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ختام مسابقة الديوانيات اليوم

العتيبي: نسعى لتأصيل مفهوم 
الديوانية في نفوس المتسابقين 

أعلن مدير عام مس���ابقة 
الديوانيات سعد العتيبي ان 
التي تنظمها جلنة  املسابقة 
التابعة  العمل االجتماع���ي 
جلمعية اإلصالح االجتماعي 
� فرع الرقة تختتم في التاسعة 
والنصف من مساء اليوم حتت 
رعاي���ة نائب رئيس مجلس 
القانونية  الوزراء للشؤون 
ووزير العدل ووزير األوقاف 
والشؤون اإلسالمية املستشار 
راشد احلماد وذلك في صالة 
الرق���ة بتنافس 20  أف���راح 
املراكز األولى  ديوانية على 

بحضور عدد من قيادات جمعية اإلصالح االجتماعي. 
وأكد العتيبي في تصريح صحافي انه وصل للدور النهائي 
20 ديوانية بعد خروج 44 ديوانية في املنافسات التي استمرت 
طوال األيام اخلمس���ة املاضية وتأهلت ديوانية مسلم العجمي 
وديوانية الشطي وديوانية بوعلي وديوانية ابن طرجم وديوانية 
بدر العتيبي وديوانية مش���اري مب���ارك العدواني وديوانية 
املتعب وديوانية بوخرما وديوانية محمد الكريباني وديوانية 

راشد الفالج. 
وأوضح العتيبي ان جمعية اإلصالح االجتماعي بالرقة نظمت 
املسابقة لديوانيات محافظة األحمدي على مدى السنوات العشر 
املاضية وقامت بالتعاون مع إدارة الثقافة اإلس���المية بوزارة 
األوقاف والشؤون اإلسالمية على مدى السنتني املاضيتني كما 
يتم التعاون بش���كل دائم مع جمعية الرق���ة التعاونية والتي 
تقدم دعما مس���تمرا للمس���ابقة. وأكد العتيبي ان جلنة العمل 
االجتماعي بجمعية اإلصالح تسعى من خالل املسابقة إلشغال 
أوقات الشباب مبا هو مفيد ونافع خالل أيام شهر رمضان املبارك 
فاملعلومة املقدمة ال يستفيد منها فريق واحد بل جميع الفرق 
وحتى اجلمهور الغفير الذي يحضر للمسابقة بشكل دائم حيث 
تقدم لهم أسئلة متنوعة بني دينية ورياضية وعلمية ومعلومات 
عامة ويحصل الفائز على جوائز قيمة، مش���يرا الى ان اللجنة 
املنظمة تس���عى في العام املقبل لتكون املسابقة على مستوى 

الكويت وفي جميع دواوينها مبناطق الكويت. 
وقال العتيبي اننا نسعى من خالل هذه املسابقة الى تأصيل 
معنى الديوانية والتي اشتهرت بها الكويت وكذلك تأصيل قيم 
املجتمع الكويتي بهذه األصالة وتعريف الناش���ئة بهذه القيم 
املوروث���ة والتي ربطت املاضي باحلاضر وس���تربط احلاضر 
باملس���تقبل وكذلك تعريف الناش���ئة بهذه القيم وهذه أهداف 

وضعتها جمعية اإلصالح االجتماعي في استراتيجيتها.
 ودعا العتيبي اجلمهور حلضور ختام املسابقة مساء اليوم 
حيث مت تخصيص جوائ���ز عديدة للجمهور الكرمي خاصة ان 
ما ملس���ناه من خالل تنظيم هذه املس���ابقة هو زيادة الترابط 
والتعارف بني أبناء املجتمع مما ش���جعنا على االس���تمرار في 
هذه املسابقة طوال عقد من الزمان وسنبقى كما عهدنا اجلميع 
ولن نتوانى عن تقدمي الدعم الثقافي واالجتماعي ألبناء املجتمع 
لتحقيق أهداف جمعية اإلصالح االجتماعي عموما وجلنة العمل 

االجتماعي في الرقة على وجه اخلصوص.

سعد العتيبي

بناه المتبرع الكريم مرزوق عبدالوهاب المرزوق بالتعاون مع »األوقاف«

الحماد افتتح مسجد الحمدان بالفنطاس: أهل الكويت جبلوا 
على عمل الخير والتبرع لبناء بيوت اهلل وجعلها منابر علم وثقافة 

وخت����م كلمته: نكرر دعاءنا 
بأن يجزي اهلل احملسن الفاضل 
خير اجلزاء ومين عليه بالصحة 
والعافية ويخلف عليه فيما أنفقه 
خي����را وبركة وأن يحفظ بلدنا 
احلبيب ويجعله دار أمن وأمان 
في ظل القيادة احلكيمة حلضرة 
صاحب السمو األمير وسمو ولي 
العهد وس����مو رئيس مجلس 

الوزراء حفظهم اهلل تعالى.
م����ن جانبه ألقى د.جاس����م 
املناس����بة  احلمدان كلمة بهذه 
ش����كر فيها املستش����ار احلماد 
عل����ى مش����اركته الطيب����ة في 
افتتاح املسجد كما شكر مرزوق 
عبدالوهاب املرزوق وابنه ملتابعته 
بناء املسجد والتنسيق مع وزارة 
األوقاف والوكيل املساعد د.مطلق 
القراوي والوكيل املساعد لقطاع 
املساجد وليد الشعيب، كما خص 
بالش����كر إدارة اإلعالم بوزارة 
األوقاف ومدير مساجد حولي 
كريدي الدوسري والداعية خالد 
السعيدي الذي كان حاضرا في 
صالة التراويح التي أقيمت في 

مسجد احلمدان.

