
37 ألف مصّل أحيوا الليلة الثالثة من الـ 10 األواخر في المسجد الكبير
12 فرقة أمنية و8 مجموعات صيانة لخدمة المصلين

جتهيزات اعالمية متميزة لتغطية الصالة في املسجد فريق متكامل لتوفير املياه واملشروبات للمصلني

دعاء وتضرع

القارئ ماجد العنزي يؤم املصلني

أجواء اميانية داخل املسجد الكبير د.خالد شجاع العتيبي ملقيا خاطرته

علي شداد

محلياتالخميس 2 سبتمبر 2010 10

شداد: بث تلفزيوني وإذاعي وتغطيات 
صحافية.. واستديو مباشر قبل الصالة

مركز متكامل لتسهيل مهمة اإلعالميين العنزي: األصل في القرآن التدبر 
بدوره قال القارئ ماجد العنزي ان القرآن الكرمي 
هو غاية االنس���ان، وحفظ القرآن الكرمي يجعل 
االنسان متس���لحا بسالح االميان، مشيرا الى أن 
األصل في القرآن الكرمي هو التدبر، كما قال تعالى 
)أفال يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها( وأوضح 
أن القرآن الك���رمي يطهر القلوب ويزكي النفوس 
ويبعد املصائب عن البالد والعباد ويبعد االرهاب 

عن الشباب ويجعل في قلب االنسان نورا. 
ودعا الشباب الى ضرورة حفظ كتاب اهلل السيما 
أن في دولة الكويت كل التس���هيالت حيث يوجد 
آالف احللقات التابعة لوزارة األوقاف والشؤون 
االسالمية اضافة الى اهتمام اجلمعيات اخليرية 

املنتشرة في الكويت بحفظ القرآن الكرمي.

وأع���رب العنزي عن أمله أن يتخرج عش���رة 
مقرئني للقرآن الكرمي كل عام في الكويت بحيث 
تكون الكويت س���باقة في هذا املجال ويعم خير 

حفظ القرآن الكرمي على العالم االسالمي أجمع.
وقال ان املسجد الكبير له رونق خاص بالنسبة 
للقارئ، حيث يش���عر االنس���ان كأنه في احلرم 
بسبب التنظيم اجليد واخلشوع واحترام املصلني 
لهذه الش���عيرة وحرصهم على تأدية الصالة في 

جو امياني.
وب���ني أن حافظ القرآن الك���رمي يلبس والديه 
تاج الوقار يوم القيامة داعيا األسر الى االهتمام 
بالنشء والش���باب في التمسك بحفظ كتاب اهلل 

عز وجل.

ودعا شداد املواطنني واملقيمني 
عل����ى أرض الكويت احلبيبة الى 
اغتنام ما بقي من العشر األواخر 
من رمضان، واحلضور الى مسجد 
الدولة الكبير للتمتع بهذه األجواء 
االميانية البديعة، وس����ماع آيات 
اهلل جل وعال ومدارستها مع القراء 
والوعاظ الذين مت اختيارهم بعناية 
من خيرة مش����اهير أئمة وعلماء 
الكويت، في ظل الترتيب والتنظيم 
امللحوظني اللذين يشهدهما املسجد 

هذا العام.
وأشاد شداد بتكاتف اجلهود 
الرسمية والشعبية التطوعية من 
ادارات وهيئات وجهات حترص 
على املشاركة تطبيقا الستراتيجية 
وزارة األوقاف في تفعيل الشراكة 
املجتمعية وبذل جميع جهودها 
الراح����ة واألمان  لتوفير س����بل 
للمصلني وتهيئة األجواء العانتهم 
على الطاعة، ولرسم صورة تليق 
بالكويت في هذا احلدث االمياني 

املهيب.

الق����رآن الكرمي بدول����ة الكويت، 
الى جانب االس����تديو الذي يبث 
من املس����جد قبل الصالة بساعة، 
أي ف����ي احلادية عش����رة والربع 
ويستضيف ش����خصيات دعوية 
وادارية جديدة كل ليلة، فضال عن 
تغطيات الصحف احمللية الرائعة 
التي تتوسع في بسط صفحاتها 

لنشر هذا احلدث املهم. 

شكر رئيس اللجنة االعالمية 
باملسجد الكبير في العشر األواخر 
من رمضان علي شداد، كل الوسائل 
االعالمية من صحاف����ة وقنوات 
فضائي����ة واذاعة عل����ى تفاعلها 
االيجاب����ي مع احل����دث االمياني 
االبرز على الساحة الكويتية في 
كل عام، مشيدا باجلهود املستمرة 
في تغطيات املشهد االمياني الذي 
تعيشه باحات املسجد، باالضافة 
الى التعاون البناء والراقي مع املركز 
االعالمي الذي مت جتهيزه لتقدمي 
اخلدمات االعالمية، وتسهيل مهمة 
االعالميني في نقل هذه الصورة 

االميانية الى العالم أجمع.
وأوض����ح ش����داد أن العملية 
االعالمية تسير، وفق ما هو مرسوم 
لها، في مسارات عدة، فهناك نقل 
تلفزيوني حي للصالة تش����ارك 
فيه كثير من القنوات، باالضافة 
الى التقارير التلفزيونية لبعض 
القنوات األخرى، مبينا أن هناك 
بثا اذاعيا كذل����ك عبر أثير اذاعة 

