
محلياتالسبت  12  سبتمبر  2009   6

القراوي:  جاهزية عالية لمساجد حولي الستقبال حشود المصلين في العشر األواخر

اسامة أبوالسعود
أحيا قرابة الـ 15 ألف مصل الليلة األولى من الليالي األخيرة من شهر 
رمضان الكرمي مبركز مســــجد جابر العلي الرمضاني الذي تقيمه إدارة 
مســــاجد حولي، وبدأت صالة القيام في متام الساعة 12 مساء مؤمتني 

بالقارئ السعودي ابراهيم مدهش الذي أمتع املصلني بعذوبة صوته.
وفاجأ وكيل وزارة األوقاف باإلنابة مطلق القراوي اجلميع بحضوره 
متفقدا مدى جهوزية واســــتعداد إدارة مساجد حولي للعشر األواخر، 
وصرح القراوي لوســــائل اإلعالم بأن مــــا رأيته الليلة يعد إجنازا غير 
مسبوق فقد جئت وكنت أحدث نفسي ببعض املخاوف تتعلق باملكيفات 
والصوتيات، لكن إدارة مساجد حولي بردت تلك املخاوف وأبدت االستعداد 

التام الستقبال أي حشود من املصليني.
وأضاف القراوي: كل الترتيبات الالزمة متوافرة، وهذه اجلهود ال منلك 
إال أن نثني من خاللها على مدير إدارة مساجد حولي وليد الستالن وجميع 
العاملني. وقال ان فكرة إقامة مركز رمضاني جديرة باالهتمام واملتابعة، 

خاصة بعد أن القت جناحا كبيرا بنفس املسجد العام املاضي.
وتابع: نأمل اســــتمرارها بل وانتشارها في جميع مساجد احملافظة 
لكونها جتربة رائدة بدأت من إدارة حولي التي قدمت ما ال يتوقعه أحد 

والدليل هذه الوفود الكثيفة التي حتتشد داخل وخارج املسجد.
ومضى القراوي مؤكدا أن العمل داخل القطاع يسير بشكل مؤسسي 
منتظم فبدأنا بالتخطيط ثم التنسيق فالتنفيذ ثم الرقابة ومن ثم املتابعة 
والتقييم، مشــــيرا إلى أن علينا بذل السبب بينما نترك جناح التجربة 

على املولى عز وجل.
وجدد القراوي شكره إلدارة مساجد حولي وقال ليجزيهم اهلل الثواب 
بكل حلظة في هذه الليالي اإلميانية، وأمتنى لهم أن يسيروا إلى األمام 

وننتظر منهم األعوام القادمة أكثر من جابر العلي.
وأوضح أنه فخور باجناز مســــجد جابر العلي وبالتنافس الشريف 

الذي يحدثه مع مسجد الدولة الكبير.
ومن جانبه اشاد وكيل وزارة االوقاف املساعد لقطاع املساجد وليد 
الشــــعيب باجلهود الكبيرة التي يبذلها العاملون بقطاع املســــاجد من 
املديرين ورؤساء االقسام واملراقبني واالئمة واخلطباء على مدى شهر 

رمضان الفضيل وبخاصة احياء الليالي العشر االخيرة من شهر رمضان 
املبارك. واكد الشعيب ان وزارة االوقاف ممثلة بقطاع املساجد سخرت 
جميع امكانياتها للوقوف على راحة املصلني واملتهجدين مشــــددا على 

انهم يحتسبون االجر من اهلل ـ عز وجل ـ على تلك اجلهود اجلبارة.
واشار الى ان النجاح الكبير الذي حققه مسجد جابر العلي ووصول 
اعــــداد املصلني ليلة الـ 27 من رمضــــان العام املاضي الكثر من 20 الف 
مصــــل جعلنا نقيم اكثر من مركز رمضاني هذا العام، متوقعا حضورا 

كثيفا من املتهجدين في الليالي العشر باذن اهلل.
وردا على ســــؤال عن مصليات العيد اشار الشــــعيب الى ان قطاع 
املساجد حدد 66 مصلى الداء صالة عيد الفطر وسيتم جتهيزها بجميع 
انواع الســــجاد وخالفه ودعا اهلل ان يدمي على الكويت واالمة العربية 

