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وكيل األوقاف د.عادل الفالح خالل اجلولة د.عادل الفالح يستمع إلى شرح من وليد الستالن عن جتهيزات مسجد جابر العلي

رواد مسجد الزبن يتابعون إحدى الندوات خدمات التوصيل

األطفال ميرحون في مراكز توعوية باملسجد الكبير

مطلق القراوي خالل جولة في مركز البث املباشر

جابر العنيزي

قراء متميزون يؤمون 
المصلين بمراكز 

األحمدي الرمضانية
اكد مدير ادارة مساجد محافظة 
االحمدي كريدي الدوس����ري بدء 
االدارة ف����ي املرحل����ة الثانية من 
الرمضان����ي واملتعلق  برنامجها 
باملراك����ز الرمضاني����ة واخلاص 
بالعش����ر االواخر من هذا الشهر 
الكرمي، مشيرا الى اقامة مركزين 
رئيسيني هما مسجد بيبي البدر 
في منطقة الصباحية ومس����جد 
ضاحية جابر العلي في ضاحية 
جاب����ر العلي اضاف����ة الى العديد 
من املراكز الثانوية لصالة القيام 

واالعتكاف.
واشار الدوسري في تصريح 
صحافي الى متيز هذه املراكز بقراء 
متميزين »وقد حرصنا في القراء 
على ان يكونوا من الشباب الكويتي 
احلافظ لكتاب اهلل والذين يتميزون 
باالصوات اجلميلة والترتيل احلسن 
والتجويد املنضبط، كما حرصنا 
في هذه املراكز على توفير جميع 
سبل الراحة من توافر املشروبات 
احلارة والباردة واملياه والوجبات 

اخلفيفة.
ولفت الى تنظيم برنامج ثقافي 
ينقس����م لقسمني في هذه املراكز، 
قس����م خاص باملصل����ني الرجال 
ويتكون م����ن دروس يومية بعد 
صالة العصر وخاطرة بني ركعات 
القيام، وقسم نسائي بالتعاون مع 
ادارة التنمية االسرية في وزارة 
االوقاف وهو درس نسائي يقام 
الساعة 11:30 الى وقت القيام في 
الس����اعة 12:30 ويقام الدرس في 

مصلى نسائي.
وق����ال الدوس����ري ان االدارة 
حرصت على تفعيل دور املسجد 
من خالل طرح مسابقات ثقافية 
رصدت لها جوائز نقدية كما قامت 
االدارة بتوزيع اصداراتها الثقافية 
ف����ي املراكز الرئيس����ية واملراكز 

الثانوية.
واش����ار الى ان الق����راء الذين 
حرص����ت االدارة عليهم هم علي 
املطيري وهو من االصوات املتميزة 
وحافظ للقرآن وكذلك شهاب الدين 
حفيظ وهو شاب يبلغ من العمر 
13س����نة وحافظ للق����رآن الكرمي 
كذلك، باالضافة الى القراء حجاب 
السبوق وعثمان الوصيص ووليد 
العازمي وهم من القراء املتميزين 
في مسجد بيبي البدر اما في مسجد 
ضاحية جابر العلي فيؤم املصلني 
القارئ السعودي عثمان الصديقي 
باالضافة الى العديد من االصوات 

الشابة.

كناكري والمال وضاوي يؤمون المصلين

آالف المصلين يحيون صالة القيام بمسجد زبن يوسف الزبن
للعش���ر األواخر ق���ام بإمامة 
املصلني بالركعات األربع األولى 
فضيلة الش���يخ محمد ضاوي 
ث���م تلتها خاطرة  العصيمي، 
دينية ق���ام بإلقائه���ا فضيلة 
الشيخ فرج املرجي بعنوان بداية 
العشر، ثم قام بإمامة املصلني في 
الركعات األربع الثانية وصالة 
الشفع والوتر والدعاء فضيلة 
الش���يخ الدكت���ور عبدالهادي 
كناكري ضيف وزارة األوقاف 
والشؤون اإلسالمية من اململكة 
العربي���ة الس���عودية بأجواء 
وروحاني���ات عارمة اختلجت 
مشاعر املصلني، أما في الليلة 
الثانية فقد قام بإمامة املصلني 
الش���يخ محمد املال اجلفيري 
والشيخ كناكري وتخلل الركعات 
خاطرة دينية بعنوان »يحبهم 
ويحبونه« ألقاها الشيخ محمد 

املال اجلفيري.