وتابع الوزير احلماد قائال »أما 
عن مسجد احلمدان والذي يقع 
في منطقة الفنطاس والذي ذكره 
املؤرخ عدنان الرومي في كتابه 
عن املساجد وعن عائلة احلمدان 
التي سكنت الفنطاس قدميا وكان 
أول من سكنها من هذه األسرة 
الكرمية جدهم املرحوم حمدان 
بن حمدان ب����ن خزمي، وتاريخ 
تأسيس هذا املسجد يعود إلى 
سنة 1780م، أصبحنا نرى املسجد 
بهذا الش����كل املعماري احلديث 
على الطراز اجلديد والتصميم 
الهندسي البديع وضخامة البناء 
على هذا النحو الذي نشاهده اآلن 

من التوسعة وحسن البناء.
وأض����اف ان وزارة األوقاف 
تهتم باملساجد الستكمال الدور 
ف����ي املجتمع ليكون  احلقيقي 
النور الهادي إلى الفهم الصحيح 
لعقيدة اإلسالم واجتماعنا اليوم 
هو داللة واضحة على حب أهل 
الكويت لعم����ل اخلير والتبرع 
لبناء وتشييد بيوت اهلل وجعلها 
منابر عل����م وثقافة وحتصينا 

للعبد من اآلثام.

الشكر البن املتبرع عبدالوهاب 
امل����رزوق الذي ق����ام باملتابعة 
واإلشراف والتنسيق مع الشؤون 

الهندسية بوزارة األوقاف.

أن يجزيه خيرا ويجزل له األجر 
والثواب العظيم وأن يجعل ذلك 

في ميزان حسناته.
واضاف: وال يفوتنا أن نقدم 

ژ ح����ني هاجر إلى املدينة هو 
بناء املساجد في كل مرحلة من 
مراحل سفره التي نزل فيها في 
املنورة، وقد شهد اهلل  املدينة 
س����بحانه وتعالى باإلميان ملن 
عمرها وبناها وأحياها بالعبادة 
القرآن  والذكر والدعاء وتالوة 

ودراسة العلم.
وأضاف احلماد انه »مبناسبة 
افتتاح مس����جد احلمدان تلبية 
لدعوة كرمية من الشيخ جاسم 
احلمدان نلتقي في هذا املسجد 
ال����ذي مت بن����اؤه اجلديد على 
نفقة احملس����ن الفاضل مرزوق 
عبدالوهاب املرزوق وليسمح 
لي حني ذكرت اس����مه في هذا 
العمل الصال����ح ألنه رفض أن 
يعلن عن اسم من قام ببناء هذا 
املسجد من جديد، وال يخفى أن 
هذا املسلك منه جزاه اهلل خيرا 
يدل على عزوفه عن الش����هرة 
أو ظن الرياء والسمعة وليس 
ذلك عليه بغريب ألنه سبق وأن 
أقام مسجدا في منطقة الفيحاء 
وهو مسجد الشيخ عبدالوهاب 
الفارس، فنسأل اهلل العلي القدير 

أسامة أبو السعود
حتت رعاية وحضور نائب 
رئيس مجلس الوزراء للشؤون 
القانونية ووزير العدل ووزير 
األوقاف والش����ؤون اإلسالمية 
املستشار راش����د عبداحملسن 
احلماد مت افتتاح مسجد احلمدان 
في منطقة الفنطاس وأسس����ه 
حمدان بن حمدان بن خزمي والذي 
أعاد إنشاءه وجتديده مرزوق 
عبدالوهاب املرزوق بالتعاون 
والتنسيق مع وزارة األوقاف.

ف����ي كلمته  وقال احلم����اد 
مبناسبة االفتتاح:إن للمساجد 
في اإلسالم شأنا عظيما، ومكانة 
مقدس����ة ألنها بي����وت اهلل في 
األرض وأحبها إليه س����بحانه، 
ومكان العبادة والذكر والدعاء 
ومهب����ط املالئكة ومأوى العلم 
والعلماء وتالوة القرآن الكرمي 
)في بي����وت أذن اهلل أن ترفع 
ويذكر فيها اس����مه يس����بح له 
فيها بالغدو واآلصال. رجال ال 
تلهيهم جتارة وال بيع عن ذكر 
اهلل وإقام الصالة وإيتاء الزكاة(، 
وقد كان أول عمل عمله النبي 

)أنور الكندري( املستشار راشد احلماد يزيح الستار إيذانا بافتتاح املسجد 

أسرة احلمدان أول أسرة سكنت الفنطاس

املستشار راشد احلماد وجاسم احلمدان ود.مطلق القراوي ووليد الشعيب مع احلضور في االفتتاح


