
تعد م��وائ��د ال��رح��م��ن ف��ي ال��ك��وي��ت ظاهرة 
رمضانية مألوفة ومن مظاهر الكرم الكويتي 
املتأصل واملتجذر في هذا البلد املبارك وأهله، 
حيث تنتشر املساجد التي تقدم طعام اإلفطار 
للصائمني، وتقام خيام رمضانية موسمية كل 
عام الستقبال جموع الصائمني الذين يعملون 
وال يجدون السفرة الرمضانية بعد صوم يوم 

صيفي طويل.
العمل اخليري في الكويت عالمة مضيئة 
في سماء الطاعات والصدقات والتق�رب إلى 
الله عز وج��ل وقبيل الشهر املب��ارك تنشط 
اجلمعي��ات اخليرية واللج��ان الزكوية ف��ي 
رب��وع مناطق الكويت لبدء هذا العمل املنظم 

داخل الكويت وخارجها.
أم���ا ع��ل��ى صعيد ه���ذا ال��ع��م��ل الرمضاني 
ف��إن العاملني يقومون على ه��ذه املشاريع 
بتشكيل اللجان املختلفة التي تخدم املشروع 

الرمضاني.
وفي لقاء مع الناشط اخليري يوسف عبد 
الرحمن واملشرف على أكبر مشروع خيري 
ف��ي إف��ط��ار الصائمني وال���ذي ع��رف مبشروع 
»أبو احلصانية إلفطار ضيوف الرحمن«يعد 
من أكبر والئم اإلفطار التي تقدم األكل ساخنا 
وقد بدأ العمل منذ عام 2000 في منطقة أبو 
احلصانية بنحو 250 صائما ليصل اليوم 
إل��ى أكثر م��ن 6000 صائم ف��ي أكثر م��ن 11 
مسجدا وخيمة رمضانية في جميع مناطق 
ال��ك��وي��ت وت��ق��ص��ده ك��ل اجلنسيات العربية 
واآلس��ي��وي��ة م��وزع��ني على مساجد املشروع 
وخيامه الرمضانية وال��ت��ي تتطلب ف��ي هذا 
العام خاصة اخليام اهتماما من أئمة املساجد 

باملراقبة الدائمة لها.
وق��ال املشرف العام على املشروع يوسف 
عبد الرحمن إن العطاء اخليري من شمائل 

أهل الكويت وإن الكرم أب��رز خصالهم، وهذه 
اخليرية م��ت��وارث��ة عبر األج��ي��ال املتتابعة، 
فاألسرة الكويتية كرمية بطبعها ألن الكرم 
واخلير متوارثان ألنهما جتارة مع الله عز وجل  
والشعب الكويتي عرف منذ القدم أهمية النافلة، 
فهم يقدمونها كصدقة ك��ل اث��ن��ني وخميس 
ملوتاهم، وكما هو معلوم فإن كل وصايا أهل 
الكويت وأثالثهم اخليرية خصصت وأوقفت 
أمواال ملثل هذه األعمال اخليرية املباركة إضافة 

إلى النذور والصدقات والزكوات.
وأوضح يوسف عبد الرحمن أن أهل الكويت 
قدميا وحديثا يتباهون في شهر رمضان بختم 
القرآن الكرمي ويحثون أوالدهم وبناتهم على 
ختمه في الشهر الفضيل، كما أنهم يحيون 
صالة التراويح والقيام كما تنعقد الندوات 
واحمل��اض��رات الدينية ف��ي املساجد، وهناك 
أحاديث للمشايخ واألئمة وال��دع��اة في دور 
ال��ع��ب��ادة ب��ع��د ص���الة ال��ع��ص��ر وب���ني رك��ع��ات 
التراويح والقيام، كما يحرصون على إخراج 

الطعام للمساجد القريبة من بيوتهم.
وب��ني يوسف أن م��ش��روع أب��و احلصانية 
اخليري يقدم الطعام الساخن للصائمني من 
ضيوف الله في موائد الرحمن ب��دءام��ن عام 
2000 وكان العدد ال يزيد على 250 صائما 
ثم تطور العمل حتى وصل في رمضان العام 
امل��اض��ي ألكثر م��ن 6000 صائم ف��ي مساجد 
املشروع، وهى مسجد خالد يوسف املرزوق في 
الساملية، مسجد وليد خالد املرزوق في منطقة 
صباح البحرية، مسجد هيا االبراهيم في ابو 
احلصانية، مسجد الرميح في الفنطاس، مسجد 

