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الشريعان: سنقوم بزيادة اإلنتاج لمواجهة أي حمل زائد في مركز جابر العلي الرمضاني

أسامة أبوالسعود
الكهرباء واملاء  أعلن وزير 
الوزارة  ان  الش���ريعان  د.بدر 
ستقوم بزيادة اإلنتاج ملواجهة 
أي حمل زائد قد يواجه مركز 
جابر العلي الرمضاني، مشيدا 
باجله���ود الواضح���ة جلميع 
اجلهات العاملة واملشرفة على 

مركز جابر العلي الرمضاني.
جاء ذلك خالل جولة تفقدية 
قام بها وزي���ر الكهرباء واملاء 
د.بدر الش���ريعان على مسجد 
العلي مساء امس االول  جابر 
للوق���وف على آخر التطورات 
املركز  فيما يتعلق بتجهيزات 
الرمضان���ي للعش���ر األواخر 
املبارك، كما  من شهر رمضان 
اطلع على سير العمل في املركز 
ومناقش���ة  كل العراقيل التي 
تواجه العاملني فيها، والتباحث 
حول وضع احللول املناسبة لها، 
وذلك في إطار مواصلة الوزير 
الش���ريعان اجلوالت التفقدية 
للمواقع امليدانية خالل ش���هر 
رمضان املبارك، ورافق الوزير 
في زيارته كل من وكيل وزارة 
األوقاف والشؤون اإلسالمية 
املساعد لشؤون املساجد وليد 
العام على  الشعيب واملشرف 
مركز مسجد جابر العلي ومدير 
إدارة مس���اجد حول���ي وليد 

الستالن.
وأكد وزير الكهرباء ان الوزارة 
ستعمل على توفير فرق عمل 
للطوارئ تعمل على مدار الساعة 
للتصدي ألي خلل في الطاقة 

الكهربائي���ة، الفتا الى حرص 
العاملني في الوزارة من مهندسني 
وفنيني على العمل ملواجهة اي 
طارئ يصي���ب الكهرباء خالل 
فترة العشر األواخر من شهر 

رمضان املبارك.
ومن جانبه، أشاد وكيل وزارة 
األوقاف والشؤون اإلسالمية 
املساعد لشؤون املساجد وليد 
الشعيب بزيارة وزير الكهرباء 
واملاء د.بدر الشريعان وتفقده 
للمركز الرمضاني، الفتا الى ان 
الوزير طمأن العاملني باملركز 
الرمضاني على تسهيل جميع 
اإلجراءات ملواجهة أي انقطاع 

قد يطرأ.
الى ان كل  وأشار الشعيب 
الالزم���ة متوافرة،  الترتيبات 
وهذه اجله���ود ال منلك إال أن 
نثن���ي من خالله���ا على مدير 
إدارة مس���اجد حول���ي وليد 
الس���تالن وجمي���ع العاملني، 
القطاع  العمل داخل  ان  مؤكدا 
يسير بشكل مؤسسي منتظم 
فبدأنا بالتخطيط ثم التنسيق 
فالتنفيذ ث���م الرقابة ومن ثم 
املتابعة والتقييم، مشيرا الى ان 
علينا بذل السبب بينما نترك 
جناح التجربة على املولى عز 

وجل.
انه فخور بإجناز  وأوضح 
مسجد جابر العلي وبالتنافس 
الشريف الذي يحدثه مع مسجد 

الدولة الكبير.
وبدوره ثمن املشرف العام 
على مركز مسجد جابر العلي 

الذي تقيمه إدارة مساجد حولي 
بالتع���اون مع مب���رة طريق 
اإلميان، وبدأت صالة القيام في 
متام الس���اعة 12 مساء، حيث 
أم املصلني ف���ي الركعات ال� 4 
األولى إبراهيم الداللي والداعية 
قتيبة الزويد في الركعات ال� 4 
األخ���رى، حيث أمتعا املصلني 

بعذوبة صوتيهما.
وبعد الركعات ال� 4 األولى 

ومدير ادارة مساجد حولي وليد 
الستالن زيارة وزير الكهرباء 
واملاء د.بدر الشريعان الى مسجد 
جابر العلي، الفتا الى ان الوزارة 
مشكورة وعدت بتسهيل جميع 
الصعوبات والعراقيل التي قد 
تواجه عمل املركز الرمضاني، 
متوجها بالشكر اجلزيل جلولة 

الوزير التفقدية للمركز.
وأشاد بدور الفرق العاملة 

ألقى املشرف العام على مشروع 
ري���اض اجلن���ة الداعية نبيل 
العوضي خاطرة إميانية حول 
قيام الليل وهو دأب الصاحلني 
الذين يتركون الفراش الوثير 
ويقومون بني ي���دي اهلل رب 
العامل���ني في وق���ت يخلو كل 
حبيب فليس يوجد في الدنيا 
ألذ من قيام الليل، الفتا الى انه 
كان أسوتهم النبي ژ، مشيرا 

الداخلية في  وتعاون رج���ال 
تنظيم عمليات املرور وتأهب 
الفرق الطبية حلدوث اي طارئ، 
موجها الشكر للمسؤولني عن 
الكويتي والقنوات  التلفزيون 
الفضائية التي نقلت الصالة.

