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)سعود سالم(القارئ خالد اجلهيم يؤم املصلني في الليلة الرابعة في املسجد الكبير جموع املصلني تتهيأ ألداء صالة القيام

21 ألفًا تهجدوا في رابعة ليالي العشر األواخر في المسجد الكبير
أسامة ابو السعود

للعشر األواخر من رمضان عند النبي 
ژ وأصحاب���ه أهمية خاصة ولهم فيها 
هدى خاص، فقد كانوا أشد ما يكونون 
حرصا فيها على الطاعة، والعبادة والقيام 
والذكر ومن أهم األعمال التي كان يحرص 
عليها األولون القيام بها في عشر العتق 
من الن���ار، فقد ثبت في الصحيحني عن 
عائشة رضي اهلل عنها أن النبي ژ كان 
إذا دخل العش���ر أحيا الليل وأيقظ أهله 
وشد املئزر، ومعنى إحياء الليل استغراقه 

بالسهر في الصالة والذكر.
وتتوالى ليالي العت���ق من النار في 
املس���جد الكبير حتى وصلنا إلى الليلة 
الرابعة والتي احتش���د فيها حوالي 21 
ألف مصل ألداء صالة القيام وقد أمهم في 
الركعات األربع األولى القارئ خالد اجلهيم 
وقد قرأ في الركعتني األولى والثانية من 
اآلية )88( من سورة يوسف إلى اآلية )4( 
من سورة الرعد، وفي الركعتني الثالثة 
والرابعة من اآلية )5( من سورة الرعد 
حتى اآلية )34( منها، وفي الركعات األربع 
الثانية أم املصلني القارئ ماجد العنزي 
وقد قرأ في الركعتني اخلامسة والسادسة 
من اآلية )35( من سورة الرعد إلى اآلية 

)18( من سورة إبراهيم، وفي الركعتني 
السابعة والثامنة من اآلية )19( إلى نهاية 

السورة.
وبع���د الركعات األرب���ع األولى ألقى 
الداعية أحم���د الدبوس خاطرة إميانية، 
ونظمت إدارة املسجد الكبير محاضرات 
ودروس���ا إميانية خالل العشر األواخر 
للجاليات واملهتدين اجلدد، حيث قامت 
بإعداد سلسلة من احملاضرات واخلواطر 
اإلميانية خالل ليالي العشر األواخر من 
رمض���ان للجاليات باللغ���ات املختلفة 
)ناميلي- مليباري- فلبيني- أوردو( 
وق���د قام بإلقاء تل���ك احملاضرات نخبة 
من املشايخ والعلماء والدعاة من ضمن 
ضيوف الوزارة الذين استضافتهم من أجل 
القيام باحملاضرات واخلواطر والدروس 

للجاليات. 
وعل���ى هامش األنش���طة التقينا مع 
الكويتي في دول مجلس  الديبلوماسي 
التعاون اخلليجي أحمد الراجحي الذي 
أكد اخت���الف التنظيم والناحية األمنية 
عن األعوام السابقة، مشيرا إلى أنه على 
الرغم من األعداد املتواضعة للمتطوعني 
إال أن معظمهم يتمتع بالكفاءة، وهو ما 

يحقق مبدأ تعزيز الكيف عن الكم.

وأضاف الراجحي أن من ينظر للتنسيق 
اخلارجي في بناء اخليام املقابلة للمسجد 
س���يدرك مدى اجلهود اجلبارة للقائمني 
عليه، مبينا أنه ال يود التقليل من الدور 
الذي يلعبه املتطوع���ون، إال أن الفضل 
األول يعود بعد اهلل إلى جهود القائمني 
الليل  الذين يواصل���ون  على املس���جد 
بالنهار من أجل الوصول إلى خدمة مميزة 

للمصلني.
وطالب الراجحي بتوفير مواقف خاصة 
للمتطوع���ني لتوفير عناء الوصول إلى 
املسجد، مبينا ضرورة إعطاء محاضرات 
تثقيفية له���م، وتوجيههم للفئات التي 