واالسالمية نعمة االمن واالمان.
وبدوره قال مدير إدارة مساجد حولي وليد الستالن ان اإلدارة تزيد 
من اســــتعداداتها يوما بعد يوم، معربا عن سعادته بحضور الـ 15 الف 
مصل ألداء صالة القيام باملســــجد، مؤكدا على امتالء اخليام املوجودة 
بجوار املسجد والساحات اخلارجية مشيدا بدور الفرق العاملة وتعاون 
رجال الداخلية في تنظيم عمليات املرور وتأهب الفرق الطبية حلدوث 

أي طارئ.
وقال الستالن: لم يعبأ الناس مبا يحكى حول عدوى إنفلونزا اخلنازير 
ووفدوا إلينا من كل حدب وصوب ليؤدون صالة القيام ونحن نعلن عن 
كامل اســــتعدادنا الستقبال أي أعداد أكثر من ذلك متوقعا أن يصل عدد 

املصلني ليلة السابع والعشرين الى 40 ألف مصل.
ومن جانبه أعلن املشــــرف العام على مشروع رياض اجلنة الداعية 
نبيل العوضي أن اللجنة الثقافية برياض اخلير قد أعدت مسابقة ثقافية 

بعنوان »ليدبروا آياته«، ومت توزيعها على جموع املصليني.
وأثنــــى العوضي على القارئ الداعية ابراهيم مدهش الذي صاحبت 
تالوتــــه أجواء اميانية فريدة وكذلك القراءة املتميزة للشــــيخ ياســــر 

الفيلكاوي.
ووجه الشكر للمسؤولني عن التلفزيون الكويتي والقنوات الفضائية 

التي نقلت الصالة.

15 ألف مُصَلٍّ أدوا القيام بمسجد جابر العلي في أولى الليالي

)أحمد باكير(مطلق القراوي ووليد الشعيب ووليد الستالن خالل جولة على مسجد جابر العلي15 ألف مصل ادوا صالة القيام في مسجد جابر العلي

جتهيز مياه الشربوضع بوسترات للمراقبة الثقافية

مندني: لنجدد العهد على محاربة اإلدمان 
باإليمان الصادق والعزيمة القوية

»زكاة الفردوس« تسّير رحلة لـ 450 معتمرًا للغير

ليلى الشافعي
اقيم مبركـــز عالج االدمان 
مبستشفى الطب النفسي حفل 
الذي يقيمه  االفطار اجلماعي 
املركز ســـنويا بالتعاون مع 
جمعية بشـــائر اخلير لعالج 
االدمــان، حضـــر احلفل عدد 
من اعضــاء جمعيــة بشائــر 
اخليــر علــى رأســـهم نائب 
رئيس مجلــس ادارة جمعية 
بشائر اخليـر الداعية سلمان 
الســـر ومدير  مندني، وامني 
عام اجلمعية مســـلم الزامل، 
وعبدالكـــرمي اخلبـــاز رئيس 
اللجنـــة االوليـــة للســـجن 
واملستشـــفى، والداعية احمد 
البســـام رئيس جلنة رعاية 
الراشـــد  التائبني، وجاســـم 
العبـــود نائـــب رئيس جلنة 
النفسي،  املستشـــفى والطب 
وســـامي الوهيب نائب جلنة 
العالقات العامة، وعدد من اطباء 
املستشفى والتائبني، ورحب 
مندني فـــي كلمته باحلضور 
مهنئا بالشهر الفضيل متمنيا 
للجميع دوام الصحــة، وقال 
يعد هـــذا االحتفـــال والــذي 
يقيمـــه ســـنويا مركز عالج 
االدمان بالتعاون مع جمعية 
بشائر اخلير عادة طيبة نأمل 
اال تنقطـــع كفرصة للتواصل 

قال مقرر جلنة زكاة الفردوس التابعة جلمعية 
احياء التراث االســـالمي ناصر الرشـــيدي، ان 
جلنة زكاة الفردوس تقوم سنويا بارسال عدة 
رحالت للعمرة من خالل مشروع عمرة اخلير 
للغير، حيث تقوم اللجنة بإرسال من ينوب عن 
العاجزين عن اداء هذه الشـــعيرة من املرضى 
وكبار السن ومن توفاه اهلل جل وعال الى بيت 
اهلل احلرام الداء نسك العمرة، وكذلك تقوم بعمل 
عمرة الصدقة للمحتاجني الذين ال ميلكون الثمن 
لزيارة البيت احلرام من الفقراء واملساكني، وتقوم 
اللجنة سنويا بإرسال ما يزيد عن 450 معتمرا 