وفي الليلة األولى من الليالي 
األخيرة من شهر رمضان الكرمي 
أحيا املصلون هذه الليلة مبركز 
مسجد جابر العلي الرمضاني 

الى انه اس���تمع الى تالوة أبي 
موسى األشعري واستمتع بها 
فقال له: لقد أوتيت مزمارا من 

مزامير آل داود.
وبني ان ثابت الُبناني وهو 
ق���ال: جاهدت  احد الصاحلني 
نفسي في الصالة 20 سنة ثم 
تلذذت بالصالة 20 سنة أخرى، 
الفتا ال���ى ان القيام والركوع 

والسجود لذة ال تعدلها لذة.

وقال العوضي إن أعظم وألذ 
وأغلى شيء ان يسجد العبد هلل 
ومن فرط فيما مضى فليخص 
فيم���ا بقي، مبين���ا ان اهلل قد 
اختاركم من بني البشر لتقوموا 
بني يديه فكونوا من ذلك الصنف 
ال���ذي ذكره النب���ي ژ: رجل 
ذكر اهلل خاليا ففاضت عيناه 
أحسنوا الظن باهلل وأقبلوا على 

اهلل تعالى بقلب متفائل.

أكد توفير فرق للطوارئ تعمل على مدار الساعة

صالة القيام في أولى ليالي العشر األواخر من رمضان في مسجد جابر العلي د.بدر الشريعان يستمع إلى شرح عن جتهيزات مسجد جابر العلي من وليد الستالن

)قاسم باشا( بدر الشريعان خالل اجلولة برفقة وليد الشعيب ووليد الستالن  

الخزي: »مساجد مبارك الكبير« 
أتمت استعداداتها للعشر األواخر

أعلن مدير إدارة مساجد محافظة مبارك 
الكبير م.إبراهيم اخلزي ان اإلدارة باتت على 
أمت االستعداد الستقبال العشر األواخر من 
حيث جاهزية اخليم والصوتيات واإلضاءة، 
واالستعدادات الثقافية، مشيرا الى حتضير 
وجبة ثقافية دسمة جلمهور املصلني في 

تلك الليالي العشر النورانية اجلليلة.
وأش���ار م.اخلزي الى استكمال جميع 
االستعدادات فيما يتعلق بالبث املباشر لنقل 
صالة القيام للعشر األواخر من شهر رمضان 
املبارك عبر اإلنترنت من مركزي احملافظة 
مسجدي عبداهلل العتيبي مبنطقة مبارك 
الكبير وموزة النصر اهلل مبنطقة صباح 
السالم، الفتا الى ان اإلدارة حرصت على 
إدخال وسائل تقنية حديثة ومستلزمات 
فنية عالية اجلودة هذا العام في س���بيل 

راحة رواد بيوت اهلل.
وبني ان املراقبة الثقافية حرصت على 
تكثيف أنش���طتها التي تقوم بها في تلك 
العش���ر األواخر من هذا الشهر الفضيل، 
وذلك كونها تشهد العدد األكبر من جمهور 
املصلني الذين يترقبون ليلة القدر، موضحا 
ان اإلدارة اختتمت الدوري الثقافي والذي 
أقامته بالتعاون مع جمعية صباح السالم 
بإقامة املباراة النهائية في املس���ابقة بني 
مسجدي النصراهلل والكحالوي، وقد فاز 
باملركز األول مسجد الكحالوي، وقد شارك 
في هذا الدوري الثقافي 8 مس���اجد، وقال 
م.اخلزي ان اإلدارة وفرت فريق عمل خاصا 
للوقوف على أي أمر طارئ قد يحدث لتدارك 
أي مالحظة أو شكوى في حينها على وجه 

السرعة.

العسعوسي: تركيب خيم رمضانية مجهزة الستيعاب جموع المصلين

المطر يشيد بدور »الداخلية« في خدمة المتهجدين في العشر األواخر
اشاد رئيس جمعية السالمة 
املرورية بدر املطر باملستوى 
املتميز لرجال املرور والدوريات 
واالمن العام ومختلف اجهزة 
وزارة الداخلية الذين يسخرون 
كل امكانياته���م وطاقاته���م 
للوق���وف على خدمة ضيوف 
الرحمن من املصلني واملتهجدين 
خالل العشر االواخر من الشهر 

الكرمي.
واثنى املط���ر في تصريح 
صحاف���ي على جه���ود وزارة 
الداخلية واستعداداتها بالتعاون 

مع وزارة االوقاف والشؤون 
االس���المية خلدم���ة املصلني 
وخاصة في مسجد الدولة الكبير 
املنتشرة  الرمضانية  واملراكز 
البالد،  في مختلف محافظات 
الداخلية  موضحا ان رج���ال 
يقومون بتنظيم املرور لتسهيل 
حركة املتهجدين وانس���ياب 
احلركة املرورية خالل العشر 
االواخر بالرغم من وصول عدد 
حضور ليلة 27 رمضان الى ما 