تناسب أعمارهم.
ومن جانبه أثنى وكيل وزارة األوقاف 
والشؤون اإلسالمية املساعد للتخطيط 
والتطوي���ر إبراهيم الصالح على جهود 
املشاركني في خطة اإلخالء والتي بدأت 
ببرنامج توعوي منذ اليوم األول للعشر 
األواخر مش���يرا ال���ى ان جميع اجلهات 
املشاركة قامت بالدور املطلوب منها مما 
ي���دل على حتمل املس���ؤولية في خدمة 
املصل���ني أثن���اء صالتهم له���ذه النافلة 

العظيمة، 
وبني الصالح ف���ي تصريح صحافي 

ان القائمني على خط���ة الطوارئ بينوا 
للمشاركني بش���رح واف ومفصل الدور 
املطل���وب منهم وتأمني املصلني في حال 
حدوث طارئ ال س���مح اهلل مشيرا إلى 
االنسيابية في دخول املصلني وخروجهم 
خالل الليالي املاضية موضحا سير األمور 
عل���ى أمت وجه، مش���يرا إلى ان احلاالت 
التي راجعت العيادات ال تتجاوز 15 حالة 
معظمها من األمراض العادية مثل الصداع 

والتي ال تذكر.
وب���دوره قال عضو فري���ق عمليات 
املس���جد الكبير اخلاص بالدفاع املدني 
الرائد الوهيب ان هناك اجتماعا يوميا لكل 
اجلهات املشاركة ومت االتفاق مسبقا على 
ان تنفيذ خطة اإلخالء اليوم حيث سبقها 
برنامج توعوي جلميع العاملني وإعطاء 

األدوار كل بحسب اختصاصه
وأوضح ان الفريق اعتمد اخلطة رسميا 
إلدارة أي حدث طارئ حيث سيتم التعامل 
معه بانسيابية دون التأثير على املصلني 
وبني أن اجلهات املشاركة هي مديرية أمن 
العاصمة والدفاع املدني، اإلطفاء، الهالل 
األحمر، فرق جوالة جامعة الكويت، فرق 
جوالة الهيئة العامة للشباب والرياضة، 

الطوارئ الطبية، واملتطوعون عموما.

الصالح: 15 حالة راجعت الطوارئ خالل األيام األربعة األولى

الشعيب: دعم المراكز الرمضانية وإنجاحها والعمل على راحة رواد بيوت اهلل 
أسامة أبوالسعود

أثنى الوكيل املساعد لشؤون 
املس����اجد وليد الشعيب على 
فكرة املراكز الرمضانية التابعة 
لقطاع املساجد والتي اصبحت 
تقدم خدم����ات جليلة لعموم 
املصل����ني الطامعني في رحمة 

اهلل ومغفرته.
جاء ذل����ك التصريح على 
هامش الزيارة التفقدية التي 
قام بها الش����عيب الى املراكز 
الرمضانية في احملافظات الست 
واطمأن على كامل استعداداتها 
مثنيا على روح التعاون التي 
ملس����ها من اجلميع واجلهود 
املبذولة الجناح الفكرة والعمل 
على راح����ة رواد بيوت اهلل، 
ثم توج����ه ألداء صالة القيام 
العلي  في مركز مسجد جابر 
واالطمئنان على تأهب جميع 
العامل����ة للحضور  اللج����ان 
الكثي����ف املنتظر ط����وال هذا 
االس����بوع. وقال الشعيب ان 
القطاع سيعمل على دعم هذه 
الفكرة الرائدة وتقدمي اجلديد 
بشأنها في رمضان القادم بعون 

اهلل.
واثنى الشعيب على جهود 
القطاعات املش����اركة في  كل 

ان ابدى املصلون في الليالي 
االول ارتياحا شديدا من حسن 
العالية  التنظيم واالميانيات 
داخل مركز مسجد جابر العلي. 
الى هذا فقد أم القارئ ابراهيم 
املدهش م����ن اململكة العربية 
السعودية املصلني في الركعات 
االربع االول من صالة القيام 
ثم كانت اخلاطرة التي القاها 
الش����يخ وليد الطراد وكانت 
بعنوان »تزودوا بالتقوى حيث 
اننا منذ رمضان املاضي  قال 
نتكلم عن داء نزل بهذه األمة 
وحذرنا منه اهلل أكثر حتذير 
الغفلة، مش����يرا  أال وهو داء 
إلى ان على املسلم أن يتزود 
من الليالي العشر األواخر من 

