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زيارة المقابر وتذكر األحباب سمة سائدة أول أيام العيد

حمد العنزي
مع إشراقة ساعات الصباح 
األولى والتكبير املوحد واملهلل 
هلل سبحانه وتعالى بأول أيام 
عيد الفطر املبارك، اعاده اهلل 
على األمة اإلس���امية باخلير 
واليمن والبركة، يحرص الكثير 
من األهالي واملواطنني على زيارة 
االقارب وصلة االرحام والتواصل 
االجتماعي، وهي السمة السائدة 
مع حلول  اول ايام العيد وهذه 
الزيارات باحلقيقة حث عليها 
ديننا احلنيف واوصى بها وهي 
ال تقتص���ر عل���ى االحياء منا 
ولكن هناك اشخاص من اهلنا 
واحبائنا املقربني واالصدقاء من 
الذين توفاهم اهلل وذهبوا للدار 
اآلخرة ال نستطيع ان نتواجد 
معه���م ونلتقي به���م في هذه 
األيام السعيدة املباركة ولعلها 
فرصة طيبة ومناسبة لكثير من 
العوائل واالسر لزيارة »املقابر« 
من اجل ان نتذكر هؤالء االحبة 
حيث تزداد بهذه االوقات من كل 
عام زيارة القبور وقراءة الفاحتة 
وما تيسر من القرآن الكرمي على 

ارواح من افتقدناهم. 
»األنباء« تواجدت وحرصت 
أن تكون قريبة من هذه االماكن 
حي���ث اس���تطلعنا احواله���ا 
واالجواء احمليطة بداخلها من 

قبل الزوار:
في البداي���ة واثناء جتولنا 
التقينا بأحد الزوار ويدعى محمد 
املسند وقال جئت منذ الصباح 
الباكر بعد صاة العيد مباشرة 
لزيارة قبر والدي الذي توفي 
منذ اربعة اعوام وقد حرصت من 
يومها على التواجد داخل املقبرة 
بني فترة وأخرى وأيضا في أيام 
العيد بعد الصاة مباشرة لقراءة 
ما تيسر من آيات الذكر احلكيم 
والترحم عليه فهذه الزيارات ال 
استطيع أن أقطعها ابدا ومتمسك 
بها لابد، وان ذكراه س���تبقى 
خالدة في قلب���ي مادمت حيا 
فألف رحمة عليه وعلى أموات 

املسلمني جميعا.
وحتركنا قليا ووجدنا عائ ة 
بأكملها مجتمعة قريبة من أحد 
االضرح���ة وأيديه���م مرتفعة 
للباري عز وجل بالدعاء، تقدم 
ولي امرهم ويدعى خالد الهزاع 
وقال انه فقد ش���قيقته وابنه 
وزوجته في ح���ادث مروري، 
قائا: ال راد لقضائه سبحانه 
وتعال���ى وهذه مش���يئة اهلل 

يحضروا بأول ايام عيد الفطر 
املبارك للسام عليهم والدعاء 
لهم بالرحمة واملغفرة، مبينا أن 
هذا اقل شيء نستطيع ان نقدمه 

على ارواحهم الطاهرة.
أما عبداهلل الشايع فاعتبر 
ان زي���ارة القبور ال ميكنه ان 

فحضورنا اليوم لزيارة قبورهم 
القرآن عليهم والدعاء  وتاوة 
لهم باملغفرة وان يتقبلهم اهلل 
لديه ف���ي جن���ات النعيم مع 
النبيني والصديقني وحس���ن 
أولئك رفيقا، مش���يرا الى انه 
مع اوالده وعائلته حرصوا ان 

يقطعها ابدا وهو يحرص على 
مواصلتها دائما سواء مبفرده 
أو مع أوالده من أجل ان نتذكر 
احبة لنا فقدناهم بهذه الدنيا، 
مبينا ان زيارة املقابر نكتسب 
منها العبر والعظات بأن الدنيا 
كل من عليها فان وال يبقى اال 

وجه اهلل ذو اجلال واالكرام.
انه جاء لزيارة  الى  واشار 
قبر والدته التي توفيت منذ عدة 
اعوام وهو يحرص كل احلرص 
على زيارتها للدعاء لها والترحم 
عليها سواء في االيام العادية 

او االعياد.

