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قام بزيارة تفقدية لمسجد الزبن وأشاد بالخدمات والمشاريع المقدمة للمتهّجدين

الشعيب: »األوقاف« تتبنى األفكار الخالقة لتقوية المجتمع وحفظ هويته 

اللواء د.مصطفى الزعابي متفقداً مسجد جابر العلي بوجود عناصر أمن من الرجال والنساء ويبدو وليد الستالن

أسامة أبوالسعود
في الليلة اخلامسة من الليالي 
العشر االواخر من شهر رمضان 
الكرمي احتشد آالف املصلني مبسجد 
جابر العلي ألداء صالة القيام، وفي 
جو إميان���ي وروحاني بهيج أم 
املصلني في الركعات االربع االولى 
القارئ ياسر الفيلكاوي وأمهم في 
الركعات األرب���ع الثانية القارئ 
الشيخ ماجد العنزي وبينهما ألقى 
الش���يخ نبيل العوضي خاطرة 
إميانية تناول فيها ما أشارت إليه 
اآليات من سورة غافر التي قرأها 
االمام في الركعات األربع األولى 
وتذكي���ر اهلل آلل فرعون بنبيه 
يوسف گ الذي حكم مصر وأقام 
فيها العدل والتوحيد كما ذكرهم 
بفرحهم ملوته واآلن جاء نبي آخر 
هو موسى گ وبني الشيخ كيف 
تعامل معه فرعون الذي استهزأ 
به وس���خر منه في حتد صارخ 
مستخدما قوته وفرض سيطرته 
على قوم���ه إال ان الرجل املؤمن 
الذي كان في ب���الط فرعون لم 
يرضخ لقوته بل واجهه بثبات 
وقوة إميان وثقه باهلل واش���ار 
الش���يخ في نهاية خاطرته إلى 
القبر وأنه واقع وحقيقة  عذاب 
وإلى عذاب جهنم الذي توعد اهلل 

به املستكبرين واملعاندين.
وعلى صعيد متصل أشاد وكيل 
وزارة الداخلية املساعد لشؤون 
العمليات اللواء د.مصطفى الزعابي 
بجهود العاملني باملركز الرمضاني 
مبسجد جابر العلي التابع إلدارة 

مساجد محافظة حولي.
جاء ذلك في تصريح أدلى به 
مساء أمس عقب زيارة تفقدية 
للمسجد قبيل أداء املصلني لصالة 
القي���ام وكان يرافقه مدير إدارة 
الدوري���ات العميد زهير النصر 
اهلل ورئي���س قس���م الدوريات 

مساجد حولي وليد الستالن زيارة 
الوكيل املساعد لشؤون العمليات 
اللواء مصطفى الزعابي والوفد 
املرافق له، مشيرا إلى انه ضمن 
إستراتيجية وزارة األوقاف والتي 
حترص إدارة مساجد حولي على 
تنفيذه »مبدأ الشراكة« للتأكيد 

على إجناح العمل.
وشكر كل اجلهات املشاركة في 
حتقيق الغاية وهي راحة رواد 
بيوت اهلل وتيس���ير خروجهم 
وادائهم الصلوات وبعدها خروجهم 
حتى وصولهم إلى منازلهم، الفتا 
إلى أن جهات حكومية ومجتمعية 

عديدة تشارك في ذلك.

النقيب محمد سفر واملالزم اول 
عبداحملسن علي.

وأوضح الزعابي أن التنسيق 
الداخلية واألوقاف  بني وزارتي 
ممتد إلى سنوات عتيقة سابقة 
العبادة مثل  خاصة في مواسم 
ش���هر رمضان وفريضة احلج، 
وذلك لتس���هيل العبادة للناس 
والعمل على راحتهم أثناء أدائها، 
الفتا إلى أن هذه املواسم تتسم 
باحلساسية املفرطة نظرا حلالة 
التي تش���هدها تلك  االزدح���ام 

املناسبات.
وتابع: إن ش���هر رمضان مبا 
يشهده من اجواء إميانية وتواجد 
حش���ود من الناس تخرج ألداء 
الصالة باملساجد الكبيرة البد معه 