أسامة أبوالسعود
في أجواء روحانية وإيمانية 
عطرة بحب اهلل، زحف أكثر من 
37 ألف مصل إلى مسجد الدولة 
الكبي���ر ألداء صالة القيام في 
الليلة الثالثة من ليالي العشر 
األواخر م���ن ش���هر رمضان 
المبارك، ليرسموا لوحة إيمانية 
يزدان بها المسجد كل عام، وقد 
أمهم في الركعات األربع األولى 
القارئ ماجد العنزي وقرأ من 
بداية سورة طه، وفي الركعات 
األرب���ع الثاني���ة أم المصلين 
القارئ مشاري العفاسي الذي 
خطف القلوب وخاطب األرواح 
بأدائه الخالب، بداية من سورة 

األنبياء.
وحضر الصالة وكيل وزارة 
األوقاف والشؤون اإلسالمية 
د.عادل الفالح والوكيل المساعد 
للشؤون الثقافية إبراهيم الصالح 
والشيخ راضي الحبيب، وجمع 
من قيادات الوزارة، ولفيف من 

الشخصيات البارزة.
وبعد الركعات األربع األولى 
ألقى د.خالد ش���جاع العتيبي 
خاط���رة إيماني���ة حول صفة 
التواض���ع التي بي���ن أنها من 

س���مات أهل اإليمان، إذ تكون 
سببا في رفعة قدرهم عند اهلل 
عز وجل وعند الناس، مشيرا 
إلى أن المس���لم يدرك بحسن 

الخلق درجة الصائم القائم.
ولما س���ئل رسول اهلل ژ 
عن أكثر ما يدخل الناس الجنة 

قال حسن الخلق.
وأوضح العتيبي أن التواضع 
من أهم ما يميز أصحاب الخلق 
الرفيع، وهو نعمة ال تجد لها 
حاسدا وخلة تجعل صاحبها 
سيدا، مشيرا إلى حديث رسول 
اهلل ژ الذي يق���ول فيه »ما 
نقص م���ال من صدقة وما زاد 
اهلل عب���دا بعف���و إال عزا، وما 
تواضع عبد هلل إال رفعه«، وزاد 
ان كمال الس���ؤدد والشرف ان 
يكون اإلنفاق عن قلة والعفو 
عن قوة والتواضع عن رفعة، 
وق���د كان النبي ژ ينام على 
أثره في جسده،  حصير يرى 
ويس���ير في حاج���ة الصغير 
والكبير والمس���كين والمرأة، 
الطع���ام على األرض،  ويأكل 
وكان يك���ره أن يمتثل الناس 
له قياما ويجلس حيث انتهى 

به المجلس.

الس���جاد في س���احات املسجد 
املختلفة، وتوزيع مياه الشرب 
على املصلني، وتوزيع السحور 
اللج���ان واجلهات  أف���راد  على 

املشاركة وفريق العمل.
وزاد الكندري انه مت تقسيم 
الفنيني إلى 8 فرق صيانة موزعة 
على جميع أنحاء املسجد، إضافة 
إلى ما يقرب من 80 ضابط أمن 
من الرجال والنساء موزعني على 
مداخل ومخارج املسجد، فضال عن 
عمال النظافة الذين مت تقسيمهم 
إلى 12 فرق���ة لتلبية احتياجات 
أي جلنة، موضحا أن من أعمال 
القسم أيضا تنظيم الباصات لنقل 

املصلني من املسجد وإليه.
ووجه الكندري الشكر جلميع 
اجلهات التي حترص على املشاركة 
في إحياء ال���� 10 األواخر، على 

تعاونها املثمر.
وخت���م الكن���دري بأن���ه مت 
التنس���يق م���ع وزارة الصحة 
الطبية،  العيادات  لتجهيز مقار 
وتلبية احتياجات العاملني فيها، 
مش���يرا إلى أنه مت وضع خطة 
متكاملة، اس���تعدادا لليلتي 25 
و27 اللت���ني تتزايد فيهما أعداد 

املصلني.

وأضاف الكندري ان من أهم 
أعمال قسم الصيانة واخلدمات 
توفي���ر مصاحف املس���جد في 
الساحات اخلارجية للذين يأتون 
مبكرا ويريدون القراءة في كتاب 
اهلل س���بحانه وتعالى، وفرش 

الزمان واملكان.
وبني الكندري ان القسم يقوم 
بإمداد اجلهات املشاركة واللجان 
بكل االحتياجات واملواد املطلوبة، 
حتى يتسنى لها القيام باألعمال 

املنوطة بها على أكمل وجه.

انه يتم استقبال جموع املصلني 
منذ اليوم األول بعناية واهتمام، 
باإلضافة إلى توفير جميع سبل 
الراحة لرواد املسجد، السيما كبار 
السن، في ظل األجواء اإلميانية 
والروحانية التي نعيش���ها في 

فأمنت فنمت يا عمر.

استقبال المصلين

وحول أنشطة ال� 10 األواخر 
قال مسؤول اخلدمات والصيانة 
باملسجد الكبير محمد الكندري 

وأضاف أنه سيرا على هذا 
النهج كانت أخالق الصحابة، 
فهذا عمر بن الخطاب ÿ ينام 
تحت شجرة وهو أمير المؤمنين 
ليقول عنه رسول أحد الملوك 
قولته المشهورة: حكمت فعدلت 
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