ومعتمرة، ويشمل هذا املشروع توفير السكن 
واملواصالت والڤيزا واملأكل واملشرب ومالبس 
االحرام، وســـجادة صالة وماء زمزم وكتيبات 
التعريف بهذا النسك واالشرطة االسالمية وغيرها 

من االمور التي يحتاجها املعتمر.
وبني الرشيدي ان جلنة زكاة الفردوس تقوم 
كذلك بتوفير املرشد الديني طوال الرحلة الى 
الديار املقدسة، وفي هذا املقام نوجه دعوة الى 
اصحاب االيادي البيضاء في هذا البلد املعطاء 
لكي يقدموا القليل ملن قدموا لهم الكثير، فهذا 

اقل ما يقدم الى آبائنا وامهاتنا.

فيما بيننا وبني التائبني، لكن 
امتنى اال نـــرى الوجوه التي 
اعتدنـــا رؤيتهـــا كل عام من 
الذين مازالوا مبركز  التائبني 
عالج االدمـــان ليخرجوا الى 
املجتمـــع ولنقضي على هذه 
اآلفة التي تدمر شبابنا وتقضي 
على احالمهم، فاالنسان اغلى 
قيمة خلقها اهلل تعالى، ويجب 
احملافظة على هذه اجلوهرة، 
ولنجدد العهـــد على محاربة 
االدمـــان باالميـــان الصادق 

والعزمية القوية.
قـــال نائب  ومـــن جانبه 
الرعاية االسرية  رئيس قسم 
جاسم الكندري هناك اجراءات 
مطلوب اتباعها لرعاية التائبني 

اهمها: ان يكون الفرد منضما 
الى قسم الرعاية النهارية او 
الى جمعية بشـــائر اخليــر، 
كذلــك االنخــراط فــي برنامــج 
الهدايــة للتائبني، ايضــا هنــاك 
بعــض االجـــراءات املطلوبة 
للحصول على املســـاعــدات 
اهمهـــا: »شـــهادة اجلهة التي 
التحق بها التائب، كما يراجع 
الشـــخص وحدة املساعدات 

االجتماعية«.
واضاف الكندري ان استمرار 
االجتماعيـــــة  املســـاعــدة 
مشــروط باستمرار انخراط 
الرعاية  فـــي برنامـــج  الفرد 

والتأهيل.
ومن جانبه قال د.باســـم 
بدر ان عالج التائبني وتقدمي 
املشاريع اخليرية دليل على 
تضامن املجتمع كله انسانيا، 
ومما ال شـــك فيه ان مساعدة 
املرضـــى من اعظـــم االعمال 
اخليريـــة، كمـــا ان تضامـــن 
املجتمـــع وتكاتفـــه مبختلف 
مؤسساته يســـهم في اخراج 
املريض مـــن براثن هذه اآلفة 
ورعايته من االنتكاســـة، كما 
ان قيام جمعية بشائر اخلير 
مبهمتها اجلليلة جتاه التائبني 
يسهل عمل االطباء النفسيني 

في مجالهم الطبي.

خالل حفل إفطار جماعي لمركز عالج االدمان

الداعية سلمان مندني

E.Net خدمة األكشاك اإللكترونيةد.محمد عبدالغفار الشريف خالل لقائه القائمني على ادارة شبكة اخلدمة اآللية

الشريف: استمرار خدمة الوقف عن طريق األكشاك اإللكترونية 
E.Net بالتعاون مع شركة شبكة الخدمات اآللية

حرصا من األمانة العامة لألوقاف متمثلة في ادارة 
مركز نظم املعلومات على استمرار تسهيل عملية الوقف 
على مختلف فئات املجتمع مت تدشني خدمة الوقف عن 
طريق األكشـــاك اإللكترونية مع شركة شبكة اخلدمة 
اآللية E.Net في مقر األمانة العامة لألوقاف – الدسمة، 
بحضور األمني العام لألمانة العامة لألوقاف د.محمد 
عبدالغفار الشريف ورئيس مجلس ادارة شبكة اخلدمات 
اآللية E.Net والعضو املنتدب للشركة صباح الغنيم 

