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الفالح: نسبة رضاء الجمهور عن أداء »األوقاف« تتراوح بين 88 و %91 
التحديات الخطيرة تجعل العاملين ب�� »األوقاف« في حالة اس�تنفار دائم وخاليا نحل تعمل بال هوادة في سبيل تحقيق إستراتيجيات الوزارة 
»األوقاف« س�تخّصص مس�جدًا كبيرًا في كل محافظة وتقدمنا إلى »البلدية« بهذا الطلب وحصلنا على موافقة مبدئية وجارٍ البحث عن أماكن مناسبة

تفّقد المراكز الرمضانية واختتمها بمسجد جابر العلي

توزيع االصدارات مجانا

)محمد ماهر(12 ألفا أدوا صالة القيام في املسجد الكبير

د.عادل الفالح في حوار مع وليد الستالند.عادل الفالح في مقدمة املصلني في مسجد جابر العلي

12 ألفًا تهجدوا في الليلة الخامسة من ليالي 
العشر األواخر في مسجد الدولة الكبير

أسامة أبوالسعود
مازال املسجد الكبير يستقبل رواده الذين 
يزحفون اليه من شتى انحاء الكويت إلحياء 
صالة القيام في العش����ر االواخر من شهر 
رمضان املبارك، وفي الليلة اخلامس����ة بلغ 
عدد املصلني 12 الف مصل امهم في الركعات 
االربع االولى القارئ ماجد العنزي الذي قرأ 
في الركعتني االولى والثانية من بداية سورة 
احلجر الى اآلية 76 منها، وفي الركعتني الثالثة 
والرابعة أكمل الى نهاية سورة احلجر وقرأ 
الى اآلية 22 من سورة االسراء، وفي الركعات 
االربع التالية ام املصلني القارئ خالد السعيدي 
وقرأ في الركعتني اخلامسة والسادسة من 
اآلية 23 الى اآلية 65 من سورة االسراء، وفي 
الركعتني السابعة والثامنة قرأ من اآلية 66 

من سورة االسراء الى نهاية السورة.
وبعد الركعات االربع االولى ألقى د.محمد 
العوضي خاطرة اميانية اكد خاللها ان هلل 
تعال����ى خواص ف����ي االماكن، فه����و خلقها 
واختص منها املسجد االقصى وبيته احلرام 
وعرفات، وخلق جل عاله الناس واصطفى 
منهم االنبياء واخت����ص محمدا ژ بكونه 
خير خلقه، كما خلق اهلل االزمان واختص 
منها اياما وأشهرا كعاشوراء ورمضان الذي 
فضل عشرته االخيرة واختار منها ليلة ال 

يرد فيها من طلبه.
وبني العوض����ي ان املتقني يحاس����بون 
انفسهم عند الوقوع في اخلطأ، مشيرا الى 
انهم يضطربون عند الوقوع في املعصية، 
مطالبا املس����لم بأن يدرك ان����ه ليس مالكا 
معصوما، امنا بشر خطاء، وخير اخلطائني 
التوابون، الذي اذا فعلوا فاحشة عادوا الى 

اهلل واستغفروه.

تلفزيون الكويت

من جانبه، بني مخرج النقل اخلارجي تركي 
ناص����ر املطيري: اننا نعمل على نقل صالة 
التهجد عبر قناة اثراء بواسطة 10 كاميرات 
داخل حرم املس����جد، و4 اخرى مثبتة على 

سطح املباني القريبة من املسجد الكبير.
وقال املطيري الذي يعمل في هذا املكان 
منذ 5 سنوات انه وفي بداية شهر رمضان 

املبارك تنشط وزارة االعالم في توفير جميع 
االمكانيات وفريق العمل من اجل التغطية 
االعالمية لنافلة العشر االواخر من املسجد 
الكبير، مشيرا الى ان عدد العاملني من الفنيني 

واملهندسني بلغ 55 موظفا هذا العام.
واشار الى ان الوزارة توفر اضخم نوع 
من سيارات النقل اخلارجي وهو hd، ويعمل 
الفريق على النقل ومراقبة الصوت والصورة 
من الساعة 12 الى 2 صباحا، وسيزداد عدد 
الكاميرات في ليلة 27 من رمضان لتغطية 