رمضان.
وأضاف الطراد أن كل أعمالنا 
ينبغ����ي ان تك����ون من خالل 
التزود بالطاع����ات من خالل 
التقوى، الفتا الى ان رس����ول 
اهلل ژ كان يخ����اف اهلل في 

رمضان وغير رمضان.
وأوضح أن اجلميع يجب 
ان يعمل من اجل ان يعتق من 
املباركة،  األيام  النار في هذه 
داعيا إلى اجلد واالجتهاد في 

هذه االيام املباركة.

20 ألفًا أدوا التهجد في الليلة الثالثة بمسجد جابر العلي

م.مزيد الظفيري

موقع شركة صناعة الكيماويات البترولية

اجناح املراكز الرمضانية سواء 
اجلهات احلكومية املتمثلة في 
وزارة الداخلية وادارة الطوارئ 
الطبية واالدارة العامة لالطفاء 
التي أب����دت جميعها التعاون 
او اجله����ات االهلية  الت����ام، 
املتمثلة في مبرة طريق االميان 
والش����راكة املتمي����زة لها مع 

ادارة مساجد محافظة حولي 
فضال عن جهود املتبرعني من 
احملسنني الذين أسهموا في دعم 

تلك املراكز.
وقال ان احلضور الكثيف 
ال����ذي رآه في كل املراكز التي 
زارها دليل على جناح الفكرة 
وترجمة جلهود العاملني بتلك 

املراكز. ومن جانبه قال املشرف 
العام على مركز مسجد جابر 
العلي مدير ادارة مساجد حولي 
وليد الستالن ان جهود الوكيل 
املساعد لقطاع املساجد وليد 
الشعيب واضحة ومؤثرة في 
جناح فكرة املراكز الرمضانية 
بع����د ان عمد ال����ى تذليل كل 

الصعاب التي واجهت الفكرة 
وجناحها في احملافظات الست، 
وتواصل����ه اليوم����ي مع هذه 
املراك����ز الرمضانية الثمانية 

وزيارته اليومية.
وعلى صعيد متصل أوضح 
الستالن ان ما يزيد على 20 الف 
مصل أدوا صالة القيام مبسجد 

جابر العل����ي أمس في الليلة 
الثالثة من العش����ر االواخر، 
الينا م����ن كل حدب  وف����دوا 
وصوب قاصدين بيتا من بيوت 
اهلل وقلوبه����م وجلة ميلؤها 
اخلوف والرجاء، طامعني في 

رحمة اهلل ومغفرته.
الس����تالن اجتماعا  وعقد 

الداخلية  مع مسؤولي وزارة 
املنوط بهم تأمني املكان الذي 
حرصت تلك االعداد الهائلة على 
احلضور اليه، مشيرا الى انه 
اضطر مع كثافة اعداد املصلني 
الى رفع درجات االس����تعداد 
والتأه����ب متوقعني وصول 
اعدادا اخرى من املصلني بعد 

خضوع ودعاء20 ألفا أدوا صالة القيام في مسجد جابر العلي

»الكيماويات البترولية« أقامت مقرًا بجانب 
المسجد الكبير لتقديم الخدمات للمصلّين

اسامة ابوالسعود
بتوجيهات رئيس مجلس ادارة ش����ركة صناعة 
الكيماويات البترولية مها مال حسني اقامت مجموعة 
االتصال واخلدمات بالشركة مقرا خلدمات املصلني 
للس����نة الثانية على التوالي بجانب املسجد الكبير 
لتقدمي خدمات متكاملة للمصلني في العشر االواخر 
من رمضان. وفي هذا االطار كش����ف رئيس اللجنة 
املنظمة خلدمات املصلني بالشركة جالل الشويش 
ان مقر خدمات املصلني الذي مت افتتاحه امس االول 
يعتب����ر االول م����ن نوعه من حي����ث اخلدمات التي 
يقدمها لرواد املس����جد حيث ضم املوقع فريقا طبيا 
مجهزا بسيارة اسعاف وعددا من الكراسي املتحركة 
املخصصة للمعاقني وكبار السن اضافة الى توزيع 
كمامات ومطهرات للوقاي����ة من انفلونزا اخلنازير 
فضال عن تقدمي الوجبات واأللبان والعصائر واملاء 