الفنطاس بالفنطاس، مسجد مرمي الدخان في 
املهبولة، مسجد الكندري في صباح السالم، 
مسجد اخلطابي في جابر األحمد، مسجد ابن 
شيتان في الفروانية، مسجد املقداد بن عمر 
بخيطان، مسجد الشركة الوطنية، مسجد 
بالتينيوم وغيرها من املساجد في العديد من 

املناطق.
وتابع يوسف عبد الرحمن : وعن العادات 
املتوارثة التي ما زلنا نحتفل بها، هناك آخر يوم 
من شعبان ويسمى »القريش« حيث يقدم البيت 
الكويتي أو الديوانية أو أي جتمع من األفراد ما 
يسمى بالقريش وهو عباره عن وليمة يقدم 

فيها ما لذ وطاب من كل أنواع الطعام أيام الفطر 
استعدادا واحتفاال ببدء شهر رمضان املبارك، 
وي��ح��رص أه��ل الكويت على إح��ي��اء األك��الت 
الكويتية القدمية في هذا اليوم مثل »الهريس 
واجلريش وورق العنب والبالليط واملجابيس 
والزالبية واللقيمات واملهلبية«، وهناك اليوم 
إحياء لهذه العادة اجلميلة، حيث درجت كثير 
من الشركات على إحيائها حيث تقدم بعض 
املؤسسات والشركات والديوانيات لروادها 
وجمهورها »القريش« ويتجمع عدد كبير من 

احملتفلني على هذه املائدة الشعبانية اخلامتة.
أما عما يسمى ب�� »النقصة« فإن الكويتي 

وأسرته إن أكلوا شيئا وأعجبهم أرسلوا صحنا 
للجيران من املوجود عندهم ومن طبخهم في 
صحن يسمى »نقصة«، وه��و أن تنقص لهذا 
اجل��ار أو ه��ذا األخ أو األخ��ت ما لذ وط��اب من 
طعامك وتقدمه لهم عن طيب خاطر وتنتقيه 
وتنقصه ليأكلوه وعليهم بألف عافية، ثم 
تطورت النقصة وحتولت إلى أشبه ما تكون 
بالهدية في كل شيء، وتعدت الطعام والشراب 
إلى أمور حياتية أخرى وكمالية وكل من يقُدم 

ميد يده ونقصته.
من جانب آخر أثار نائب الرئيس في املشروع 
اخليري خالد شميس إل��ى أن االستعدادات 
اكتملت في املشروع،وأنه مت االجتماع العام 
بالعاملني في املشروع وأعطوا التوجيهات 
العامة من املسؤولني عن املساجد واخليام، ومت 
االتفاق على طريقة العمل ومواعيد التسليم، 
حيث إن العمل يبدأ بعد صالة الفجر صباحا 
وينتهي بالتسليم لهذه امل��وائ��د في الرابعة 
والنصف مساء كل يوم إن شاء الله وهذه السنة 
املؤشرات تقول حر شديد، وبني بوشميس أن 
عدد العاملني يزيد على )200( عامل ما بني 
م��س��ؤول وع��ام��ل وط��ب��اخ، وأن الوجبة تقدم 
ساخنة مع ملحقات غذائية تكملها مثل التمر 
والعصائر واللنب واملاء البارد والفاكهة معربا 
عن أمله في أن يستمر وينمو ه��ذا املشروع 
ويشمل جميع مناطق الكويت وبدعم كبير من 
فاعل خير لهذا املشروع وجميع إخوانه وكل 
من يقدم ماله وجهده إلجن��اح ه��ذا املشروع 
الوطني اخليري الذي يعبر بصدق عن خيرية 
أه��ل الكويت وكرمهم، موضحا أن املشروع 

يعطي العاملني أجورهم وهي تتفاوت حسب 
املهام والدوام وساعات العمل.

وق���ال: إن أه��ال��ي منطقة أب��و احلصانية 
وما جاورها من احملسنني يدعمون املشروع 
ويقدمون فيه العصائر واألغذية واملاء ملوتاهم 

ويتسابقون في عمل اخلير.
محسن الظفيري معاق يعمل في املشروع 

متطوعا خلدمة الصائمني
من أب��رز رج��االت مشروع أب��و احلصانية 
اخليري األخ محسن الظفيري، الذي لم متنعه 
إعاقته من كسب لقمة العيش في هذا املشروع 
اخليري متحديا إعاقته وهي عجزه عن املش��ي 
ولكن همته العالية وإرادت���ه القوية جعلته 