العدد املتزايد من املصلني.
وقال وكيل وزارة االوقاف املساعد للشؤون 
الثقافية والتطوير والتدريب ابراهيم الصالح 
ان اهلل اختص بعض االزمنة بخصوصيات 
ربانية، ومنها شهر رمضان وخاصة العشر 
االواخر منه، ومن تلك اخلصوصيات ليلة 
القدر التي تزيد في عمر املسلم 83 عاما عبادة 
خالصة، فمن ُحرم خيرها فهو احملروم، مطالبا 
املسلمني بانتهازها واالجتهاد في تلك الليالي 
املباركة، من صلوات وتهجد وذكر هلل وتالوة 
للقرآن، معتبرا ان العشر االواخر من رمضان 

هبة منحها اهلل الى االمة االسالمية.

حضور إسالمي

من جانبه، قال رئي����س املركز االلباني 
للفكر واحلضارة االسالمية د.رامز مصطفى 
ان املسجد اصبح رمزا اسالميا كبيرا ليس 
للكويت فقط وامنا لنا جميعا كمس����لمني، 
مشيرا الى انه عندما يصلي فيه يشتم رائحة 

احلرمني.
وبني ان الكويت وشعبها محبوبان لدى 
الدول االس����المية، مش����يرا الى ان سروره 

بالتواجد في هذا البلد.
من جانبه، اكد مدير ادارة املسجد الكبير 
احمد العصفور ان الليلة ش����هدت اجتماعا 
ضم الفريق امليداني مع اجلهات املش����اركة، 
حيث مت عرض خطة االخالء واملرور لليلة 

27 رمضان.
واكد العصفور ان الليلة لم تش����هد أي 
اصابات بأمراض خطيرة سوى 75 مراجعا 
راجعوا العيادات املتنقلة، حيث كانوا يشتكون 

من أمراض عادية ال تدعو للقلق.

أسامة ابوالسعود
عاش آالف املصلني ليلة رمضانية روحانية مميزة 
فجر أمس مبسجد جابر العلي مؤدين صالة القيام في 
الليلة الرابعة من العشر االواخر حيث أّم القارئ ياسر 
الفيلكاوي املصلني في الركعات االربع االولى ثم كانت 
اخلاطرة للداعية نبيل العوضي الذي أبكى الكثيرين حيث 
دار حديثه حول فضل االم في حياة االنس���ان ومقارنة 
معاملة االبناء آلبائهم في عصر النبي واخللفاء والسلف 
الصالح بتصرفات االبناء في هذا العصر، وختم القارئ 
الشيخ قتيبة الزويد ركعات التهجد في اجواء اميانية 

مفعمة باخلوف والرجاء في رحمة اهلل.
وفى هدوء ورباطة جأش وأداء متميز واصل رئيس 
اللجنة االعالمية منذر الش���مري تقدمي انشطة صالة 
التهجد لقناة العربي التابعة لتلفزيون الكويت وفضائية 

الوطن. 
الى هذا أكد وكيل وزارة االوقاف والشؤون اإلسالمية 
د.عادل الفالح أن مش���روع انشاء مسجد مركزي كبير 
بكل محافظة من محافظات الكويت الست سيرى النور 
قريبا بعد احلصول على موافقة البلدية وذلك تخفيفا 
على مس���جد الدولة الكبير من كثافة مرتاديه في شهر 
رمضان وللعمل على راحة املصلني وتقريب املس���اجد 

الكبيرة احملببة الى انفسهم من مناطق سكنهم.
كان ذلك احد محاور التصريح املطول الذي أدلى به 
د. الفالح على هامش زيارته التفقدية غير الرس���مية 
ملركز مسجد جابر العلي الرمضاني التابع الدارة مساجد 
محافظ���ة حولي حاضرا ص���الة القيام مع املصلني في 

الليلة الثالثة من العشر االواخر.
وعن االنطباع الذي خرج به من خالل جولته باملسجد 
قال د. الفالح: مس���جد جابر العلي من املساجد الرائدة 
ويعد الثاني بعد املس���جد الكبي���ر وهذا ليس إال ثمرة 
اجلهود الكبيرة الواضحة التي يبذلها جميع العاملني 
في إدارة مساجد محافظة حولي. مشيرا الى أن التنظيم 
والتنسيق وآلية العمل تستشعر منها أنهم كتيبة متعاونة 

مبدعة.
وقال: ما رأيته خالل جولتي غير الرس���مية ش���يء 
يثلج الصدور ويش���رح القلوب فإدارتهم للفكرة تتم 

بشكل رائع.

