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ثاني أكبر مسجد في الكويت يمتلئ بالمصلين

آالف المصلين أحيوا ليلة القدر
في مسجد الزبن بالفروانية

80 محاضرة و75 خاطرة في مساجد مبارك الكبير

الشعيب كّرم قراء العشر األواخر

العازمي: مسجد سبيكة الصباح ارتدى حلة اإلجادة في ليلة الـ 27

الشعيب: 1600 وجبة للمتطوعين توزع بعد الساعة الـ 10 وحتى الـ 11 مساًء

15 ألف ُمَصّل تهجدوا في ليلة الـ 28 من رمضان في المسجد الكبير

أسامة أبوالسعود
أكد مدير إدارة املس����جد الكبير أحم����د العصفور أن 
العمل بروح الفريق الواحد الذي متتعت به جميع الفرق 
واجلهات املشاركة في العشر األواخر، كان هو سر جناحها، 
والسيما ليلة 27 التي استقبل املسجد الكبير خاللها ما 

يربو على 120 ألف مصل.
وبني العصفور خالل حفل تكرمي اجلهات املشاركة الذي 
نظمته إدارة املسجد مساء أول من أمس أن ما ملسناه من 
احلماس وروح العطاء لدى جميع املشاركني، وتفانيهم 
في خدمة جموع املصلني هو بال ش����ك نابع من إميانهم 
مبا يؤدونه من أعمال، مشيرا الى أن الرسول الكرمي ژ 
يقول: »رباط يوم وليلة في س����بيل اهلل، كقيام وصيام 

شهر كامل«.
وأوضح أن بذل اجلهد خلدمة املصلني من قبل جميع 
من شاركوا في العشر األواخر هو حتقيق لهدف يتطابق 
ومبادئ ديننا احلنيف التي حثت املسلم على مساعدة أخيه، 
مبينا أن هذا العمل من متام اإلميان، مشيدا بكل اجلهات 

املشاركة في املسجد الكبير، السيما جميع الوزارات التي 
ساهمت لنجاح هذا العرس اإلمياني في العشر األواخر 

من شهر رمضان املبارك.
وأوضح أن األعمال التطوعية في املسجد الكبير أثبتت 
قدرتها على جناح أي عمل، مش����يرا إلى حسن التنسيق 
بني الوزارات وإدارة املسجد وحسن املتابعة من اجلهات 

املشاركة جميعها كل فيما يخصه.
وأضاف قائال: إن العني لتدمع وإن القلب ليخشع وإنا 
على فراق هذا الش����هر وهذه الوجوه الطيبة حملزونون، 
مؤكدا أنهم سيكونون على رأس املدعوين للمشاركة في 
جميع االنش����طة املقبلة والت����ي تتطلب وجود مثل هذه 
الكوادر، مشيرا الى أن ليلة 28 لم تشهد سوى حاالت ال 

تذكر راجعت العيادات الطبية.
من جانبه، أكد رئيس قسم الشؤون الدينية ورئيس 
جلنة السحور والفطور في املسجد الكبير، يوسف الشعيب 
أن جميع اجلاليات الناطقة بغير اللغة العربية تقوم خالل 
العشر األواخر من رمضان بأنشطة مختلفة وخاصة قيام 

الليل وصالة التهجد في مس����اجد اجلاليات، وخصوصا 
املسجد الكبير.

وبني أن ضيوف الوزارة من اجلاليات واخلطباء والدعاة، 
يقومون بإلقاء احملاضرات والدروس واخلواطر اإلميانية 
وذلك بالتنسيق واإلشراف مع مراقبة اجلاليات، مشيرا 
إلى انعقاد تلك احملاضرات في اخليمة الكبرى من الساعة 
11 وحتى 11.45 مساء، حيث شهدت الليلة الفائتة محاضرة 
لشيخ اجلالية الهندية الكيرالوية محمد بن علي باليال 

حملت عنوان توديع رمضان، باللغة االجنليزية.
وأشار الش����عيب الى أن مراقبة اجلاليات تنظم تلك 
احملاضرات مبعظم لغات تلك اجلاليات والتي تتنوع بني 
االجنليزية، والهندية التي تنقسم إلى األوردية، التاميلية، 
الكيرالوية، إضافة إلى اجلالية السريالنكية، والبنغالية، 
حيث يكون ل����دى كل منهم برنامج خالل قيام الليل من 
محاضرات ودروس وخواطر إميانية مع خطباء اجلالية. 
وفيما يتعلق بالوجبات التي تقدم للمتطوعني بني الشعيب 
أنها تتعدى 1600 وجبه يوميا، إضافة إلى 4000 سندويتش 

