خطط التعامل مع ليلة الـ 27 من رمضان

د.عادل الفالح ووليد الشعيب وم.مزيد الظفيري خالل جولة في املركز الرمضاني األول في الفروانية

الظفيري: المشروع تميز بأنشطة وبرامج ثقافية متنوعة

الفالح: المركز الرمضاني األول إلدارة مساجد الفروانية فريد من نوعه

اسامة ابو السعود
الصيــــام والقيام في رمضان 
متالزمان عند اهل االميان، فالقيام 
في رمضان من الشعائر العظيمة 
التي سنها رسول اهلل ژ بقوله 
وفعلــــه ورّغب فيهــــا، مبينا ان 
املوفق من امته هــــو من يغتنم 
اوقات شهر رمضان تلك االوقات 
الشريفة املباركة، حيث يستغلها 
املسلم في جليل القرب، واالحلاح 
الدنيا  على اهلل بالطلب خليري 

واالخرة. 
والشك ان فضل ليلة القدر ال 
يضاهيــــه فضل، ومن فضل اهلل 
تعالى على االنســــان ان يوفقه 
للطاعة والعبادة واخلشوع في 
هذه الليلة املباركة، الســــيما ان 
الليالــــي تتفاضل، وخير الليالي 
هي العشــــر االواخر وليلة القدر 

هي سيدتها.
وفي ليلــــة الـ 26 من رمضان 

تواصل توافد جموع املصلني الى 
املسجد الكبير، وبلغ عددهم 20 
الفا، وامهم فــــي الركعات االربع 
االولى القارئ قتيبة الزويد وقرأ في 
الركعتني االولى والثانية من بداية 
سورة االنبياء الى اآلية 50 منها، 
وفي الركعتني الثالثة والرابعة قرأ 
من اآلية 51 من سورة االنبياء الى 
نهاية السورة، وفي الركعات االربع 
التاليــــة ام املصلني القارئ خالد 
اجلهيم وقرأ في الركعتني اخلامسة 
والسادسة من بداية سورة احلج 
الى اآلية 37 من نفس الســــورة، 
وفي الركعتني السابعة والثامنة 
قرأ من اآلية 38 من سورة احلج 

الى نهاية السورة. 
وبعد الركعات االربع االولى ألقى 
الداعية احمد الدبوس محاضرة حث 
بها جموع املسلمني على مراقبة 
اعمالهم صغيرها وكبيرها في هذه 
الليالي بل علــــى طول اعمارهم، 

مشيرا الى ضرورة حتقيق تقوى 
اهلل تعالى، وعدم احتقار االحسان 
حتى وان قل. واشار مدير ادارة 
املسجد الكبير احمد العصفور الى 
االجتماع الــــذي ضمه مع جميع 
اجلهات املشاركة ملناقشة وتنسيق 
اجلهود فيما يتعلق بخطة ليلة 27 
املباركة، وذلك لضمان جناح هذه 
اخلطة،مشيرا الى ان هناك زيادة 
في عدد النقاط التي سينتشر فيها 
املتطوعون تشمل املسجد الكبير 
من اخلارج والداخل والساحات 
املجاورة، وهناك تنسيق بني الهالل 
االحمر والطوارئ الطبية لتالفي 
بعض املشــــكالت التي قد حتدث 
نتيجــــة الزحام في هــــذه الليلة 
املباركة. وبني ان هناك العديد من 
سيارات االسعاف املنتشرة حول 
املسجد الكبير، اضافة الى الكراسي 
املتحركة، وهناك متطوعون يقفون 
بني الصفوف ومعهم حقيبة اسعاف 

اولية، بها بعض االسعافات االولية 
وبعض االدوية للتعامل ميدانيا 
مع اية اعــــراض صحية قد تقع 
للمصلــــني. وافــــادب ان احلاالت 
العيادات لليلة 26  التي راجعت 
بلغت 69، مشيرا الى انها جميعها 
امراض عادية وال توجد جروح 
او اشياء اخرى. واكد ان االدارة 
ستقوم بفرش الساحات اخلارجية 
بجوار احلسينية ومواقف البنوك 
والشارع بني البورصة واملسجد 
الكبيــــر بحوالي 2000 ســــجادة 
للتسهيل على املصلني مع تزايد 

اعدادهم في ليلة 27 رمضان.
ومن جانبه اكد رئيس قســــم 
الشؤون الدينية مبراقبة اجلاليات 
واملهتدين اجلدد بادارة املســــجد 
الكبيــــر يوســــف الشــــعيب أن 
املراقبة اعتادت على احياء شهر 
رمضــــان املبارك بوالئــــم افطار 
الصائم واحملاضرات والدروس 

االميانية للجاليات غير الناطقة 
بالعربية.

