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مطلق القراوي خالل تفقده املركز الرمضاني مبسجد جابر العلي

جموع غفيرة حرصت على صالة القيام

د.عادل الفالح

هّنأ القيادة السياسية واألمة اإلسالمية بحلولها

الفالح: استعدادات المسجد الكبير للعشر األواخر آتت ثمارها
أسامة أبوالسعود

أكد وكيل وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية د.عادل 
الفالح ان اإلعدادات والتجهيزات التي استعدت بها الوزارة 
منذ وقت مبكر للعرس اإلمياني الذي يش���هده مسجد 
الدولة الكبير كل عام في العش���ر األواخر من رمضان، 
آتت ثمارها على أكمل وجه، مشيدا باجلهود املبذولة من 
قبل اللجنة املنظمة لهذه األنشطة، مع اجلهات املعنية 

األخرى، وباإلضافة الى املتطوعني.
وشدد د.الفالح في تصريح صحافي على هامش إحياء 
الليالي ال� 10 بالقيام في املسجد الكبير على أهمية الدور 
الذي يؤديه املس���جد في إنارة املجتمع وإصالحه، فهو 
باالضافة الى انه مكان للعبادة، ميثل بالنسبة للمسلم 
مركز إش���عاع حضاري على كل املستويات اجتماعيا 

وثقافيا وأخالقيا وسلوكيا، ولهذا حترص الوزارة على 
تهيئته على أكمل وجه.

ولفت الى ضرورة تدبر املعاني والقيم التي س���اقها 
اهلل س���بحانه وتعالى في شهر رمضان املعظم وليالي 
ال� 10 األواخر لتعميق معاني االخوة اإلسالمية والتكافل 
االجتماعي ملواجهة املش���كالت واألزمات املجتمعية، اذ 
كتب اهلل على املسلم املستطيع ان يتبع صيامه بصدقة 
الفطر، في إشارة الى التآزر والتكاتف املجتمعي، داعيا 
الى أهمية اغتنام الهبة الت���ي منحها اهلل تعالى لألمة 
اإلس���المية في ال� 10 األواخر م���ن رمضان، ملا فيها من 
بركات وقيم إميانية وخصوصيات ربانية، ومنها ليلة 
القدر التي تزيد في عمر املسلم أكثر من 83 عاما عبادة 
خالصة، إذ ال ينبغي على عاقل ان ُيحرم خيرها، وعلى 

املس���لمني ان يجتهدوا ويسارعوا في اخليرات في تلك 
الليال���ي املباركة، من صلوات وتهجد وذكر هلل وتالوة 

للقرآن.
ودعا الى اس���تخالص العبر والعظات من أيام اهلل 
سبحانه وتعالى، وتأتي على رأسها وحدة الصف وروح 
اجلماعة، السيما في مثل هذه األيام التي حتتم على األمة 
اإلسالمية الوقوف صفا واحدا كالبنيان املرصوص، ونبذ 

الطائفية والعنصرية والتحجر الفكري واملذهبي.
وطالب الفالح األمة اإلس���المية بشعوبها وأفرادها 
وحكامها بأن تستثمر األجواء العبادية النورانية التي 
متنحها الطاعات في رمضان من أجل خدمة اإلنسان طوال 
العام، حتى تعم الرحمة والتواضع واللني وحسن التعامل 
في معامالت املس���لمني بعضهم مع بعض، موضحا ان 

الطبيعة البشرية لإلنسان قد ترتكس أحيانا بالذنوب 
واملعاصي امام بعض املغريات والضغوطات النفسية 
واالجتماعية، ومن ثم وهبنا اهلل رمضان فرصة للتخلي 
عن الشوائب والتحلي بالقيم اإلميانية والقربات الربانية. 
ووجه الفالح التهنئة الى صاحب السمو األمير الشيخ 
صباح األحمد وس���مو ولي العهد الشيخ نواف األحمد 
وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد ونائب 
رئيس مجلس الوزراء للشؤون القانونية ووزير العدل 
ووزير األوقاف والش���ؤون اإلسالمية املستشار راشد 
احلماد والوزراء وأعضاء مجلس األمة والشعب الكويتي 
واألمة اإلسالمية مبناسبة العشر األواخر من رمضان، 
مبتهال إلى اهلل عز وجل أن يعيد تلك األيام على اجلميع 

بخير وعزة وإميان وقرب إلى اهلل.