توزع من بعد الساعة 10 وحتى الساعة 11، مبينا أن عدد 
ما يوزع من وجبات افطار يربو على 1100 وجبة يوميا، 

تصل في أيام اإلجازات إلى 1500 وجبة.
وف����ي ليلة 28 من رمضان بلغ عدد املصلني ما يفوق 
ال� 15 ألفا، أمهم في الركعات األربع األولى القارئ قتيبة 
الزويد، وقرأ ف����ي الركعتني األول����ى والثانية من بداية 
سورة الشعراء إلى اآلية 89 منها، وفي الركعتني الثالثة 
والرابعة قرأ من اآلية 90 من س����ورة الشعراء إلى اآلية 
175 منها، وفي الركعات األربع التالية أم املصلني القارئ 
خالد اجلهيم وقرأ في الركعتني اخلامس����ة والسادس����ة 
من اآلية 176 من س����ورة الشعراء إلى اآلية 19 من سورة 
النمل، وفي الركعتني السابعة والثامنة من اآلية 20 إلى 

اآلية 66 منها.
وبعد الركعات األربع األولى بني الداعية بدر احلجرف 
في خاطرة إميانيه أننا ننعم بنعمة اإلميان باهلل سبحانه 
وتعال����ى، في الوقت الذي يغرق في����ه غيرنا في اآلثام، 

متسائال ماذا قدمنا لهذا الدين العظيم؟

وق����ال إن النبي ژ ضرب لنا مثال عظيما في صبره 
على قومه على الرغم من إيذائهم له، مشيرا الى أن صبره 
واحتسابه كان في سبيل نشر دين اهلل، حيث كان يحمل 

الدين كهم عظيم قاسى من أجله الكثير.
وأوضح أن رحمة النبي ژ وعطفه على أمته جتلت 
حني خيره اهلل تعالى بني هالكهم، وبالطريقة التي يريدها 
النبي ژ وبني أن يصبر عليهم، إال أنه ژ اختار الصبر 
لع����ل اهلل يخرج من أصالبهم من في����ه خير لهذا الدين 

العظيم.

 الجهات المكرمة

وع����ن اجلهات املكرمة فهي وزارة الداخلية ممثلة في 
إدارة الدوريات ومخفر ش����رق، الهالل األحمر الكويتي، 
وزارة الصحة ممثلة بإدارة الطوارئ الطبية، وزارة اإلعالم 
ممثلة بالتلفزيون واإلذاعة، اإلدارة العامة لإلطفاء ممثلة 
مبركز الهاللي، جوالة جامعة الكويت، جوالة الهيئة العامة 

للشباب والرياضة، كشافة وزارة التربية.

أسامة أبوالسعود
كرم رئيس اللجان املش����رفة على أنشطة مسجد 
س����بيكة الصباح ومراقب الصيانة م.ماجد الشعيب 
القراء الذين أّموا املصلني طوال ش����هر رمضان ليلة 

أمس بعد نهاية صالة التهجد ليلة ال� 27.
وعلى صعيد متصل، صرح رئيس اللجنة االعالمية 
وجلنة التنسيق واالتصاالت املراقب االداري بإدارة 
مس����اجد محافظة حولي محمد العازم����ي بأن ادارة 
مساجد محافظة حولي، وبعد جناح »مشروع مسجد 
جابر العلي« مبنطقة الشهداء خالل االعوام القليلة 
املاضية والتي رغم قلتها، جعلت من املس����جد علما 
بارزا في وطننا الغالي، وحتقق ذلك في زمن يسير، 
ثم القت الفكرة قبوال واستحسانا من اجلميع، فكان 
القرار امليمون بتعميم الفكرة من قبل الوكيل املساعد 
لشؤون املساجد وليد الشعيب بزيادة عدد املراكز، فتم 
ترشيح مسجد الشيخة سبيكة الصباح � منطقة حولي 
� حيث يتميز بوجوده في منطقة حولي ذات الكثافة 