ينتسب لهذا املشروع من بداياته.
يبدأ محسن الظفيري يومه بتجهيز سيارته 
)الوانيت( ويذهب إلى مقر املشروع الرئيسي 
بعد ص��الة العصر ليصلي ثم يبدأ بتحميل 
حمولته من ق��دور الطبخ وجميع املرفقات، 
ويتجه بها إل��ى مسجد الرميح ف��ي منطقة 
الفنطاس وهو يشعر براحة عظيمة، إذ أعانه 
الله على القيام بهذا الواجب اليومي ثم يعود 
بعد صالة العشاء ليأخذ القدور والصواني 
ويسلمهما للمقر الرئيسي للمشروع وبتسلمها 

في اليوم التالي، وهكذا.
يقول الظفيري  إنه يطلب من ربه أن يرزقه 
ولدا ويدعو الناس إلى أن تدعو له، وشكر كل 
املتبرعني الكرام الذين يساهمون في املشروع 
اخليري الرمضاني، وختم حديثه ب��أن هذا 

العمل مفخرة للكويت وشعبها املعطاء.
وعن سيارته يقول: ليست هناك مشكلة، 
جهزتها بأجهزة خاصة ملساعدتي في القيادة 
مبساعدة من النادي العلمي، جزاهم الله خيرا، 
واآلن صارت قدمية وحتتاج إلى جتديد والله 

الرزاق.
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خ�����ال�����د ش����م����ي����س: ع���م���ل���ن���ا ي�����ب�����دأ ب����ع����د ص��������اة ال����ف����ج����ر وت����س����ل����م امل�������وائ�������د ب����ع����د ص��������اة ال���ع���ص���ر

الزميل يوسف عبد الرحمن ورفيق دربه خالد شميس

املشروع يتكفل بتمويله فاعل خير كويتي من احملسنني ونال ثقة واستحسان املواطنني واملقيمني

يوسف عبدالرحمن: مشروع إفطار الصائم في »أبواحلصانية« 
6000 صائم يوميا في املساجد واخليام يقدم الفطور ألكثر من 

تواجد تلفزيوني وإلكتروني وجماهيري لإلعام الديني طوال الشهر الفضيل

اخلليفان: حقيبتنا الرمضانية تتضمن كليبات 
ومسابقات وتواجدا فاعا عبر الشبكة العنكبوتية

ص��رح مدير إدارة اإلع��الم الديني في وزارة 
األوق��اف والشئون اإلسالمية » ندبا » سلمان 
اخلليفان أن حقيبة اإلدارة الرمضانية لهذا العام 
حافلة وزاخرة بسلسلة من البرامج واملسابقات، 
الفتا إلى أن ذلك يتوافق مع استراتيجية الوزارة 
ال��رام��ي��ة إل��ى تهيئة اجل��و ال��روح��ان��ي واملناخ 

اإلمياني مبا يتناسب مع الشهر الفضيل.
وأوض����ح اخل��ل��ي��ف��ان ف��ي ب��ي��ان صحفي أن 
هناك سلسلة م��ن الفيديو كليبات س��وف يتم 
بثها عبر الفضائيات العربية مع بداية الشهر 
الكرمي، مشيرا إلى تواجدها الفاعل أيضا عبر 
املجمعات واألس���واق، واجلمعيات التعاونية 
م��ن خ��الل شبكة الكيوميديا وع��ب��ر شاشات 
السينما الكويتية ومطار الكويت الدولي وبعض 
األنشطة األخرى مثل تسويقها ملجموعة من القيم 
والسلوكيات واآلداب من خالل مواقع التواصل 
االجتماعي وعبر الشبكة العنكبوتية بشكل عام 
باعتبارها الفضاء األكثر جاذبية لشريحة كبيرة 

من الشباب.
وتطرق اخلليفان إل��ى املسابقة الرمضانية 
والتي تبدأ مع بداية الشهر وتنتهي بنهايته، 
مشيرا إلي أنها ثقافية توعوية وهدفها التثقيف 
والتنوير، متطرقا من خاللها إل��ى » فالشات 
رمضان » والتي يتم بثها عبر الفضائيات العربية 
طوال الشهر مؤكدا بأنها من األعمال املتميزة التي 
تساهم في وض��ع فريضة الصيام في إطارها 
الصحيح وعالقتها بالطاعات والصحة والعمل 
وما إلى ذلك من األعمال املقرونة بالشهر الفضيل، 
مؤكدا حرص اإلدارة على التواصل اجلماهيري 
بكافة الوسائل والطرق سواء عبر الفضائيات 
أو املجمعات أو الشبكة العنكبوتية، متطرقا 
لبعض اآلداب التي يتم تسويقها عبر األخيرة 
في اجلوانب األخالقية والسلوكية وإلقاء الضوء 
على سنن االعتكاف وقيام الليل والتروايح وسنن 
العيد وما يتعلق مبثل هذه األمور التي يتسم بها 