لقراءة ما تيسر من القرآن الكريم والترحم على المتوفين

)محمد ماهر(العديد من املواطنني يحرصون على زيارة املقابر أول أيام العيد

الدعاء للمتوفى

قراءة الفاحتة لألموات

الصانع: المناسبات اإلسالمية تعزز
الوحدة الوطنية واأللفة بين أفراد المجتمع

السفير السعودي أقام مأدبة غداء احتفاء بحلول العيد

هن����أت احلركة الدس����تورية 
اإلس����امية مبناسبة حلول عيد 
الفطر الس����عيد، وق����ال د.ناصر 
الصان����ع � أم����ني ع����ام احلركة: 
التهان����ي والتبريكات  »نوج����ه 
الس����مو األمير الشيخ  لصاحب 
صباح األحمد وسمو ولي العهد 
الشيخ نواف األحمد وسمو رئيس 
مجلس الوزراء ورئيس مجلس 
األمة واحلكومة والشعب الكويتي 
البهيجة،  املناسبة  العزيز بهذه 
ونسأل اهلل سبحانه أن يعيدها 
على الكويت والكويتيني واجلميع 

بخير وسعادة وجناح«.
وقال د.الصانع ان املناسبات 
اإلسامية املختلفة تعزز الوحدة 

الوطنية واالخوة اإلسامية واأللفة 
أف����راد املجتمع  االجتماعية بني 
وفئاته، داعيا اهلل القدير أن تكون 
أيام الكويت اعيادا وافراحا كلها، 
وأن يكتب الس����عادة واالزدهار 
للوطن العربي والعالم اإلسامي 

قاطبة.
وأك����د  د.ناص����ر الصانع أن 
شهر رمضان املبارك كان ورشة 
تغيير فردي����ة وجماعية هائلة، 
اجته فيه����ا اجلميع لبيوت اهلل 
عز وجل وت����اوة القرآن الكرمي 
وجتديد الع����زم على طاعة اهلل 
تعالى واتباع شرعه، وهي معاني 
جليلة وجميلة يجب أن نحملها 
معنا في ش����هر ش����وال احلالي 

وجميع شهور السنة، سواء في 
بيوتن����ا أو يومياتنا أو وظائفنا 
وفي كل مكان، حتى ننال السعادة 
والنجاح في الدنيا واآلخرة. وشكر 
د.الصانع وزارة األوقاف والشؤون 
اإلسامية واملتطوعني والعاملني 
في اللجان واجلمعيات اخليرية، 
واخلطباء واالئمة والقراء الفضاء، 
عل����ى عطائه����م وأعمالهم طوال 
شهر رمضان الفضيل، ومشاريع 
ومبادرات رواد املساجد واملعتكفني 
واملعتمرين من املواطنني واملقيمني 
عل����ى أرض الكوي����ت احلبيبة، 
الذين عكسوا الصورة اإليجابية 
واملضيئ����ة للوطن احلبيب على 

حد قول د.ناصر الصانع.

اقام س���فير خادم احلرمني الش���ريفني لدى 
الكويت د.عبدالعزيز ب���ن ابراهيم الفايز اول 
ايام عيد الفطر املبارك مأدبة غداء احتفاء بهذه 
املناسبة السعيدة وحضر املأدبة اعضاء السفارة 
واملكاتب وامللحقيات التابعة للس���فارة وجمع 
من املواطنني السعوديني املقيمني بالكويت، كما 
حضرها عدد من الشخصيات ورجاالت املجتمع 
واالعام الكويتي، وقد تبادل احلضور التهاني 
بحلول عيد الفطر املبارك متمنني للمملكة مزيدا 

من التقدم واالزدهار حتت قيادة خادم احلرمني 
الش���ريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز وولي 
عهده االمني صاحب السمو امللكي االمير سلطان 
بن عبدالعزيز، وقد شكر السفير اجلميع على 
تهنئتهم بهذه املناسبة وعلى مشاعرهم الطيبة 
جت���اه اململكة، متضرعا ال���ى اهلل عز وجل ان 
يعيد هذه املناسبة على اململكة قيادة وحكومة 
وش���عبا وعلى جميع املسلمني باخلير واليمن 

والبركات.

الحركة الدستورية هنأت بعيد الفطر السعيد

فالح العسكر

محمد الهاجري

العسكر: الحفاظ على حقوق العاملين 
»بنفط الخليج« وتحسين مستواهم المعيشي

الكويت وأبنائها.
واض���اف ان مجلس ادارة 
النقابة ال يدخر جهدا في احملافظة 
على حقوق العاملني بالشركة 
وحتسني أوضاعهم االجتماعية 
واملادية ومستواهم املعيشي، 
مؤكدا ان حرص النقابة ينطلق 
من احلس الوطني لتحقيق مبدأ 
العدالة واملس���اواة، وحماية 
العاملني من خال  مكتسبات 
اس���تمرار عمل مجلس االدارة 
على متابع���ة قضايا العاملني 
مع اجله���ات املختصة اليجاد 

حلول جذرية لها.
واض���اف ان مجلس إدارة 
النقابة لن يألو جهدا في حتقيق 
املزيد من الطموحات للعاملني 
الكويتية لنفط  الش���ركة  في 
اخلليج داعي���ا العزيز القدير 
ان يعينه���م في حتقيق املزيد 
من االجنازات وما يطمح اليه 
موظفو »نفط اخلليج«، ومؤكدا 
ان حتقيق مطالب العاملني في 
نفط اخلليج يش���كل أولوية 

مجلس إدارة النقابة.