من انتشار أمني، مشيرا إلى أن 
وزارة الداخلية حترص على تنفيذ 
اخلطة األمنية لشهر رمضان التي 
الداخلية الشيخ  اعتمدها وزير 
جاب���ر اخلالد ووكي���ل الوزارة 

الفريق احمد الرجيب.
وأوضح أن اخلطة تعتمد على 
ضبط حركة املرور وتنظيم السير 
ف���ي الطرقات وس���هولة دخول 
املصلني وخروجهم وانسيابية 
حرك���ة املرور خاصة مبس���جد 
الدول���ة الكبير ومس���جد جابر 
العلي وهما األكثر كثافة من حيث 
االستعدادات وعدد املصلني، الفتا 
إلى أن الوزارة ارتأت هذا العام 
إدخال العنصر الشرطي النسائي 
في تنفيذ اخلطة متمنيا أن تأتي 

مشاركته ثمارها.
وأشاد الزعابي باالستعدادات 
املنظمة وحسن سير العمل في 
أثناء قيامه  العلي  مسجد جابر 
بجولة تفقدية مبصاحبة مدير 
إدارة مساجد حولي املشرف العام 
على املركز الرمضاني للمحافظة 
وليد الس���تالن وبع���ض أركان 
اإلدارة، مش���يرا إلى أن مسجد 
العلي يتمتع بالعديد من  جابر 
املميزات فخالفا للجهود املتميزة 
امللحوظة لفري���ق العمل والتي 
تفسر كثافة عدد املصلني، جند 
أن السعة املكانية وكثرة املواقف 
التنظيم  القريبة منه وحس���ن 
واخلدمات كل هذا من شأنه أن 
يعطي دفعة للمصلني للذهاب إلى 

مسجد جابر العلي التابع إلدارة 
مساجد حولي.

وفي اخلتام أضاف الزعابي أن 
قطاعات وزارة الداخلية جتري 
تنسيقا فيما بينها خلروج الليالي 
العش���ر األخيرة ف���ي أمان تام 
واستقرار لكل املصلني في جميع 
مساجد الكويت وخاصة املسجد 
الكبير ومسجد جابر العلي، مشيرا 
إلى التنسيق التام بني قطاعات 
الدوري���ات واألمن العام واألمن 
اجلنائي والدفاع املدني والطوارئ 
الطبية واملطافئ، واجلميع على 
أهبة االستعدادات لتوفير سبل 

الراحة لضيوف الرحمن.
ومن جانبه ثمن املشرف العام 
على املركز الرمضاني مدير إدارة 

ألقى خاللها مجموعة من المحاضرات والخواطر

الحواس اختتم زيارته لـ »مبارك الكبير«
اختتم ضيف إدارة مس���اجد محافظة مب���ارك الكبير من اململكة 
العربية الس���عودية د.طارق احلواس زيارت���ه للكويت في الفترة 
من 27 – 31 أغس���طس والتي قام خاللها بإلقاء عدد من احملاضرات 
واخلواطر اإلميانية في مس���اجد احملافظة جاءت على النحو التالي: 
احملاضرة األولى »العزة هلل ولرس���وله« واحملاضرة الثانية »آيات 
أضحك���ت النبي ژ« واحملاضرة الثالث���ة »ثالثة تكلموا في املهد«، 
بينم���ا كان عناوين اخلواطر كاآلتي: االولى »االبتس���امة« والثانية 

»التثبت« والثالثة »الصلح«.