جموع غفيرة من المتهجدين حرصت على الصالة في الليلة الثانية من العشر األواخر

القراوي: مركز جابر العلي نسخة من المسجد الكبير 
لما يشهده من تظاهرات إيمانية عالية 

أسامة أبوالسعود
وصف وكيل وزارة األوق����اف ندبا مطلق 
القراوي مس����جد جابر العلي بأنه نسخة من 
مسجد الدولة الكبير ملا يشهده من تظاهرات 
إميانية عالية وهمم ال سقف لها من العاملني في 
الفرق الرمضانية، وثمن القراوي الدور الريادي 
الذي تقوم به ادارة مساجد محافظة حولي في 
ش����هر رمضان الكرمي. وتفقد القراوي املركز 
الرمضاني مبسجد جابر العلى بصحبة مدير 
اإلدارة املشرف العام على املراكز الرمضانية 
بإدارة مس����اجد حولي وليد الستالن واطلع 
على آخر االستعدادات التي قام بها العاملون 
استعدادا للعش����ر األواخر. وقال القراوي ان 
مسجد جابر العلي يعد من املساجد املتميزة، 
مش����يرا الى ان ذلك لم يتأت إال من خالل جهد 
العاملني فيه، مشبها إياه مبسجد الدولة الكبير، 
الفت����ا الى انه يجاريه في جتهيزاته وخدماته 
واس����تعداداته التي يقدمها جلموع املصلني، 
ش����اكرا جهد العاملني من قطاع املس����اجد أو 
املتطوعني من مختلف اجلهات. وأشار الى أن 
القاصي والداني يثني على اجلهود التي يقوم 
بها العاملون في مركز جابر العلي، مؤكدا أن 
الوزارة ال تألو جهدا في دعم مثل تلك املبادرات 
وتسعى لتذليل كل املصاعب واملشكالت التي 
قد تطرأ أثناء عملهم، داعيا اهلل أن يتقبل من 

اجلميع الصالة والقيام. 
وأضاف القراوي انه من خالل جولتي في 
مركز جابر العلي فانني اعتبره من انسب األماكن 
ألداء صالتي التراويح والقيام لوجود ساحات 
خالية حول املس����جد مما يتيح له استيعاب 
األعداد الكبيرة من املصلني بعيدا عن البيوت 
مما يتيح للمصلني الوصول للمسجد واخلروج 

منه بسالسة وس����هولة، مثمنا جهود جميع 
العاملني في املرك����ز الرمضاني والعاملني في 
قطاع املساجد والعاملني في مبرة طريق اإلميان 
وجميع العاملني من مختلف مؤسسات الدولة من 
الداخلية أو الصحة أو املطافي وكذلك املتطوعون 
فنسأل اهلل ان يجازيهم خير اجلزاء على ذلك. 
وكان مركز جابر العلي الرمضاني في الليلة 
الثانية من الليالي العشر األخيرة شهد حشودا 
من املصلني الذين واصلوا لليلة الثانية إحياء 
العشر األواخر من ش����هر رمضان املبارك في 

أجواء إميانية وروحانية مشرقة.
حيث اس����تنفرت جميع اجله����ات املعنية 
في تنظيم هذا احلش����د من املصلني ومواجهة 
االزدح����ام املتوقع، فضال ع����ن توفير جميع 
اخلدم����ات والرعاية املطلوب����ة وتهيئة اجلو 
اإلمياني والطمأنينة وإبعاد كل ما يعكر صفو 

خشوعهم في الصالة.
وب����دأت صالة القيام في متام الس����اعة 12 
مساء مؤمتني بالقارئ ياس����ر الفيلكاوي في 
الركعات األربع األولى والشيخ عيسى العنزي 
في الركعات االرب����ع الثانية. وعقب الركعات 
األربع األولى ألقى رئيس مجلس إدارة مبرة 
طريق اإلميان الداعية نبيل العوضي خاطرة 
حتدث فيها عن تتمة سورة االحزاب والصور 
الرائع����ة التي تتناولها، وزعم الكافرين أنه ال 
بعث وال حساب، مش����يرا الى قدر النبي ژ 
واحكام النس����اء وعن املنافقيي غير القابلني 
بها، والفرق بينهم وبني اهل االميان، ثم انتقل 
الى اآليات من سورة سبأ تلك السورة املكية 
وما تناولته من قضايا تتعلق بأسس اإلميان 
والعقيدة. وبدوره أكد املشرف العام على مركز 
مسجد جابر العلي مدير إدارة مساجد حولي 