استحسانهم وهو ما ملسناه من 
خالل احتكاكنا معهم مبس���جد 

الزبن.
العديد من  وتاب���ع: هن���اك 
املركز  الفعاليات واألنشطة في 
الرمضاني مبسجد زبن يوسف 
الزبن حي���ث توجد محاضرات 
يومية بعد صالة العصر مباشرة، 
وهناك مجلس فقهي بعد صالة 
اجلمعة تت���م من خالله اإلجابة 
عن استفسارات جمهور املصلني 
وأس���ئلتهم، كم���ا أن الفعاليات 
املتواترة سيكون لها خصوصية 
خاصة فيما تبقى من ليالي العشر 
األواخر باستمرار إقامة مشروع 
شد املئزر واملعتكفات الرمضانية 
التي حت���رص اإلدارة فيها على 
توفير جميع احتياجات املعتكفني 
وتهيئة املكان واجلو املناس���ب 

لهم.
واوضح انه في الليلة األولى 

واشار الى حرص اإلدارة من 
خالل فريق عمله���ا املتميز وما 
يتمتع به من خبرات على السير 
بذات النه���ج والوتيرة وبطاقة 
أكبر وبأفكار جديدة يتم تقدميها 
جلمهور املصلني الذين أصبحت 
فكرة املراك���ز الرمضانية تلقى 

املصلني وكذلك األخوات املصليات 
في مصلى النساء.

جمي���ع  أن  ال���ى  ولف���ت 
االستعدادات مكتملة الستقبال 
التواجد الكبير واملتزايد كل ليلة 
عن األخرى من املصلني، واجلهود 
مازالت جارية على قدم وس���اق 
من خالل فريق العمل املش���رف 
على املركز الرمضاني الذي يعمل 
على مدار الساعة ويواصل الليل 
بالنهار لتقدمي أفضل اخلدمات 
جلمهور املصلني وتهيئة املركز 
بجو إمياني وروحانيات رمضانية 
تتيح له���م أداء العبادة في هذا 
الشهر املبارك، خاصة في ظل ما 
يتمتع به املركز الرمضاني مبسجد 
الزبن من مساحة كبيرة حيث انه 
يعتبر أكبر مسجد بدولة الكويت 
بعد مسجد الدولة الكبير ويتوافد 
إليه جمهور املصلني من سكان 

جميع محافظات الكويت.

أسامة أبوالسعود
أحيت إدارة مساجد محافظة 
الفروانية الليالي العشر األواخر 
املباركة باملركز الرمضاني املقام 
مبس���جد زب���ن يوس���ف الزبن 

بضاحية عبداهلل املبارك.
وقال رئيس املركز الرمضاني 
ونائب املش���رف العام للشؤون 
الثقافية جابر العنيزي ان شهر 
رمضان هو أفضل أشهر السنة 
ولياليه العشر هي األفضل واملؤمن 
يتحرى فيها ليلة القدر التي هي 
أفضل من ألف شهر، مشيرا الى 
توافد آالف املصلني واملصليات 
على املركز الرمضاني مبسجد زبن 
يوسف الزبن في ضاحية عبداهلل 
الليالي األولى  املبارك إلحي���اء 
من العشر األواخر بجو إمياني 
يحمل نفحات اخلشوع والسكينة 
واإلقبال على رب العاملني، حيث 
كان اإلقبال شديدا من قبل االخوة 