 أسامة أبو السعود
أكد وكيل وزارة االوقاف املساعد لشؤون املساجد وليد الشعيب 
تبني الوزارة جلميع االفكار اخلالقة التي تهدف لتقوية املجتمع 
واحلفاظ على هويته االس���المية، مش���يرا الى ان قطاع املساجد 
خطى خط���وات حثيثة بهذا االجتاه من خالل املراكز الرمضانية 

التي بدأ العمل بها في العام املاضي.
جاء ذلك في جولة للشعيب رافقه خاللها الوكيل املساعد لشؤون 
القرآن الكرمي والدراس���ات اإلس���المية عبداهلل البراك في املركز 
الرمضاني مبس���جد زبن يوسف الزبن بضاحية عبداهلل املبارك 
حيث مت االطالع على االستعدادات واجلهود املبذولة والتجول في 
مرافق املركز الرمضاني وكذلك زيارة املركز اإلعالمي ووحدة النقل 
التلفزيوني املباشر، وقد قام مدير إدارة مساجد محافظة الفروانية 
م.مرضي العنزي بتقدمي شرح مفصل عن خطة العمل وبرنامج 
استضافة القراء أصحاب األصوات الندية وضيوف وزارة األوقاف 
والشؤون اإلسالمية الذين يحلون ضيوفا على املركز الرمضاني 

مبسجد الزبن وذلك إلمامة املصلني في صالة القيام.
هذا، وقد شهدت الليالي األولى للعشر األواخر من شهر رمضان 
املبارك استضافة قراء من داخل الكويت وخارجها، حيث قام بإمامة 
املصلني الش���يخ محمد ضاوي العصيمي والشيخ د.عبدالهادي 
كناكري من اململكة العربية السعودية والشيخ محمد املال اجلفيري 
والشيخ القارئ أحمد خضر الطرابلسي، باإلضافة إلى احملاضرات 
اليومية الت���ي تعقب الركعة الرابعة من صالة القيام والتي يتم 
فيها استضافة نخبة من املتخصصني وذلك إللقاء مادة تثقيفية 

شرعية تتناسب وروحانيات العشر األواخر.
 وبدوره كشف مدير االدارة مرضي العنزي عن القيام بإنشاء 
قاعة ملحقة باملس���جد الس���تقبال التوافد الكبير من األخوات 
املصليات، والالت���ي فاق عددهن في األيام األولى من العش���ر 
األواخر الطاقة االس���تيعابية ملصلى النساء، حيث متت تهيئة 
األجواء املناس���بة لهن ألداء الصالة بخشوع وسكينة وتوفير 
جميع اإلمكانات الالزمة من خالل فرقة الصيانة التي تعمل على 
مدار الساعة في املركز الرمضاني أو من خالل اخلدمات اإلدارية 
والضيافة التي يتم توفيرها يوميا ملصلى النساء والقاعات امللحقة 
من مشروبات باردة وساخنة وبالتعاون مع جمعية العارضية 
التعاونية وجمعية جليب الشيوخ التعاونية وجمعية ضاحية 

عبداهلل املبارك التعاونية.

وكيل الداخلية لشؤون العمليات زار »جابر العلي« ووصف جهود مساجد حولي بالرائعة

الزعابي: العنصر النسائي يشارك في تنفيذ الخطة األمنية الرمضانية

الدين حفيظ ويعتبر أصغر القراء 
حيث يبلغ من العمر 13 سنة ويحفظ 
القرآن كامال ويتميز بطبقة صوت 

ممتازة.
وقال احلرب����ي ان هناك خدمات 
إداري����ة ممي����زة قدمتها »مس����اجد 
األحمدي« خلدمة املصلني في املركز 
حت����ى تهيئ له األج����واء بحيث ال 
ينشغلون إال بالصالة وقراءة القرآن 
الكرمي، ومن اخلدمات االدارية خدمة 
الضيافة وتقدمي املشروبات الباردة 
واحلارة وتوفير املياه بشكل مستمر، 
وذلك بالتعاون مع جمعية الصباحية 
كما خصصت جزءا من حوش املسجد 
لعمل استراحة ووفرت اإلدارة سيارة 
السحب اآللي الكي نت وذلك لتوفير 