شهر رمضان عن غيره من الشهور. 
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جتهيز وجبات اإلفطارمحسن الظفيري يتأكد من حمولة وانيته

»بريرة« يقدم موسما رمضانيا مكثفا يشمل مسابقة قرآنية

عمادي : »األوقاف« حريصة على شريحة العمالة 
املنزلية لتعزيز الوسطية واالعتدال الفكري

أك���د وك��ي��ل وزارة االوق����اف 
وال��ش��ئ��ون االس��الم��ي��ة م. فريد 
عمادي حرص الوزارة على تفعيل 
امل��ش��اري��ع الوطنية ال��ت��ي تصب 
في صالح األم��ن املجتمعي بكافة 
ص����وره، م��ش��ي��را إل���ى اخل��ط��وات 
االيجابية التي قطعها املشروع 
الوطني لتوعية العمالة املنزلية 
ال��ذي تقيمه ال���وزارة حتت اس��م » 

بريرة ».
وق����ال ع���م���ادي ف���ي ت��ص��ري��ح 
صحافي مبناسبة تدشني اخلطة 
اجلديدة للمشروع مبناسبة شهر 
رم��ض��ان الفضيل إن��ه : استكماال 
خل��ط��ة ع��م��ل امل��ش��روع للنهوض 

ب��اجل��ان��ب االج��ت��م��اع��ي، وإمي��ان��ا 
بأهمية الدور املجتمعي الكويتي، 
وحرصا منها على االهتمام باألسر 
ال��ك��وي��ت��ي��ة وخ��اص��ة بالعمالة 
املنزلية فيها ورعايتهم رعاية 
متكاملة دينيا وثقافيا، وتكثيف 
ال��ت��واص��ل ب��ني العمالة املنزلية 
وال��ك��ف��الء، تأكيدا الستراتيجية 
الوزارة للمشروع واالهتمام بهذد ه 
الشريحة في املجتمع، بهدف تعزيز 
ونشر وتأصيل الهوية الثقافية 
اإلس��الم��ي��ة وال��ع��رب��ي��ة وتعزيز 
ال��وس��ط��ي��ة واالع���ت���دال ال��ف��ك��ري، 
فقد رصدنا خطة لالستفادة من 
أجواء رمضان االيجابية لتأصيل 

ال��ع��الق��ة ب��ني الكفيل والعمالة 
املنزلية ل��دي��ه، وقسمنا املوسم 
الرمضاني إلى اربعة أقسام : يبدأ 
ب��دورة لتصحيح ال��ق��راءة للقرآن 
مبركز العوضي للجاليات )رجال( 
ومراقبة النساء ب���إدارة ش��ؤون 
ال��ق��رآن ال��ك��رمي )ن��س��اء(، وعمل 
مسابقة قرآنية مبساجد: )مسجد 
عبد الله بن مسعود )العديلية(، 
مسجد سليمان الستالن )الشهداء( 
– مسجد زبن عبد العزيز الزبن 

)عبدالله املبارك(.
وأوض��ح : أن هذه املسابقة هي 
االولى من نوعها للعمالة املنزلية 
حل��ف��ظ وت����الوة ال���ق���رآن ال��ك��رمي 

على ان يكون هناك حفل لتوزيع 
اجل��وائ��ز حت��ت ع��ن��وان )كرموهم 

بشهر الكرامة(. 
وع��ن كيفية اخ��ت��ي��ار العمالة 
امل��ن��زل��ي��ة امل��م��ي��زة ال��ت��ي سيتم 
ترشيحها للتكرمي فقد بني : أنه 
يتم ذلك عن طريق اتصال هاتفي 
من فريق عمل امل��ش��روع الوطني 
لتوعية العمالة املنزلية »بريرة« 
للكفالء املتقدمني لتكرمي عمالتهم 
للرد على معايير وضوابط اختيار 
العمالة املنزلية املثالية، مبينا أن 
املشروع الوطني لتوعية العمالة 
املنزلية »ب��ري��رة« سيقيم احلفل 
بالتعاون مع اجلمعيات التعاونية 

في مختلف املناطق حتت عنوان 
)أكرموهم بشهر الكرامة(.

م. فريد عمادي

»إعانة املرضى« تنظم برنامجا 
42 مسجدا توعويا في 

في اطار تفعيل الشراكة املجتمعية التي تقيمها جمعية صندوق 
إعانة املرضى مع وزارة األوقاف والشئون االسالمية تقيم اجلمعية 
خ��الل شهر رمضان املبارك برنامجا توعويا بالتعاون مع قطاع 
املساجد ووزارة الصحة متمثلة في إدارات تعزيز الصحة والصحة 
العامة والعالج الطبيعي والتغذية واإلطعام بعنوان » صيامك... 