أجواء روحانية

وحول الدعم الذي قدمته الوزارة للمراكز الرمضانية 
قال د.الفالح: من اهداف وغايات الوزارة متمثلة في قطاع 
املساجد تهيئة املساجد للعبادة حتى يقبل اجلميع عليها 

ويشعروا براحة ويعيشوا الطمأنينة.
وم���ن هذا املنطلق حترص ال���وزارة على دعم مثل 
هذه املشاريع التي تصب في هذا االجتاه وتوفير اجواء 
روحانية في املساجد مبا ميكن ان توفره من مشايخ ذوي 
علم يلقون اخلطب واخلواطر واحملاضرات والدروس 
وتوزيع النشرات واملس���ابقات الثقافية بهدف توفير 
اجلو االمياني املناسب للعبادة وأيضا املقرئون الذين 
يتمتعون بجمال الصوت وعزوبة الكلمات التي تشحذ 
همم املصلني، فضال عن تنظيم اخلدمات وتوفير الضيافة 
الالزمة واحلرص عل���ى نظافة املكان وتهيئة املكيفات 
سواء داخل املس���اجد او في اخليم املجاورة، موضحا 
ان هذا املناخ يحق���ق الغاية االميانية بجني ثمار هذه 

الليالي املباركة.

لماذا المراكز الرمضانية؟

ومضى د.الفالح مؤكدا ان الوزارة تعد خططا قصيرة 
املدى واخرى طويلة، ومن خالل الرؤى املستقبلية نعلم 
ان شهر رمضان في السنوات القادمة سيأتي في طقس 
حار، ونعلم ايضا الروحانيات العالية في هذا الش���هر 
واالقبال الكثيف الذي يحدث م���ن املقيمني والوافدين 
على املساجد التي ال تكفي مساحاتها الستقبالهم فكان 
البد من التفكي���ر في ايجاد مراكز رمضانية، باإلضافة 
الى الهدف االهم وهو تخفيف حدة الضغط على املسجد 

الكبير الذي كان ميتلئ بقرابة ال� 180 الف مصل في ليلة 
27 من رمضان وساحاته اخلارجية لن تسعف املصلني 
ولن تريحهم االجواء احلارة وقتها مما يصيبهم بالضيق 

ورمبا يتسبب ذلك في عزوفهم عن الصالة . 
وأضاف غير اننا نهدف الى توفير املكان املناس���ب 
للمصلني من حي���ث القرب من مناطقه���م مؤكدا على 

ضرورة ايجاد الال مركزية في هذا االمر.
وق���ال ان الوزارة اعدت هذه الفك���رة العام املاضي 
والقت جناحا شديدا في مسجد جابر العلي ووصل عدد 
املصلني به تقريبا ال���ى 30 الف مصل في ليلة 27 مما 
ش���جعنا على تعميمها، ونحمد اهلل حتى االن لم نتلق 
اى شكاوى من املصلني في املراكز الثمانية التي اعدتها 
الوزارة واالمور تس���ير على مايرام واالقبال كثيف في 

جميع املراكز خاصة هنا في مسجد جابر العلي.