الفالح: مركز لإلبداع والتمّيز ضمن هيكلة »األوقاف« قريبًا

أسامة ابوالسعود
وجه وكيل وزارة االوقاف د.عادل الفالح 
الدعوة إلى عموم املسلمني بالكويت الستثمار 
العشر االواخر من شهر رمضان الكرمي للتقرب 
من اهلل وحسن عبادته وثمن الفالح جهود 
إدارة مساجد حولي الراهنةُ ى إجناح املركز 
الرمضاني مبسجد جابر العلي جاء ذلك في 
مقابلة اجراها معه التلفزيون الكويتي باستديو 
أعد داخل مسجد جابر العلي عقب تفقده للفرق 
العاملة باملركز الرمضاني برفقة مدير إدارة 
مساجد حولي وليد الستالن وأوضح الفالح أن 
مسجد جابر العلي قفز قفزات هائلة ومتميزة 
بفضل اجلهود املتميزة إلدارة حولي في كل 
ما قدموه من خدمات لراحة املصلني وتوفير 
اجلو االمياني املناسب الداء عبادتهم وصالتهم 
في راحة ويس���ر والشكر موصول لهم على 
ما قدموه من أنش���طة ثقافية ومتنوعة بني 

خواطر ودروس ومحاضرات.
وتاب���ع د.الف���الح: إن ما ن���راه من متيز 
يعود إلى خطة ال���وزارة املنهجية العلمية 

بكل حيثياتها وهذه اخلطة تعتمد على قيم 
ومحاور أساس���ية منها الوسطية واإلبداع 
والريادة والشراكة وفي آطار هذه اخلطة مت 
عمل برامج تدريبية ملوظفي الوزارة في كل 
قطاعاتها لتكون أداة العمل لديهم هي االبداع 
بعيدا النظام التقلي���دي املتبع في وزارات 
االوقاف والشؤون االسالمية في الدول االخرى 
من قضية االبداع انطلقنا إلى قضية التنمية 
واملؤسسات العاملة في الدولة للعمل على 
تنمية املجتم���ع في ك  املجاالت واالرتقاء به 
وتفضيال لهذا االجتاه س���يتم إنشاء مركز 
لالبداع والتميز من خالل إدارة جديدة سيتم 

إدخالها ضمن هيكلة الوزارة لهذا الغرض.
وعن استراتيجية العمل في وزارة االوقاف 
وسر التميز فيه قال د.الفالح: نحن في وزارة 
االوقاف ننطلق من فلسفة إدارية تتمثل في 
الالمركزية في االدارة والعمل، ودفع القياديني 
واملوظفني إلى كسر حاجز اخلوف من اخلطأ 
واالنطالق نحو اتخاذ القرار، وهذا املعيار جعل 
املوظ���ف ينطلق بكل مواهبه في غير تردد، 

وإذا وقع اخلطأ نقوم باصالحه وتعديله وهذا 
املبدأ جاء من منطلقات التفويض والالمركزية 

والتشجيع.
هذه الفلسفة أكد جناحها ومتيزها تقرير 
جمعية الش���فافية قبل عامني عندما جاءت 
وزارة االوقاف على رأس وزارات الدولة في 
الشفافية علما بأننا االقل في احلوافز املالية 

إذا ما قورنت االوقاف بوزارات أخرى.
وأرجع الفالح ما تشهده املساجد من عمارة 
وعمران إلى الدراس���ات املقارنة التي تقوم 
الوزارة بعملها كل ع���ام لقياس مدى رضا 
اجلمهور عن االنشطة التي تقام في املساجد 
خالل شهر رمضان املبارك وعلى مدار العام 
وقد اعطتنا هذه الدراسات مؤشرات تؤكد أن 
رضا اجلمهور وصل الى درجة االمتياز وهذا 
املستوى الذي وصلنا إليه ال نريد التراجع عنه 

.Jّبل نسعى دائما الى الثبات عليه وتنمي
وأشار د.الفالح في تصريحه الى خطاب 
صاحب الس���مو األمير الذي ألقاه مبناسبة 
العشر االواخر الذي أكد فيه سموه على نبذ 

الطائفية ومحاربتها وقد جس���دنا هذا دائما 
ودافعا    ؤ((آ عندما صلى معنا الشيخ راضي 
احلبيب باملس���جد الكبير وهو أحد الداعني 
إلى الوس���طية من انصار املذهب الشيعي، 
وهذا يدل على أننا نعيش في الكويت )سنة 
وشيعة( منذ قرون في ود وتقارب وليس لنا 
إال وحدتنا، وسنعمل جاهدين لنبذ الطائفية 
والقضاء على مس���بباتها حتى نحافظ على 