صحتك«.
وتهدف املبادرة حسب تصريح مدير ادارة التنمية االجتماعية 
جاسم الربيع إلى خلق جيل واع صحي سليم من خالل رواد املساجد 
الذين يرتادون املساجد بكثافة خالل الشهر الفضيل للصالة وقراءة 
القرآن ولالستزادة من املعلومات الصحية واالطمئنان على صحتهم 
خالل شهر الصيام. وأوضح الربيع انه ستقام أيام توعوية صحية 
ومحاضرات في العديد من املساجد الرئيسية على مستوى احملافظات 
ال� 6بدولة الكويت، حيث سيتم إقامة تلك الفعاليات في 42 مسجد من 
مساجد دولة الكويت بكافة محافظاتها، وتتضمن إقامة محاضرات )ما 
يقارب ال� 54 محاضرة( يقوم بإلقائها نخبة من أطباء واختصاصي 
وزارة الصحة وذلك عقب صالة العصر بتلك املساجد، على ان يعقب 
احملاضرات مناقشات بني رواد املساجد واألطباء املتخصصني كل 
في مجاله ملناقشة كل ما يختص بالصحة والصيام وال��رد على 

استفساراتهم.

تتمات

تسبب في إصابة
مبنطقة ال���ري وع��ل��ى اث��ره 
توجهت فرق االطفاء للتعامل مع 
احل��ادث اذ وصلت اول��ى الفرق 
ال��ى امل��وق��ع ف��ي غ��ض��ون خمس 

دقائق.
وذكرت ان املصنع يتكون من 
قسمني االول منهما عبارة عن 
مصنع للمواد البتروكيماوية 
“وهو الذي اندلعت به النيران” 
وال��ث��ان��ي ي��س��ت��خ��دم كمخزن 
م��ؤق��ت حل��ني حتميل منتجات 
املصنع مبينة ان “فرق االطفاء 
فرضت طوقا على املصنع حتى 
ال متتد ألسنة اللهب الى املباني 

املجاورة«.
واضافت االدارة ان “اخلسائر 
امل��ادي��ة ال��ن��اجت��ة ع��ن احل���ادث 
كبيرة ج��دا وال يعرف حجمها 
حتى هذه اللحظة وحتى االنتهاء 

من التحقيق ال��ذي فتح ملعرفة 
اسباب ومالبسات احلادث”.

الشركة ستنفذ
إن��ف��اق رأس��م��ال��ي يبلغ نحو 
37 مليار دينار كويتي )نحو 
9ر120 مليار دوالر أمريكي( 

خالل خمس سنوات.
واوض��ح ان “االستراتيجية 
تهدف إلى زيادة قدراتنا إلنتاج 
ال��ن��ف��ط اخل����ام إل���ى 4 م��الي��ني 
برميل يوميا وتعزز من قدراتنا 
التكريرية إلى 4ر1 مليون برميل 
يوميا فضال ع��ن ال��ت��وس��ع في 

الصناعات البتروكيمياوية«.
وذكر أن االعتماد على التمويل 
اخل��ارج��ي يعد ج���زءا أساسيا 
ف��ي ه��ذه االس��ت��ث��م��ارات مضيفا 
“اتخذنا ق��رارا في ع��ام 2014 
لدراسة إمكانية متويل مشروع 

ال���وق���ود ال��ب��ي��ئ��ي م���ن م��ص��ادر 
خارجية«.

وأكد التزام مؤسسة البترول 
ال��ك��وي��ت��ي��ة ب��اس��ت��م��رار دعمها 
لشركة البترول الوطنية كالعب 

رائد في اقتصاد الكويت.
م��ن ج��ه��ت��ه أع����رب ال��رئ��ي��س 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل��ش��رك��ة ال��ب��ت��رول 
الوطنية محمد املطيري في كلمة 
مماثلة عن سعادته إلمت��ام هذه 
“الصفقة التاريخية” لتمويل 
أح����د اه����م م��ش��اري��ع ال��ش��رك��ة 
وال��ق��ط��اع النفطي ف��ي الكويت 
حيث تعد ه��ذه الصفقة األول��ى 
من نوعها للشركة للحصول على 
متويل عاملي ومتثل أكبر عملية 

اقتراض في الكويت.
كما أعرب املطيري عن شكره 
لكافة األطراف املمولة والشراكة 
الناجحة ب��ني الكويت وال��دول 

املشاركة بالتمويل.