وبني الشعيب ان املراقبة قامت 
بتنظيم والئــــم افطار للجاليات 
بهدف تطبيق السنة النبوية لقوله 
ژ »من فطر صائما كان له مثل 
التآلف  اجره« وبهدف ترســــيخ 
والترابط وغرس املعاني والقيم 
االســــالمية في نفوس اجلاليات 

وربطهم باملسجد الكبير.
بالقــــول ان جميــــع  واردف 
اجلاليــــات الناطقــــة بغير اللغة 
العربية تقوم خالل العشر االواخر 
مــــن رمضان بأنشــــطة مختلفة 
وخاصة قيام الليل وصالة التهجد 
في مساجد اجلاليات ويقوم ضيوف 
الوزارة من اجلاليات واخلطباء 
بإلقــــاء احملاضــــرات  والدعــــاة 
والــــدروس واخلواطر االميانية، 
وذلك بالتنســــيق واالشراف مع 

مراقبة اجلاليات.

اسامة ابو السعود
قام وكيل وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية د.عادل 
الفالح يرافقه الوكيل املســــاعد لقطاع املساجد وليد 
الشــــعيب بزيارة املركز الرمضاني ملساجد محافظة 
الفروانية الواقع في منطقة عبداهلل املبارك في مسجد 

زبن يوسف الزبن ق5.
وجتول الفالح في املركز الرمضاني يرافقه الشعيب 
ومدير مســــاجد محافظة الفروانية م.مزيد الظفيري 

ورئيس املركز الرمضاني جابر العنيزي.
وقام رئيس املركز الرمضاني بشرح ألنشطة املركز 
الرمضانــــي الذي يعتبر األول في مســــاجد محافظة 
الفروانية، علما أنه يحتوي على األنشطة والبرامج 
املتميزة للرجال والنساء والشبابباإلضافة إلى املجالس 
الفقهيــــة التي تعقد بعد صــــالة كل جمعة من بداية 
رمضان، وكذلك احتواء املركز على حضانة لألطفال 
باإلضافة إلى األنشــــطة التربوية واالجتماعية التي 

القت استحسانا من جمهور املصلني.
وأوضح مدير مساجد الفروانية م.مزيد الظفيري 
أن مشــــروع املركز الرمضاني في مسجد الزبن القى 
إعجاب جمهور املصلني رجاال ونساء، بل وإصرارهم 
على أن يستمر املشروع كل شهر رمضان من كل عام 
ملا له من فائدة كبيرة تعود باألجر في شهر اخلير، كما 
أعربوا عن شكرهم العميق لوزارة األوقاف والشؤون 
اإلسالمية وإلدارة مساجد الفروانية خاصة وفريق 

املركز الرمضاني.
وبني الظفيري ان قبول جمهور املصلني وسعادتهم 
بهذا املركز الرمضاني يعطينا دفعة إلى األمام قدما على 

غرار جناح مشــــروعنا املركز الرمضاني، وهو األول 
في محافظة مساجد الفروانية إلى أن يكون املشروع 

دائما ومستمرا في شهر رمضان من كل عام.
وقال الظفيري ان مشــــروع املركز الرمضاني في 
مسجد الزبن قام بأنشطة وبرامج ثقافية متنوعة من 
أبرزها اســــتضافة القارئ عبد الهادي كناكري وإمام 
احلرم املدني السابق القارئ محمد أيوب من اململكة 
العربية السعودية، باإلضافة إلى برنامج األصوات 

الندية في صالة التراويح والقيام.
كما أشــــاد الظفيــــري بفريق املركــــز الرمضاني 
الذي كان له دور كبير في جناحه وإظهاره بالشــــكل 

احلضاري.
وأعرب وكيل وزارة األوقاف د.عادل الفالح بعدما 
اطلع على شرح رئيس املركز الرمضاني جابر العنيزي 
لألنشــــطة والبرامج )بتميز املركز الرمضاني( عن 
إعجابه بالتجهيزات واالســــتعدادات التي قامت بها 
إدارة مساجد محافظة الفروانية والفريق القائم على 

املركز الرمضاني.
وعبــــر الفالح عــــن انطباعه وســــعادته باملركز 
الرمضاني األول إلدارة مســــاجد محافظة الفروانية 
بأنه قد متيز بأنشطته الثقافية، وهو يعتبر األول من 
نوعه، شاكرا جميع القائمني عليه متمنني لهم التوفيق. 
كما أعرب ايضا الوكيل املساعد لقطاع املساجد وليد 
الشعيب عن سعادته بنجاح ومتيز املركز الرمضاني 
في مسجد الزبن بإدارة مساجد محافظة الفروانية، 
وأعرب عن شكره العميق للفريق القائم على املركز 

الرمضاني.

)احمد باكير(20 ألفا أدوا صالة القيام في املسجد الكبير

استعدادات ضخمة في جميع مساجد الكويت اللتماس ليلة القدر

20 ألفا تهجدوا في الليلة الـ 26 من رمضان بالمسجد الكبير