وليد الستالن أن االس����تعدادات بلغت أوجها 
حاليا، حيث مت توفير عدد من اخلدمات ومنها 
الكراسي املتحركة واملياه والعصير، وتوفير 
مواقف للمعاقني وزيادة أعداد اخليام، الفتا الى 
أن العمل في املسجد قد شمل في الفترة املاضية 
جملة من التجديدات تضمنت الصيانة الكاملة 
وترتيب املمرات وشبكة اإلمدادات الكهربائية 

والتغيير الشامل لسجاد املسجد.
جنان رمضان

وعلى صعيد متصل استضاف برنامج جنان 
رمضان الذي يقدمه االعالمي نواف النومس 
بتلفزيون الكويت الوكيل املساعد لقطاع املساجد 
وليد الشعيب الذي حتدث عن دور قطاع املساجد 
كجهاز مسؤول عن تهيئة بيوت اهلل للعبادة 
وكيف اس����تعد القطاع لشهر رمضان املبارك 
بالعديد من االنش����طة واملشروعات املتنوعة، 
مشيرا الى ان األنشطة الثقافية التي تقام في 
مساجد الكويت خالل شهر رمضان بالغة 1700 
نشاط متنوع بني محاضرات ومجالس فقهية 
وخواطر اميانية وغيرها  واش����ار الش����عيب 
الى مش����اريع القطاع في الشهر الكرمي ومنها 
مش����روع اخلتمة الرمضانية الذي شارك فيه 
القراء من داخل وخارج الكويت المامة املصلني 
في صالتي التراويح والقيام ومشروع التهجد 
واالس����تضافات الذي مت من خالله استضافة 
نخبة من العلماء املميزين من مختلف االقطار 
االس����المية، وغيرها من املشاريع. وثمن دور 
ادارة مس����اجد حولي في جناح جتربة مركز 
جابر العلى ووجه الشكر جلميع العاملني في 
قطاع املساجد على ما بذلوه في االستعدادات 

لشهر رمضان.

الصالح: إدارة الثقافة اإلسالمية نجحت
 في تحقيق الشراكة المجتمعية

كناكري والشاطري والصائغ والقطامي 
والطرابلسي والفيلكاوي ضيوف مسجد الزبن

أسامة أبوالسعود
نظمت ادارة الثقافة االسالمية في وزارة 
االوقاف والشؤون االسالمية ندوة جماهيرية 
حتت شعار »اجنازي انساني« مساء اول من 
امس بحضور وكيل وزارة االوقاف والشؤون 
االس���المية املس���اعد للتخطيط والتطوير 
ابراهيم الصالح في مسرح الهيئة اخليرية 

االسالمية العاملية في جنوب السرة.
واكد الوكيل املساعد في وزارة االوقاف 
والشؤون االس���المية ابراهيم الصالح ان 
ادارة الثقافة االسالمية لعبت دورا كبيرا في 
حتقيق الشراكة املجتمعية التي نادت بها 
استراتيجية الوزارة وذلك من خالل تنظيم 
العديد من االنش���طة واحملاضرات الدينية 

باالضافة الى االنشطة التي تساهم في حفظ 
افراد املجتمع من السلوك الشاذ.

وقال الصالح ان ادارة الثقافة االسالمية 
تسعى جاهدة الى استغالل جميع املناسبات 
بال���دروس واحملاضرات  الدينية واثرائها 
واملواعظ وذلك بفضل جهود القائمني على 
ادارة العمل فيها الذين عودونا على التميز 

في كل حلظة.
من جانبه قال الداعية االس���المي نبيل 
العوضي ان املجتمع اصبح اليوم في امس 
احلاجة للتواص���ل فيما بني افراده كما هو 
حال ادارة الثقافة االسالمية التي قامت بدور 

مهم في طريق الدعوة واالرشاد.
واضاف هناك من يعمل في هذا املجتمع 

الحياء السنة النبوية من خالل زيارة املريض 
التي اكتش���فنا فيها العج���ب حني وجدنا 
بعض االطفال الذي���ن لم تتجاوز اعمارهم 
سن اخلامسة دون ان يتذكرهم آباؤهم في 
زيارة واحدة بعدم���ا تركوهم يرقدون في 