ومدير مركز نظم املعلومات حنان الشميمري.
وقد مت التعاقد مع شـــركة شـــبكة اخلدمات اآللية 
E.Net التي تأسست في نوفمبر 2005 كشركة مساهمة 
كويتية مقفلة برأسمال 1.260.000 دينار ومتخصصة 
في مجال الدفع اإللكتروني واخلدمات املســـاندة من 
خالل بوابات الدفع اإللكتروني وذلك لتوفير خدمات 
متعددة في نقطة خدمة واحدة ما يوفر الوقت واجلهد 
للجمهور وقطاع األعمال واجلهاز املصرفي وذلك لتقدمي 
خدمة الوقف عبر األكشـــاك اإللكترونية Kiosk والتي 
تعتبر اســـتكماال للمرحلة الثانية من مشروع الوقف 
اإللكتروني e-WAQF وتعد إحدى اإلجنازات الرائدة 

التي تفخر بها األمانة العامة لألوقاف.
وهذه اخلدمة متكن مختلف فئات املجتمع وشرائحه 

الراغبني في اإليقاف من تقدمي أوقافهم بكل سهولة ويسر 
في اطار نظم أمان وحمايـــة عالية الكفاءة واجلودة، 
باستخدام األكشاك اإللكترونية البالغة حاليا 93 جهازا 
واملنتشـــرة في معظم املجمعات التجارية الرئيسية 
واجلمعيات التعاونية املنتشرة في الكويت، ويوجد 
منها على سبيل املثال ال احلصر في جمعيات اجلابرية، 
مشرف، الصباحية وفي مجمع الرحاب، مجمع بيروت، 
مجمع بهبهانـــي، ولولو هايبر ماركت، مجمع أجيال، 
مجمع أوتاد، مجمعات العربيد، السوق الكبير، مجمع 
األوقـــاف وغيرها من أماكن التجمعات البشـــرية في 
جميع املناطق الكويتيـــة وكذلك اجلهاز املوجود في 

مقر األمانة العامة لألوقاف – الدسمة.
ويتيح املشروع الفرصة للواقف الختيار املصرف 
الذي يريد اإليقاف له من بني ستة عشر مصرفا منها عموم 
اخليرات، عموم املساجد، األفراد، الصدقات، اإلطعام، 
تسبيل املياه، الكوة، رعاية القرآن الكرمي، رعاية العلم 
واملبدعني، رعاية املعاقني وذوي االحتياجات اخلاصة، 
التنمية املجتمعية، الرعاية الصحية، التعاون اإلسالمي، 

كفالة اليتيم، الدعوة واإلغاثة، احلج والعمرة.
ومن خالل هذه األكشـــاك اإللكترونية ميكن الدفع 
باســـتخدام بطاقة الصرف اآللـــي K-Net أو بطاقات 

االعتماد Visa – Master Card أو الدفع النقدي، كما تدعم 
هذه األكشاك بلغتني )العربية واالجنليزية(.

وأهم ما مييز جهاز Kiosk سهولة االستخدام، حيث 
باإلمكان إمتام عملية الوقف بخطوات سهلة بعيدة عن 
التعقيد، وما على الواقف سوى اختيار اللغة ثم اختيار 
»األمانة العامة لألوقاف« الظاهرة على الشاشة فتظهر 
املصارف الستة عشر حيث يستطيع اختيار املصارف 
التي يريد اإليقاف لها، ويدخل مبلغ الوقف اخلاص بكل 
مصرف، ثم يقوم بإدخال رقم هاتفه للتواصل مع األمانة 
العامة لألوقاف وكي يستطيع االستفسار عن وقفه، 
وبالضغط على زر »استمرار« يختار الواقف طريقة 
 Credit بطاقات االئتمان ،K-Net الدفع )نقدي، بطاقة
Card( ثم يقوم الواقف بإدخال املبلغ فيظهر له إيصال 
بالعملية يوضح فيه املصرف، املبلغ، اليوم والتاريخ 
ورقم العملية، كما ان جميع البيانات وخاصة بيانات 
K-net وبيانات Credit Card تعامل بســـرية تامة كما 

انها ستكون مشفرة حلمايتها من أي اختراق.
وميكن للجمهور احلصول على معلومات إضافية 
بخصوص مراحل مشروع الوقف اإللكتروني من خالل 
زيارة موقع األمانة العامة لألوقاف على شبكة اإلنترنت 
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تدشين الخدمة في مقر األمانة العامة لـ»األوقاف«