الوليدان المتميزان

وعن عالقة الوزارة باملراكز الرمضانية اكد د.الفالح ان 
اجلميع لدى الوزارة سواسية فمن خالل قطاع املساجد 
يتم توفير جميع اخلدمات في كل املراكز حتى املجالس 
الفقهية عقب صالة اجلمع واخلواطر بني ركعات التراويح 
والقيام وذلك لتوفير مناخ رمضاني روحاني لدى اجلميع 

فهذه سياسة وزارة.
ومضى يقول ان الفارق بني جتربة مسجد جابر العلي 
وغيره ليس���ت في االمكانيات لكنه في االشخاص فكل 
القائمني على املراكز الرمضانية يعملون وفق آلية جيدة 
وتعاون ملموس برئاس���ة وكيل شؤون قطاع املساجد 
وليد الشعيب الذي ميارس عمله بحب شديد ويشرف 
على كل كبيرة وصغيرة باالضافة الى مدير ادارة مساجد 
حولي وليد الس���تالن الذي يشعرك بان ادارته كتيبة 
حربية تعمل بقل���ب يحب ذلك العمل وكلهم على قلب 
رجل واحد. مش���يرا الى ان تفانيهم في العمل ميثل لنا 

احراجا فال مكافأة تناسبهم اال من عند اهلل.
ويعلق الفالح مازحا بان الال سقف لطموح الوليدين 
»الشعيب والستالن« في حتقيق اهداف وغايات الوزارة 

يجعلنا نعانى فجزاهما اهلل كل اخلير.
مشيرا الى ان اهم ما مُييز العاملني بوزارة االوقاف 
هي قوة الدفع الذاتية متثل حجر الزاوية في اجنازاتنا 
وما نلمسه هنا في مسجد جابر العلي دليل دامغ على 

ذلك.
انهم يتحركون بدافع ذاتي وحب مستش���عرين ان 
اهلل سبحانه وتعالى تخيرهم خلدمة دينه واستعملهم 
لذلك فترى الس���عادة على وجوههم وهم يعملون، لذا 
البد ان يكلل اهلل جهودهم تلك بنجاح باهر ورضا من 

اهلل يتبعه باالكيد رضا املصلني.
وأذكر ان جمعية الشفافية الكويتية قد اعدت العام 
املاضي استبيانا تبني من خالله ان وزارة االوقاف االولى 
بني الوزارات من حيث كونه���ا »االعلى دافعية واالقل 

حافزا رغم انها تضم نحو 10 آالف موظف«.

القطاعات المتعاونة

وعن اجلهات املش���اركة في املراكز الرمضانية قال: 
الشراكة في هذا العمل من االهمية مبكان ان تبرز العمل 
وتقويه واليد الواحدة ال تصفق، مش���يرا الى حرص 
العديد من اجلهات على التعاون معنا في سبيل اجناح 
املراكز الرمضانية منها القطاعات احلكومية مثل وزارة 
الداخلية وادارة الطوارئ الطبية واالدارة العامة لالطفاء 
ومنها القطاع االهلي مثل مبرة طريق االميان برئاسة 
الداعية نبيل العوضي الذي يبذل وفريق عمله جهودا 
حثيثة ال ينكرها احد في سبيل اجناح الفكرة، باالضافة 
الى آخرون جندوا انفسهم خلدمة تلك املراكز وجزاهم 
اهلل كل اخلي���ر، فالتعاون البد ان تكون ثمرته النجاح 

الذي نراه ويلمسه جموع املصلني.

6 مساجد كبيرة

وحول اجلديد فيما يتعلق بإنشاء مساجد جديدة، 

اوضح الفالح ان الوزارة أعدت خطة لذلك، لكن ليس 
على غرار املس���جد الكبير بالضبط امنا فكرة مسجد 
كبير في كل محافظة ليس بحجم املسجد الكبير لكن 

نحاول ان تكون تلك املساجد ذا مساحة كبيرة.
وق���ال: تقدمنا للبلدية بهذا الطلب إلقامة مس���جد 
مركزي في كل محافظ���ة وحصلنا منهم على موافقة 
مبدئية، لكن االمر ليس سهال وجار البحث عن اماكن 
مناسبة لتوفير مركز متميز من كل النواحي وبعون 

اهلل كل ات قريب.

 رضا المصلين

وحول مدى رضا املصلني عن املساجد في رمضان 
قال الفالح: تقوم وزارة االوقاف بإجراء دراسة ميدانية 
س���نوية ملعرفة مدى رضا جمهور املصلني عن كل ما 
يتعلق باملساجد من حيث صوت املؤذن وخطابة االمام 
ونظافة املسجد وساحاته اخلارجية وجودة االجهزة 
الصوتية وجميع اخلدم���ات التي تقدمها لهم الوزارة 
وبفضل اهلل تأتي النتائج منذ اربع س���نوات ايجابية 
وحتمل نس���بة تتراوح بني 88 و91% من الرضا وهي 
نسبة جيدة جدا ونحصل من الدراسات على مقترحات 
ورؤى للجمهور يتم دراستها واألخذ مبا يتوافق مع 

استراتيجية الوزارة منها.