والتمور واضاف الشويش ان مساهمة الشركة في 
توزيع الكمامات ال يعكس اي تخوف من انتش����ار 
الوباء بقدر ما يعكس املساهمة الرمزية من الشركة 
لتوعية اجلمهور بضرورة االخذ مببدأ الوقاية خير 
من العالج، واشار الشويش الى جهود رئيس فريق 
مجموعة االتصال واخلدمات للش����ركة عبد الهادي 
الهاجري وحرصه على توفير كل ما يحتاجه املصلون 
وكبار الس����ن من مس����اعدة ابرازا لدور الشركة في 
اخلدمة املجتمعية ولفت الشويش الى ان ليلة السابع 
والعشرين من شهر رمضان ستشهد تكثيفا نوعيا 
للخدمات املقدمة حيث س����توفر طاقما من العاملني 
واملزيد من الكراسي املتحركة والباصات لنقل املعاقني 
وكبار الس����ن واملصلني بالتنسيق مع ادارة املسجد 
الكبير الى داخل املسجد مساهمة في توفير الرعاية 

لهذه الفئة الغالية على قلوبنا.

للسنة الثانية على التوالي وبتوجيهات رئيس مجلس اإلدارة

 أعلن مدير إدارة مساجد محافظة الفروانية 
بوزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية م.مزيد 
زعال الظفيري أن اإلدارة قد كثفت جهودها 
وضاعفت فرق عملها في أيام العشر األواخر 
من شهر رمضان حيث مت تقسيم فريق العمل 
الرمضاني إلى جلان ثقافية وإدارية وإعالمية 
وجلنة صيانة تعمل على مدى 24 ساعة حتى 
ليلة عيد الفطر املبارك وذلك لتالفي وسد أي 
ثغرة في اخلطة املعدة مسبقا الستقبال األعداد 
املتزايد من املصلني في هذا الش���هر املبارك 
عامة وفي ليالي العشر األواخر خاصة. وذلك 
في إطار سعيها الستمرار التميز واالجتهاد 
في خدمة رواد بيوت اهلل عز وجل في شهر 

رمضان املبارك.

وأوض���ح الظفيري أن اخلط���ة الثقافية 
الرمضانية املكثفة في أيام وليالي العش���ر 
األواخر مبس���اجد احملافظة غنية بكثير من 
البرامج والفعاليات املتمي���زة في نوعيتها 
واملنتشرة في جل مساجد احملافظة حيث تقام 
يوميا العديد من الدروس واخلواطر الرمضانية 
إضافة للمجالس الفقهية التي تهدف لإلجابة 
عن أسئلة واستفسارات جمهور املصلني حول 
أحكام الصيام والقيام وكل ما يتعلق بشهر 
رمضان املبارك، حيث تقام هذه املجالس في 
العديد من مساجد احملافظة بعد صالة اجلمعة 
مباشرة ويقوم مشرفو هذه املجالس بتوزيع 
األوراق واألقالم على جمهور املصلني لكتابة 
ما قد يجول بخواطرهم من أسئلة حول أحكام 

هذا الشهر املبارك ومن ثم طرحها على أحد 
العلماء لإلجابة عنها.

 أما بخصوص حملة الصيانة املكثفة بني 
م.مزيد الظفيري أن فرق الكهرباء والصوتيات 
والتكييف والصيانة الدورية تعمل على مدى 
24 س���اعة حتس���با ألي عطل أو خلل فني 
في مس���اجد احملافظة وقد قام فريق العمل 
الرمضان���ي بتوفير خط س���اخن لتلقي أي 
استفسار أو مالحظة أو بالغ صيانة والعمل 
على تلبية م���ا يحتاجه املصلون خالل هذه 

األيام املباركة. 
 ودعا الظفيري جمهور املصلني إلى عدم 
التردد في إيصال أي مالحظة أو اقتراح لإلدارة 

على اخلط الساخن وهو 97895066 

الظفيري: فريق العمل الرمضاني في مساجد الفروانية يعمل 24 ساعة