املناسبة العزيزة على قلوبنا 
تزيدنا أما باملستقبل وتفاؤال 
بكويت الغد لنؤكد فيها أننا � 
العاملني في القطاع النفطي � 
مستمرون بأداء واجبنا لرفع 
مس���توى األداء وحث اخلطى 
ملواكبة احدث تطورات العصر 
ورفع كفاءاتنا لارتقاء بالقطاع 
الدخل  الذي يش���كل  النفطي 
واملصدر األساسي ملوارد الباد 
مبا ينعكس إيجابا على حبيبتنا 

هنأ رئيس مجلس إدارة نقابة 
الكويتية  العاملني بالش���ركة 
لنفط اخلليج فالح العس���كر 
السياسية  القيادة  واألعضاء، 
الكويتي وجموع  والش���عب 
العاملني في الشركة الكويتية 
لنف���ط اخلليج والش���ركات 
الفطر  النفطية بحل���ول عيد 
املبارك، داعي���ا اهلل عز وجل 
ان يعيده على األمتني العربية 
واإلس���امية والكويت خاصة 
باليمن واخلير والبركات خلف 
القيادة احلكيمة لقائد مسيرتنا 
وراعي نهضتنا صاحب السمو 
األمير الش���يخ صباح األحمد 
وسمو ولي العهد الشيخ نواف 

األحمد.
كم���ا هن���أ العس���كر بهذه 
املناسبة رئيس مجلس األمة 
جاسم اخلرافي وسمو رئيس 
الوزراء الش���يخ ناصر احملمد 
وأعضاء مجلس األمة والشعب 
الكويتي الكرمي مبناسبة حلول 

عيد الفطر املبارك.
وق���ال العس���كر ان ه���ذه 

هنأ القيادة السياسية والشعب بعيد الفطر

هنأ املتحدث الرسمي لرابطة أعضاء هيئة التدريب في الهيئة 
العامة للتعليم التطبيقي والتدريب محمد الهاجري، القيادة السياسية 
ممثلة بصاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد وسمو ولي العهد 
الش���يخ نواف األحمد وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر 
احملمد والش���عب الكويتي واملقيمني على أرض الكويت واألمتني 
العربية واإلس���امية بحلول عيد الفطر املبارك، متمنيا من العلي 
القدي���ر ان يجعل أيامنا كلها أفراح���ا والكويت تنعم بلباس العز 
واألم���ن واألمان في ظل القيادة احلكيمة لصاحب الس���مو األمير 

وسمو ولي العهد وسمو رئيس الوزراء.

الهاجري هنأ القيادة السياسية 
بعيد الفطر

د.خالد السهالوي

»الطوارئ الطبية« تعاملت مع 976 حالة
خالل العشر األواخر في المسجد الكبير

واضاف ان وزارة الصحة 
جهزت عيادتني رئيس���يتني 
احداهم���ا للنس���اء يخدمه���ا 
طاقم نسائي واخرى للرجال 
وعيادتني فرعيتني احداهما امام 
املسجد واالخرى خلفه فضا 
عن وجود ست سيارات اسعاف 
وهيئة طبية متكاملة عددهم 
24 ما بني اطباء وفنيني وهيئة 

متريضية.
وقال السهاوي ان املسجد 
الليالي املاضية  ش���هد خال 
خدمات متمي���زة وترتيبات 
وإعدادات تس���تحق االشادة 
والثناء مش���يدا بدور جميع 
اجلهات املشاركة ودور رجال 
الطوارئ الطبية وحرصهم على 
تسخير كل اإلمكانات من أجل 

راحة املصلني.

الى خدمة اإلس���عاف املتنقل 
)اجلول���ف( وذلك م���ن اجل 
التوس���ع من نطاق اخلدمات 
الطبية في املسجد السيما مع 
تزايد أعداد املصلني بالتعاون 

مع إدارة املسجد الكبير.

قالت ادارة الطوارئ الطبية 
في وزارة الصحة انها تعاملت 
العش���ر  مع 976 حالة خال 
االواخر من شهر رمضان في 
مسجد الدولة الكبير نقل عشرة 
منهم الى املستشفى االميري في 
حني عولج البقية في عيادات 

املسجد املجهزة.
واوضح وكيل وزارة الصحة 
املساعد للشؤون الفنية د.خالد 
السهاوي في تصريح ل� »كونا« 
ان احلاالت كانت موزعة ما بني 
آالم في الظهر وضغط وسكر 
اضافة الى حاالت صداع ودوخة 
وامراض في اجلهاز التنفسي 

واجلهاز الهضمي.
وذك���ر ان ادارة الطوارىء 
الطبية ادخلت هذا العام خدمات 
جديدة في املسجد الكبير وهي 
إسعاف العناية املركزية اضافة  مواطنة تزور أحد أقاربها

إحدى املواطنات تزور قريبا لها

الدعاء للمتوفى

قراءة ما تيسر من القرآن