تحديات خطيرة

وعلى صعيد آخر، اكد الفالح ان دور وزارة االوقاف 
خطير ومهم في كل الدول العربية واالسالمية ونحن 
نواجه حجم حتديات كبيرا ملواجهة كل اطياف املجتمع 
س���واء في اجلوانب االخالقية أو االميانية او االمنية، 
أو تلك القضايا املتعلقة برواس���خ املجتمع ومتاسكه 
وحماية الشباب من االنحراف وغيره من املوبقات، التي 
تأتي من اماك���ن عديدة في ظل وجود ثورة االنترنت 
واملتغيرات الدولية واالرهاب العاملي والنعرات الطائفية 
والعصبية التي يثيرها البعض من حني آلخر، كل تلك 
التحديات يجب علينا التصدي لها وبالتعاون مع جميع 

مؤسسات الدولة.
مش���يرا الى ان تلك التحديات جتعل كل العاملني 
داخ���ل الوزارة في حالة اس���تنفار دائم، وخاليا نحل 
تعمل بال هوادة في سبيل حتقيق استراتيجيات الوزارة 
والقيام باالدوار املنوطة بها سواء على الصعيد الداخلي 
أو عل���ى الصعيد الدولي املتمثلة ف���ي ابراز الصورة 
احلسنة لالسالم والدفاع عن نبيه الكرمي ژ من هجوم 

احلاقدين.

حب األيدي

وبشأن استعانة الوزارة بأعداد كبيرة من الوافدين، 
اكد ان االفضلية ف���ي التعيني بأي وظيفة للمواطنني 

بالطبع في املقام االول.
ولكن لدينا لالسف أربع وظائف نعتبرها في حالة يتم 
فال تلقى أي قبول من املواطنني وهي »االمام واحملاسب 
والقانوني واإلعالمي« ظنا منهم انها التزال مهن دون 
املس���توى االجتماعي الالئق »البعض منهم يعتبرها 
كذلك« فال جند بد مع احتياجنا الش���ديد لوجود هذه 

املهن اال ان نستعني بهم من خارج البالد.
وأضاف ان الوزارة منحته���م العديد من املميزات 
لتشجيعهم على االنضمام للوزارة، مشيرا الى اعداد 
كادر خاص لألئم���ة الكويتيني مثل املعلم ومنحناهم 
امتيازات أخرى ولم يبق اال ان نقبل ايديهم، لكنهم في 
عزوف اال من رحم ربي، فماذا نفعل في هذه احلالة؟

وألقى الفالح بالالئمة في هذه القضية على وسائل 
االعالم قدميا التي كرس���ت لذلك »على حد قوله« من 
خالل استهانتها بالداعية وجتسيده في صورة دونية 
حتى انه لو ذهب شابان احدهما مهندس واآلخر إمام 
خلطبة إحدى البنات على الفور يفضل املهندس، هذا 
بالطبع اال من رحم ربى من اناس فاضلون يجلون قيمة 

االمام ويقرون له بهيبته داخل املجتمع الكويتي.

العنيزي: استنفار الجهود في المركز الرمضاني 
بمساجد الفروانية في العشر األواخر

صرح مراقب الشؤون الثقافية 
بإدارة مساجد محافظة الفروانية 
ورئيس املركز الرمضاني مبسجد 
زبن يوسف الزبن بضاحية عبداهلل 
العنيزي  املبارك قطعة 5، جابر 
بان فريق العمل باملركز الرمضاني 
يعمل حاليا بكامل طاقته وبجهود 
مكثفة على مدى 24 ساعة لتنفيذ 
اخلطة املرسومة الستقبال االعداد 
املتزايدة م����ن املصلني في ليالي 
العش����ر االواخ����ر م����ن رمضان 
باس����تنفار اجله����ود والضيافة 
املميزة واالص����وات الندية التي 
تتم استضافتها يوميا في املركز 
الرمضاني. واوضح العنيزي ان 