الس����كانية العالية، وكذلك سرعة وسهولة الوصول 
اليه، مما يجعل املئات يتوافدون الى املسجد بال حاجة 
الى سيارة، وهذا له اثره في امتالء املسجد في دقائق 
معدودة، وكانت االدارة قد شكلت جلانا عاملة لتنظيم 
هذه االنشطة، فتم تش����كيل ثالث جلان للقيام بهذه 
املهمة وهي: جلنة الصيانة، جلنة التنسيق واملتابعة 

واالتصاالت، واللجنة االعالمية.
وفيما يتعلق بصالة التهجد ليلة االول من امس، 
فقد جاءت في جو روحاني مهيب فأّم القارئ حسن 

حضرمي الركعات االربع االولى.
وما ان انهى االم����ام الركعات االربع االولى حتى 
قام الداعية وليد الطراد بإلقاء خاطرة طيبة رقق بها 
القلوب، فذرفت منها الدموع ووجلت معها القلوب، 
حث الناس من خاللها على عدم اعطاء فرصة للشيطان 
ان يستثمر ذنب االنسان ويقنطه من رحمة اهلل عز 
وجل وعظي����م عفوه، ودعاهم الى صدق اللجوء الى 

اهلل عز وجل في هذه اللحظات املباركات.

غير املركز وهي مسجد احلافظ بن 
كثير مبنطقة القصور ق5 ومسجد 
طلحة األنصاري مبنطقة القرين 
ق2 ومسجد عمر بن عمير مبنطقة 
صباح السالم ق4 ومسجد احلارث 
ب����ن مالك ق 6 ومس����جد العز بن 
عبدالس����الم بنف����س املنطقة ق2 
ومسجد محمد بن احلنفية أيضا 
في العدان ق3 ومسجد محمد بن 
س����عد الزهري في منطقة مبارك 

الكبير ق5.
يذكر ان هذه املساجد تشرف 
عليها ثلة من االداريني والثقافيني 
واملهندس����ني العاملني في االدارة 
لتهيئ����ة هذا اجل����و اإلمياني وقد 
بلغ عدد احملاضرات املعدة جلميع 
االعتكافات الرمضانية 80 محاضرة 

وعدد اخلواطر 75 خاطرة.

في جم����ع غفير في مس����جد 
د.عبداهلل العتيبي مبنطقة مبارك 
الكبير ق4 أّم املصلني الداعية مهدي 
بن يوسف بن جميل ضيف وزارة 
األوقاف والشؤون اإلسالمية من 
اململكة العربية السعودية وصرح 
مدير ادارة مساجد محافظة مبارك 
الكبير ابراهيم اخلزي بأن الداعية 
قد ختم زيارت����ه لهذه البالد بعد 
ان صلى باملس����لمني ليلة السابع 
والعشرين من هذا الشهر الفضيل، 
وكان يصلي بهم صالتي التراويح 
والقيام منذ الليلة ال� 23، مشيرا 
الى ان مسجد د.عبداهلل العتيبي 
هو مركز احملافظة الذي تقيم فيه 
برنامجها خالل العش����ر األواخر 
والذي يحتوي عل����ى العديد من 
احملاض����رات واخلواطر ووجبات 

وتابع كما قامت أيضا بإعداد 
برنامج لباقي املعتكفات الرمضانية 
في احملافظة وعددها سبع معتكفات 

جميع س����بل الراحة انطالقا من 
ش����عارها الذي ترفعه »مساجدنا 

راحتك«.

الفطور والسحور كما ان االدارة قد 
حرصت أشد احلرص على إيجاد 
اجلو اإلميان����ي للمصلني بتوفير 

أحيت ادارة مساجد محافظة الفروانية بوزارة 
االوقاف والشؤون االسالمية ليلة السابع والعشرين 
من ش���هر رمضان املبارك ف���ي املركز الرمضاني 
املتميز مبسجد زبن يوسف الزبن بضاحية عبداهلل 
املبارك، حيث تواج���د آالف اجلموع من املصلني 
إلحي���اء تلك الليلة املباركة س���واء في مصليات 

الرجال أو النساء.
وأشرف فريق العمل الرمضاني باملسجد على 
تنظيم حركة دخول وخ���روج املصلني وتوفير 
اخلدمات املتكاملة له���م ألداء تلك الليلة املباركة 
في خشوع وس���كينة، وأّم املصلني في الركعات 
االربع االولى القارئ صالح الديحاني وفي الركعات 
االربع التوالي أّم املصلني القارئ علي اجلعفري 
العنزي، وتخللت االستراحة بعد الركعات االربع 
االولى محاضرة دينية بعن���وان الريان للداعية 
علي العنزي، ويعتبر مس���جد الزبن ثاني اكبر 
مسجد في الكويت من حيث املساحة بعد مسجد 

