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دعاء وخشوع في وتر الليلة األولى من العشر األواخر

جتهيزات لكبار السن توافد من النساء حلضور صالة القيام

قراءة القرآن حاضرة في ليالي رمضان القارئ ماجد العنزي يؤم املصلني

)محمد ماهر( جموع املتهجدين حضروا ألداء صالة القيام في املسجد الكبير يؤمهم القارئ عبداهلل الهزمي

10 آالف مصلٍّ أحيوا الليلة األولى من العشر األواخر في المسجد الكبير
أسامة أبوالسعود

في تظاهرة إميانية سنوية توافدت 
جموع املصلني الى مسجد الدولة الكبير 
منذ الساعات األولى من ليلة أمس األول، 
إلحياء أولى ليالي العشر األواخر من شهر 
رمضان املبارك، وقد زاد عدد قائمي الليل 
على الـ 10 آالف، في حدث يعد األبرز من 
نوعه ليس في الكويت وحدها، بل على 
مستوى العاملني العربي واإلسالمي، وفي 
مشهد يعكس الوازع الديني األصيل لدى 
الشـــعب الكويتي وجموع املقيمني على 

أرض الكويت.
وقد أّم املصلني في الركعات الـ 4 األولى 
القارئ عبداهلل الهزمي الذي أمتع املصلني 
بتالوته اخلاشعة وصوته الندي الذي زانه 
القرآن حالوة، وقد استفتح من أول سورة 

اإلسراء، وحتى منتصف السورة.
فيمـــا أّم املصلني في الركعات األربع 
التالية وصالة الوتر القارئ ماجد العنزي 
الذي قرأ من منتصف سورة اإلسراء وحتى 
منتصف سورة الكهف، وقد هز العنزي 
قلـــوب املصلني بتضرعه الى الباري ان 
يحفظ الكويت ويعيد لألمة اإلســـالمية 

مجدها التليد.
التراويح خاطرة  وتخللت ركعـــات 
إميانية للداعية اإلسالمي إبراهيم الكفيف، 
الذي حتدث عن محبة اهلل التي تكون ثمرة 
من ثمرات زيادة التقوى في شهر التقوى، 
وذكر جملة من األحاديث القدسية التي 
تبني رحمة اهلل سبحانه وتعالى بعباده 
وعظيم الفضل الذي مينت به على خلقه 
الذاكرين الشاكرين الذين يذكرهم في مأل 

املالئكة كلما ذكروه سبحانه وتعالى.
وشدد الكفيف في خاطرته اإلميانية 
على ضرورة عودة املسرفني على أنفسهم 
بالذنوب واملعاصي الى رحمة رب العاملني 
التي وسعت كل شيء، كما حث املسلمني 
على التعرض لنفحات اهلل جل وعال في 
مثل هذه األيام املباركات التي يغنم فيها 
املؤمنون غنائم عظيمة وجوائز ثمينة، 
السيما من قام ليلة القدر التي يغفر فيها 

للعبد كل ما مضى من ذنوبه.

ا المصلين.. والكفيف حّث على محبة اهلل العنزي والهزيم أمَّ

نوع املشروع

متليك جاموسة  مع وليدها
قيمة الدعم املقدم للمشروع

6000 جنيه
العنوان

نفذ هذا املشروع في مصر

املشروع  ه��ذا  يوفر 

من  حاجتها  ل��أس��رة 

كما  ومشتقاته  األلبان 

يوفر لها دخال يوميا  قدره 

لسد  يكفيها  جنيها   30

كما  األساسية  حاجاتها 

وليدها  تبيع  أن  ميكنها 

بقيمة 2000 جنيه يسمح 

حالتها  باستقرار  لها 

املعيشية واالقتصادية .

قال رسول اهلل ] :

تعالى  اهلل  إلى  الناس  أحب   (

األعمال  وأحب  للناس  أنفعهم 

إلى اهلل سرور تدخله على مسلم 

تكشف عنه كربة أو تقضي عنه 

وألن  جوعًا  عن  تطرد  أو  دينًا 

أمشي في حاجة أخي أحب إلي 

من أن أعتكف في مسجدي هذا 

شهرا(.

املؤسسات  جهود  تتضافر 

الفقر باعتباره  اخليرية ملكافحة 

هدفا إستراتيجيا لتعزيز مفهوم 

التنمية البشرية املستدامة.

يأتي  السياق  ه��ذا  وف��ي 

مشروع التنمية املجتمعية الذي 

تنفذه الهيئة اخليرية اإلسالمية 

العاملية من أجل تنمية املداخيل 

واحملتاجني  للفقراء  املالية 

بعدها  ليصبحوا  وتطويرها 

أنفسهم  إعالة  على  قادرين 

وأسرهم دون احلاجة إلى سؤال 

التي  العمل  لقيم  ودعمًا   أحد 

وفي  احلنيف  ديننا  عليها  حث 

بعض  نسوق  العجالة  ه��ذه 

قصص النجاح التي حققها هذا 

املشروع...