الذي  الندية  برنامج االص����وات 
متيز به املركز الرمضاني مبساجد 
محافظة الفروانية هذا العام مازال 
يالقي استحسان وجتاوب كثير من 
جمهور املصلني حيث يقوم كل يوم 
اربعة قراء من القراء املشهورين 
بجم����ال الصوت وحس����ن االداء 
التراويح والقيام،  بأداء صالتي 
الى  البرنامج  حيث يهدف ه����ذا 
التوفي����ر على جمه����ور املصلني 
عناء التنقل بني املساجد بحثا عن 
الصوت الندي والتالوة الشجية 
في صالتي التراويح والقيام. اما 
بخصوص االنشطة النسائية فقد 
ذكر العنيزي أنه تقام محاضرة 

نسائية يومية تبدأ الساعة احلادية 
عشرة والنصف وحتى موعد صالة 
القيام في متام الس����اعة الثانية 
عشرة والنصف بالتعاون مع ادارة 
التنمية االسرية، واوضح العنيزي 
ان ادارة مساجد محافظة الفروانية 
وفرت طاقما نسائيا متكامال من 
العامالت خلدمة املصليات والعمل 
على تلبية احتياجاتهن. مشيرا الى 
اجلهود البارزة التي يبذلها الفريق 
التنمية  التابع الدارة  النس����ائي 
االس����رية، حيث تقوم االخوات 
االداريات بتنظيم مصلى النساء 
اداريا في صالة القيام، وسيستمر 

النشاط النسائي طوال العام.

ليلى الشافعي
شاركت ادارة اإلعالم الديني بوزارة االوقاف 
والش���ؤون االس���المية في معرض اشراقات 
اس���المية والذي نظمته ش���ركة فيال السالم 
لتنظيم املعارض واملؤمترات بفندق املوڤنبيك 
في صالة النور بقاعة املؤمترات حتت رعاية 
وزير العدل ووزير االوقاف والشؤون االسالمية 
املستشار راشد احلماد وبحضور كوكبة من 
العلماء من مختلف الدول العربية واالسالمية 

وذلك خالل الفترة من 7 وحتى 9 اجلاري.
ج���اء ذلك ف���ي تصريح ملراق���ب االنتاج 
والتنس���يق االعالمي ب���ادارة االعالم الديني 
بوزارة االوقاف والشؤون االسالمية ومدير 
القيمي لتعزيز  العامة باملش���روع  العالقات 
العبادات »نفائس« سلمان اخلليفان الذي اكد 
ان هذه املشاركة ليست االولى من نوعها وامنا 
تأتي ضمن مشاركات عديدة ساهمت بها ادارة 
االعالم الديني مع مؤسسات مجتمعية كثيرة، 

وذلك انطالقا من دورها التوعوي والتوجيهي 
التي حترص عل���ى القيام به دائما، وتعزيزا 
ملبدأ الشراكة الذي هو ضمن استراتيجيتها 

ايضا.
مشيرا الى ان لغة الشراكة والتعاون التي 
تسود العالم في هذه اآلونة تفرض علينا جميعا 
بأن نتعاون ونلملم القوى ونتبادل اخلبرات 
واملعارف عبر برامج مشتركة من شأنها ان تعيد 
ابناءنا الى دائرة االستقامة والقرب من اهلل 
عز وجل مشددا في الوقت ذاته على ضرورة 
ان يكون هذا االحتاد مبنيا على اعمدة قوية 
من التخطيط السليم وقائما على برامج قابلة 
للتنفيذ على ارض الواقع ومواجهة التحديات 

االخرى حتى يكون له قيمة.
وعن نوعية املشاركة افاد اخلليفان بأنها 
كانت متنوعة بني مرئية ومسموعة ومقروءة 
محمولة عل��ى اشرط��ة ڤيديو وكاسيت واقراص 
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الخليفان: إصدارات متنوعة لإلعالم الديني وزعت مجانًا في معرض إشراقات إسالمية