الدولة الكبير.
وصرح مدير ادارة مساجد محافظة الفروانية 
بوزارة االوقاف والشؤون االسالمية مزيد الظفيري 
بأن فريق العمل الرمضاني كان مستعدا ومهيئا 
الستقبال ليلة السابع والعشرين منذ اليوم االول 
للشهر املبارك وتوزيع املهام واالختصاصات بني 
اللجان  العاملة والتنسيق مع االخوات مشرفات 
مصلى النساء في ظل االعداد الكبيرة من االخوات 
املصليات والت���ي توافدت على املركز واخلدمات 
املقدمة لهن واحلرص على متابعة ابنائهن في مراكز 
الشباب والبنات بالتعاون مع ادارة السراج املنير 
والتي قامت مشكورة بإخالء القاعات واستقبال 
االعداد الكبيرة من املصليات الالتي امتألت بهن 
س���احات املس���جد الداخلية واخلارجية، مشيدا 
باجلهود اجلبارة واحلثيثة التي قام بها الفريق 
واالب���داع في العمل وحس���ن التنظيم في املركز 

الرمضاني.

اآلالف احتشدوا في مسجد الزبن اللتماس ليلة القدر

ابراهيم الصالح واحمد العصفور في لقطة جماعية مع املكرمني

تكرمي أحد القراء

قيام ليلة الـ 27 من رمضان في مسجد عبداهلل العتيبي

ممثلو الجمعيات الخيرية: اللجنة الكويتية المشتركة تحظى بسمعة طيبة تستوجب تعزيز دورها اإلغاثي في الدول المنكوبة
 أشاد أعضاء اللجنة الكويتية املشتركة لإلغاثة بجهود وفودها 
اإلغاثية إلى كل من دول لبنان واليمن وبنغالديش وفلسطني وموريتانيا 
واندونيسيا وسريالنكا والصومال، مؤكدين أن اللجنة كجهة تنسيقية 
بني اجلمعيات واملؤسسات اخليرية في الكويت احتلت مكانة متقدمة 
واكتس����بت سمعة طيبة، ومش����ددين على ضرورة تعزيز جهودها 
ورفدها باإلمكانات الفني����ة الالزمة وتفعيل دور األعضاء في اجتاه 

دعم دورها الريادي. 
 ج����اء ذلك خ����الل اجتماعها الدوري الذي ناق����ش تقرير الوفود 
اإلغاثية وخطة األمانة العامة للرحالت اإلغاثية خالل املرحلة املقبلة 
بحض����ور كل من رئيس اللجنة، ونائبه وممثلني عن وزارة األوقاف 
وجمعية اإلصالح االجتماعي وبيت ال����زكاة وجمعية إحياء التراث 
اإلس����المي وجمعية العون املباشر وجمعية النجاة اخليرية وجلنة 
التعريف باإلسالم وجمعية صندوق إعانة املرضى والهيئة اخليرية 
اإلسالمية العاملية و جمعية الشيخ عبداهلل النوري اخليرية وأمني 
عام اللجنة.  ومن جانبه ثمن أمني عام اللجنة فيصل اجليران جهود 
األمانة العامة لألوقاف التي ل����م تدخر جهدا في تقدمي الدعم الالزم 
للجنة في اآلونة األخيرة ومساعدتها على إجناح رسالتها اإلغاثية، 

كما أعرب عن ش����كره ملبرة بيتك التابعة لبيت التمويل الكويتي ملا 
قدمته من دعم خالل رحلة الوفد اإلغاثي للصومال.