املستشفيات.
وبني ان هناك من الناس من ال يسألون 
اآلخرين في حاجاتهم ولهذا فان البلد يحتاج 
الى التضافر والتقارب خاصة اننا وصلنا الى 
اتهام بعضنا البعض في الوطنية والوالء، 
وهذا بسبب االعالم الذي جعل االمر ال يحتاج 
اال الى دبوس حتى ينفجر املوقف ولهذا فاننا 
نريد شبابا قادرين على تقريب وجهات النظر 

لكي نعيش التآلف والتقارب من جديد.

أسامة أبوالسعود
ضمن إطار انشطة املركز الرمضاني املقام مبسجد 
زبن يوسف الزبن بضاحية عبداهلل املبارك والذي 
تشرف عليه إدارة مساجد محافظة الفروانية صرح 
رئي���س اللجنة الثقافية باملركز صباح عبدالكرمي 
العنزي بأن مشروع األصوات الندية الذي تتبناه 
اإلدارة قد لقي استحسانا كثيرا عند جمهور املصلني 
وهو ما ملس���ناه بالتواصل املباشر معهم يوميا، 
حيث أن كثيرا من املصلني في هذا الش���هر املبارك 
يتنقل من مسجد إلى آخر بحثا عن الصوت الندي 
الشجي في قراءة القرآن الكرمي ألنه كما هو معلوم 
أن سماع القرآن بالصوت احلسن يساعد املصلني 
على اخلشوع في هذه الليالي الطيبة املباركة، وقد 
قامت اللجنة الثقافية بالتنسيق واالتفاق مع أشهر 

قراء العالم اإلسالمي من داخل الكويت وخارجها إلمامة املصلني في 
صالة التراويح والقيام حتى نهاية الشهر املبارك.

مبينا أنه خالل العشر األواخر ستتم استضافة نخبة من القراء 
املشهورين منهم الشيخ الدكتور عبدالهادي كناكري والشيخ أبو بكر 
الشاطري والشيخ توفيق الصائغ والشيخ ناصر القطامي وجميعهم 
من اململكة العربية السعودية، ومن داخل الكويت ستتم استضافة 
الشيخ القارئ أحمد الطرابلسي والشيخ ياسر الفيلكاوي والشيخ 
محمد ضاوي والشيخ د.بسام البطحي والشيخ عايد البرازي والشيخ 

صالح املطيري والشيخ محمد املال اجلفيري، وهي 
استضافات مميزة نقدمها جلمهور املصلني، وستكون 
صالة القيام منقولة على الهواء مباشرة على عدة 
قنوات فضائية حيث تبدأ الصالة الساعة الثانية 

عشرة بعد منتصف الليل.
وذكر العنزي أنه باإلضافة إلى مشروع األصوات 
الندية فإنه توجد برامج خاصة للعشر األواخر من 
شهر رمضان املبارك كبرنامج شد املئزر الرمضاني 
وما يحتويه من محاضرات يومية بعد الركعة الرابعة 
من صالة القيام، والتي يقوم بتقدميها مجموعة من 
الدعاة الذين يحلون ضيوفا على املركز الرمضاني 
ومبواد متنوعة تتناسب وروحانيات العشر األواخر، 
حيث سيكون البرنامج لهذا العام في ثالثة مساجد 
وهي مسجد زبن يوسف الزبن بضاحية عبداهلل 
املبارك قطعة 5 ومس���جد خميس السبع مبنطقة الفردوس قطعة 8 

ومسجد العالء بن احلضرمي مبنطقة العارضية قطعة 10.
وفي اخلتام ثمن العنزي الدور الذي قامت به اجلهات املس���اهمة 
بدعم أنش���طة املركز الرمضاني مبسجد زبن يوسف الزبن وخاصة 
مشروع الضيافة الرمضانية املقدم لرواد املركز الرمضاني والذي مت 
التعاون فيه مع جمعية عبداهلل املبارك التعاونية وجمعية جليب 
الشيوخ التعاونية لتقدمي املش���روبات الساخنة والباردة جلمهور 

املصلني طوال ليالي شهر رمضان املبارك.

صباح العنزي