مجتمعنا من عواقب الفرقة والتشرذم.
وخت���م الفالح تصريح���ه باحلديث عن 
الوسطية مشيرا الى انها انطلقت من الوسطية 
كتجديد الن الوسطية هي احد االسس التي 
متيز االسالم عن غيره فقد قال تعالى )وكذلك 
جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس 
ويكون الرسول عليكم شهيدا( مشيرا الى ان 
كثيرا من دول العالم نقلت الفكر الوسطي عن 
الكويت وتبنت الوسطية وأخواتها )احلوار، 
التعايش السلمي، تقبل اآلخر( وقد ترجمت 
كتبنا عن الوس���طية الى اكث���ر من 20 لغة 
واك���د الفالح ان الكويت س���تظل تدفع بهذا 

االجتاه انطالقا م���ن اميانها بالفكر املعتدل 
كمنهج حياة.

وعل���ى صعيد متصل أحيا االف املصلني 
الليلة الرابعة من ليال العش���ر االواخر من 
الش���هر الكرمي مبس���جد جابر العلي الذي 
ارتدى حلة اميانية بديعة، أمه املصلني بها 
في الركعات االربع االولى القارئ محمد البراك 
ثم تاله خاطرة اميانية للشيخ وليد الطراد 
عرج فيها على قول رسول اهلل »التمسوا ليلة 
القدر في العشر االواخر من رمضان« الفتا 
الى فضل اهلل في تلك الليالي واعالنه حتويل 
سيئاتهم حسنات وحث الطراد املصلني على 
ش���حذ الهمم في هذه الليالي املباركة للظفر 
بتوبة اهلل ومغفرته، وأّم املصلني في الركعات 
االربع الثانية والشفع والوتر الشيخ ماجد 
العنزي الذي بكى وأبكى معه مئات املصلني 
خشوعا من عذوبة الصوت وجمال اآليات. 
من جانبه،، ثمن رئي���س اللجنة االعالمية 
املركزية مبسجد جابر العلي منذر الشمري 
جهود وزارة االعالم وكل املنظومة االعالمية 

سواء املسموعة او املرئية او املقروءة لتعاونها 
املثمر مع قطاع املساجد وابراز انشطة املركز 
االعالمي املجمع والذي يلقي الضوء على املراكز 
الرمضانية الستة التابعة لقطاع املساجد، كما 
أش���اد بنجاح جتربتي البث املباشر لصالة 
التراويح من املراكز الرمضانية في مساجد 
بقية احملافظات وجناح جتربة استديو برنامج 
جنان رمضان الذي يبث مس���اء كل يوم من 
مسجد جابر العلي مستضيفا بعض القيادات 

واالئمة بوزارة االوقاف.
من جانبه، شدد املشرف العام على املراكز 
الرمضانية مدير إدارة مساجد حولي وليد 
الستالن على الفرق العاملة ضرورة استنفار 
الهمم واحلرص على تذليل أي عقبات تواجه 
املصلني في العشر االخيرة واوضح في اجتماع 
عق���ده على هامش صالة القي���ام في الليلة 
الرابعة باملركز االعالمي أن الليالي املقبلة في 
غاية االهمية نظرا الحتمالية وصول حشود 
غفيرة من املصلني اللتماس ليلة القدرة في 

اخلمس االخيرة.

وكيل األوقاف تفّقد مسجد جابر العلي وأثنى على جهود إدارة مساجد حولي

نعيش في الكويت س�نة وش�يعة منذ قرون في ودّ وتقارب ولي�س لنا إال وحدتنا وس�نعمل جاهدين لنبذ الطائفية والقضاء على مس�بباتها
إس�تراتيجية »األوقاف« س�ر تميزها ألنها تنطلق من الالمركزية في اإلدارة والعمل ودفع القياديين والموظفين إلى كسر حاجز الخوف من الخطأ

)متين غوزال(عيادة طبية