ولم يفت اجليران أن يقدم خالص الشكر والتقدير ألركان وزارة 
اخلارجية والسفارات الكويتية في اخلارج على التسهيالت التي تقدمها 
للوفود اإلغاثية لدي قيامها مبهماتها اخليرية واإلنس����انية والعمل 

على تذليل العقبات أمام اي مشاريع أو برامج إغاثية. 
وكشف عن أن اللجنة وعلى ضوء الدعم املقدم لتعميم أنشطتها 
وضعت خطة إغاثية خالل فترة الصيف شملت كل الدول التي تعرضت 
إلى نكبات وكوارث في الفترة األخيرة، وقد تنوعت املس����اعدات بني 
امل����واد الغذائية والطبية وبناء املنازل وحف����ر اآلبار وغيرها، وقدم 
ش����رحا وافيا لكل رحلة إغاثية والظروف التي أحاطت بتس����ييرها 
ومدى حاجة املنكوبني هنا وهناك ملس����اعدات من نوع معني حسب 

بيئتها وخصوصيتها. 
وبخص����وص خطة األمانة العامة للرح����الت اإلغاثية قدم األمني 
العام نبذة موجزة عن اخلطة املقبلة، موضحا أن اللجنة جمعت كل 
توصيات الوفود اإلغاثية ووضعت على ضوئها خطتها اإلغاثية الثانية 
من واقع العمل امليداني وحددت املبالغ املطلوبة لكل دولة واجلهات 

املرشحة لالستفادة من برامج اللجنة ومشاريعها اخليرية.
وفي سياق متصل ناقش أعضاء اللجنة التقارير اإلغاثية واخلطة 
اجلديدة، فمن جانبه دعا رئيس اللجنة يوس����ف احلجي إلى تفعيل 
دور اجلمعيات األعضاء في اللجنة وترش����يح ممثلني عنها ملشاركة 
الوفود اإلغاثية للحفاظ على املكانة التي وصلت إليها اللجنة والثقة 

املمنوحة لها من جانب الداعمني. 
وبدوره أعرب نائب رئيس اللجنة ورئيس جمعية النجاة اخليرية 
أحمد اجلاس����ر عن تقديره للجهود املبذولة، مؤكدا أن تضافر جهود 
اجلمعي����ات اخليرية الكويتية وتعاونها في إق����رار املبالغ وتوزيع 

املساعدات على مستحقيها أمر يستحق الفخر واالعتزاز.
 كما قدم اجلاسر شكره لألمانة العامة لألوقاف التي كان لها الدور 
األكبر في دعم الرحالت اإلغاثية، الفتا إلى أن األمانة قد وضعت كامل 
ثقتها في اللجنة املش����تركة مما يستوجب أن تصرف جميع املبالغ 
املعتمدة على اجلهات املتضررة ويتم استعاضتها بطلبات أخرى وقبل 
انتهاء السنة املالية التي تنقضي بانتهائها فرصة احلصول على الدعم 

الكامل املعتمد للجانب اإلغاثي والذي يبلغ مليون دينار سنويا. 
ودعا األمانة العامة للجنة إلى أن تبحث عن كل الوسائل الالزمة 

لزيادة نش����اطها وجهودها في سبيل اس����تمرار الثقة املمنوحة لها 
وضمان مواصلة هذا الدعم.

وم����ن ناحيتهم ثمن األعضاء جهود اللجنة وأبدوا اس����تعدادهم 
ملواصلة دعمهم ألعمال اللجنة فممثل جمعية اإلصالح أحمد الفالح 
أبدى استعداد جمعيته ملشاركة وفود اللجنة في رحالتها اإلغاثية، 
وبدوره اقترح جاسم العييناتي من جمعية إحياء التراث اإلسالمي أن 
يتم االستفادة من مكاتب اجلمعيات اإلقليمية واإليعاز إليها بتنفيذ 
العديد من املشاريع االغاثية تعاونا مع الوفود االغاثية، وقدم ممثل 
جمعية الش����يخ عبداهلل النوري، خالد البدر مقترحا بأن يتم تعيني 
موظفني وأن تخصص رواتبهم ضمن املبالغ املعتمدة لإلغاثة، وطالب 
خالد الهندي من جمعية صندوق إعانة املرضى بأن تتوسع اللجنة 
في الدول التي تقدم فيها املس����اعدات وتشمل دوال أخرى محتاجة، 
ومن جمعية العون املباشر أبدى جمال النامي استعداد جمعيته لدعم 
املشاريع اإلغاثية في الصومال، باعتبار أن اجلمعية متخصصة في 
العمل داخل القارة األفريقية، وطالب أعضاء اللجنة وزارة األوقاف 
والشؤون اإلسالمية وبيت الزكاة بتخصيص جزء من مبالغ املعونات 

املخصصة لإلغاثة لدعم أعمال اللجنة.

)أسامة البطراوي(15 ألفا أدوا صالة القيام في الليلة الـ 28