يقارب 150 الف مصّل.
ودعا املطر اجهزة الداخلية 

املعنية الى وضع خطة شاملة 
لفترة ما بعد عيد الفطر املبارك 
خاص���ة م���ع ع���ودة الطالب 
للمدارس، مشيرا الى ضرورة 
معاجلة االختناقات املرورية 
الشديدة والتي وضحت بشكل 
كبير في فترة ما بعد التاسعة 
مساء خالل الشهر الكرمي على 
الس���ريع  الفحيحيل  طريقي 
واملغرب الس���ريع حيث كان 
ازدحام السيارات يصل مما بني 

حولي الى العاصمة الكويت.
ونب���ه املط���ر ف���ي ختام 

تصريحاته الى ضرورة وجود 
بدائل واضحة في التعامل مع 
هذه االزم���ة املرورية الكبيرة 
التي شهدتها البالد في اآلونة 
االخيرة والتي تتس���بب في 
ضياع الكثير من الوقت واهدار 
العام واخل���اص بتأخر  املال 
املوظفني ع���ن اعمالهم نتيجة 
الى  االزدحام الشديد، مشيرا 
ضرورة تكاتف وزارة الداخلية 
وال���وزارات وجمعيات النفع 
العام املعنية النهاء تلك الكارثة 

املرورية في الكويت.

خواطر ومحاضرات دينية في مساجد العاصمة

قال مدير ادارة مساجد محافظة 
اجلهراء داود العسعوس����ي ان 
االدارة قامت بجميع االستعدادات 
املتعلقة بشهر رمضان املبارك 
فيما يتعلق باملراكز الرمضانية، 
مشيرا الى ان االدارة تتابع يوميا 
تلك املراكز للوقوف على جميع 
االحتياجات لهم لتوفير األجواء 

االميانية للمصلني.

وأض����اف العسعوس����ي ان 
االدارة اتخذت جميع االجراءات 
الالزمة لش����هر رمضان والتي 
ف����ي صيانة املس����اجد  تتمثل 
وجتهيزها وتقدمي الدعم الكامل 
لها وتهيئتها لتحقيق األهداف 
االمياني����ة والعلمية والثقافية 
واالجتماعي����ة على م����دار أيام 
الش����هر الفضيل، الفتا الى انه 

متت تغطي����ة احتياجات عدد 
من املساجد من الفرش اجلديد 
سواء الذي مت االنتهاء من أعمال 
الصيانة به او استبدال الفرش 

القدمي.
وتابع: ان����ه مت تركيب خيم 
رمضاني����ة مجه����زة في بعض 
العالية  الكثافة  املس����اجد ذات 
او التي ليس بها مصلى نساء 

الس����تيعاب جم����وع املصلني 
والتقليل م����ن الزحام وخاصة 
في صالت����ي التراويح والقيام 
دون مش����قة، موضحا انه متت 
القراء  االس����تعانة بعدد م����ن 
املتميزي����ن من داخ����ل وخارج 
الكوي����ت إلمام����ة املصلني في 

صالتي التراويح والقيام.
وقال العسعوسي ان املساجد 

في شهر رمضان هيئت للعبادة 
والتقرب الى اهلل فنحن نحرص 
كإدارة عل����ى هذا األم����ر، داعيا 
املصلني الى العمل على احملافظة 
على روحانية املساجد واحترامها 
واحملافظة على نظافتها ومنع أي 
مظاهر سلبية فيها كالتسول او 
اإلفطار داخل املسجد مما يسبب 

الروائح واإليذاء للمصلني.

امتت ادارة مساجد محافظة العاصمة جميع استعداداتها 
للعش����ر االواخر من رمضان س����واء من امور الصيانة او 

االمور االدارية او البرامج واالنشطة الثقافية.
وفي هذا الصدد اعلنت ادارة مساجد محافظة العاصمة 
جاهزية واستعداد االدارة الستقبال جموع املصلني في العشر 
االواخر من شهر رمضان، الفتا الى ان االدارة قامت بتوفير 

جميع االحتياجات التي تتطلبها تلك الليالي املباركة، مشيرا 
الى انه مت االعداد املس����بق بالتنسيق مع العديد من القراد 
املشاهير من ذوي االصوات الندية. واضاف م.العسعوسي 
ان االدارة س����عت الى تذليل اي صعوبات تواجه عمليات 
التجهيز مع جميع االقس����ام في االدارة، مشيرا الى انه مت 
االنتهاء من جميع االعمال املطلوبة وفق اخلطة التي وضعتها 

االدارة خالل العش����ر االواخر. واضاف ان جدول اخلواطر 
واحملاضرات الدينية التي ستقام في ليالي القيام يضم نخبة 
م����ن الدعاة والوعاظ، الفتا الى الدور املهم الذي انيطت به 
املراقبة الثقافية ومدى جاهزيتها للعشر االواخر من خالل 
توفير االدارة عددا من القراء املشهورين واملتميزين على 

مستوى العالم االسالمي للتواجد باملسجد.

صيانة مساجد الجهراء وتجهيزها وتقديم الدعم الكامل لها

بدر املطر