إعداد: إدارة العالقات العامة واإلعالم

الهيئة اخليري���ة اإلسالمي�����ة العاملية
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اخليم الرمضانية جاهزة الستقبال املصلني

رجال اإلطفاء على أهبة االستعداد

حضور أمني

جاهزية تامة للطوارئ الطبية

األبناء حضروا مع آبائهم ألداء القيام

قراءة وتدبر

بكاء وخشوع

بوحيمد: 24 طبيبًا ومسعفًا في خدمة المتهجدين
وندعو المرضى الصطحاب البطاقات الطبية

اسامة ابوالسعود
كشـــف منســـق الطوارئ 
الطبيـــــة العاملــة باملســـجد 
الكبيـــر في العشـــــر األواخر 
عبدالعزيز بوحيمد عن حجم 

االستعدادات الستقبال املصلني 
في املســـجد، والتي متثلت في 
جتهيـــز 4 عيـــادات متكاملــة 
للرجـــال والنســـــاء، وزعــت 
علـــــى عيادتيــن رئيســـتني 

واحدة للنساء وأخرى للرجال، 
باإلضافة الى عيادة تشريفات 
وأخرى في الصحن الشـــرقي 
باملسجد، مشـــيرا الى ان عدد 
هذه العيادات سيزداد مع ارتفاع 

عدد املصلني.
ادارة  ان  وقـــال بوحيمـــد 
الطوارئ الطبية جهزت ســـت 
سيارات إسعاف مستعدة للتعامل 
مع أي حالة طارئة، فيما وقف 
24 طبيبا ومسعفا وفنيا على 
أهبة االستعداد للتعامل مع أي 
حالة طارئة، تنفيذا لتوصيات 
الساير،  وزير الصحة د.هالل 
الطبية  الطوارئ  ادارة  ومدير 
اللذين حرصا  الغامن  د.فيصل 
على تسخير كل اإلمكانات من 

أجل راحة املصلني.
وحث بوحيمد جموع املصلني 
على التعاون مع فرق الطوارئ 
الطبيــة، وجتنــب اجللــوس 
املمـــــرات اخلاصــة بهـا،  في 
تالفيـــا لتعطــيـــل خدمــة أي 
حالـــة طارئة، كمـــــا أوصــى 
املصلني من أصحاب األمراض 
باصطحاب البطاقة التعريفية 
باحلالة املرضية ونوعية األدوية 
التي يتناولها املريض وحجم 
لـــه طبيا،  اجلرعـــات املقررة 
حتى يتســـنى للفرق التعامل 

مع احلالة.
وقد بـــدت واضحـــة حالة 
التي حفت  القصـــوى  التأهب 
»املســـجد الكبير«، ذلك املعلم 
اإلميانـــي الذي يعـــد رمزا من 
رموز الكويـــت، وقد ظهر ذلك 
جليا في حالة االستنفار األمني 
وانتشار الدوريات في جنبات 
الطرق املؤدية الى املسجد الكبير 
من كل االجتاهات، فلم تشـــهد 
الى املســـجد  الطــرق املؤدية 
الكبير ازدحامـــات مرورية إال 
بالقدر الطبيعي الذي يفرضه هذا 
الكم الهائل من أعداد املصلني، 
الســـيما بعد اســـتنفار وزارة 
الداخلية منذ وقت مبكر لتسيير 
احلركة املروريـــة، إذ وضعت 
مســـبقا خطة محكمة من أجل 
هذا الهدف، وكانت وزارة الصحة 
ممثلة في إدارة الطوارئ الطبية 
العيادات  قد جهزت عديدا من 
الطبية للرجال والنساء، للتعامل 

مع أي حاالت طارئة.
كما لم تكن خافية تلك الصورة 
التي ظهرت بها ادارة املســـجد 
الكبير واجلهات املعاونة لها في 
هذا احلشد اإلمياني اجلليل، إذ 
بدا اجلميع كخلية نحل تعمل 
دون كلل أو ملل، خدمة لرواد 
بيـــت اهلل، مبتغني الريادة في 

تأهيل املسجد للعبادة.

القراوي: المسجد الكبير صورة مشرقة 
تظهر وجه الكويت الحضاري

اسامة ابوالسعود
أشــــاد وكيل وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية 
املســــاعد لقطاع العالقات اخلارجية وشؤون احلج 
مطلق القراوي بالترتيــــب والتنظيم الذي ظهر في 
جنبات املســــجد الكبير الستقبال املصلني في الليلة 
األولى من العشر األواخر من رمضان والذي اعتبره 
صورة مشرقة تظهر وجه الكويت احلضاري، بشكل 
يتناسب والوجه احلضاري للمسجد الذي يعد معلما 
دينيا وحضاريا للكويت، مثمنا دور اجلهود الشعبية 
املتمثل فيما يؤديــــه املتطوعون الذين يقفون جنبا 
الى جنب مع اخوانهم في ادارة املســــجد، باالضافة 

الى اجلهات املشاركة األخرى.

ووصف القراوي العمل في املسجد بانه قائم على 
قدم وســــاق، وشــــمل جملة من التجديدات تضمنت 
الصيانة الكاملة للساحة الشرقية، وترتيب املمرات 
وشبكة اإلمدادات الكهربائية والتغيير الشامل لسجاد 
املسجد. وأشــــار الى ان املســــجد يعمل بكل طاقاته 
وامكاناته من أجل تهيئة األجواء اإلميانية للمصلني 

وتوفير سبل الراحة واألمان لهم.
وشكر القراوي اجلهات املشاركة في هذا العرس 
اإلمياني، ووجه الشكر للمتطوعني، وخص بالشكر 
بنك الكويت الوطني وبنك بوبيان ومكتبة البابطني، 
وحســــينية معرفي لفتح مواقف السيارات اخلاصة 

بها أمام جموع املصلني.