الوقت على املصلني.
وم����ن جانب آخر، قال الش����يخ 
ابراهيم الكفيف امام املسجد ان املسجد 
شهد حضورا الفتا للنظر حيث امتأل 
حرم املسجد باملصلني وامتأل مصلى 
النساء واخليمة املخصصة للنساء 
كذلك وهذا احلضور نشاهده للمرة 
األولى في مسجد بيبي البدر وهناك 
جتاوب كبير من أهل املس����جد مع 
البرنامج املعد وتأتينا كلمات الثناء 
والشكر بشكل يومي من قبل املصلني 
واملصليات على هذا التنظيم وعلى 
املتميز سواء بصالة  البرنامج  هذا 
القيام او اخلواطر بني ركعات القيام 
الكفيف  اليومية. وأشار  والدروس 
إلى ان هذا البرنامج سنستمر فيه 
ملا بع����د رمضان، حي����ث ان هناك 
الس����نة يحتوي  أيام  جدوال طوال 
العلمي����ة والدورات  الدروس  على 
واألنشطة االجتماعية وسنقوم بعمل 
مشروع اسمه ان لك في جوالك ألجرا 
وهو يهدف الى استثمار اجلوال في 
الدع����وة للخير. وم����ن جانبه، قال 
الوكيل املساعد لشؤون املساجد وليد 
الش����عيب، بعد اطالعه على نشاط 
مركز بيبي البدر الرمضاني، ان هذا 
اجلهد الواض����ح واحلضور املتميز 
دليل على جن����اح البرنامج ودليل 
على اجلهد املبذول من قبل العاملني 
في مساجد األحمدي. وأشار الى انه 
له زيارات جلميع مراكز احملافظات 
لرؤية املراكز الرمضانية حيث اننا 
في قطاع املساجد نسعى لعمل أكثر 
من مركز رئيس����ي في كل محافظة 
حتى يخفف الضغط على مس����جد 
الدولة. وقال الشعيب ومن اجل هذا 
حرصنا على حضور قراء متميزين 
من داخل وخارج الكويت وحرصنا 
على تزويد املراكز الرمضانية بكل ما 
حتتاجه حتى نوفر للمصلني أقصى 
درجات الراحة حتى يصلوا في جو 

من الطمأنينة والراحة والسعة.

وليد الشعيب في زيارة للمركز الرمضاني مبسجد بيبي البدر

المركز الرمضاني في مسجد بيبي البدر يتسم بالقراء المتميزين والبرنامج اإليماني المتكامل

الحربي: نحرص على توفير أقصى درجات الراحة للمصلين
أسامة أبوالسعود

أحي����ا الق����ارئ قتيب����ة الزويد 
والق����ارئ ولي����د العازم����ي الليلة 
الرابعة والعشرين من صالة التهجد 
في مس����جد بيبي البدر في منطقة 
الصباحية، وذل����ك بحضور وكيل 
الوزارة املس����اعد لشؤون املساجد 
وليد الشعيب، وقال مرزوق احلربي 
املشرف العام على املركز الرمضاني 
ملسجد بيبي البدر ان هذا املركز يعتبر 
أهم املراكز الرمضانية والتي تقيمها 
إدارة مس����اجد األحمدي في وزارة 
األوقاف والش����ؤون اإلسالمية وقد 
ولي اهتماما خاصا حيث انه يقع في 
منتصف محافظة األحمدي ويتمتع 
مبساحات شاسعة حوله كما أن طاقته 

االستيعابية للمصلني كبيرة.
وأشار احلربي الى ان »مساجد 
األحم����دي« حرصت عل����ى ان تعد 

برنامجا مميزا في ه����ذا املركز فقد 
قامت بعمل محاضرات يومية خالل 
العشر األواخر ش����ارك فيها العديد 
من املشايخ املتميزين، كما حرصت 
على اقامة دروس نسائية يومية تبدأ 
الساعة 11.30 الى 12:30 وهو موعد 

القيام وحتى تكتمل األجواء  صالة 
الروحانية قامت اإلدارة باختيار نخبة 
ممتازة من القراء وعلى رأسهم القارئ 
قتيبة الزويد والقارئ علي املطيري 
والقارئ وليد العازمي والقارئ حجاج 
السبوق والقارئ املميز الشاب شهاب 

عائلـة العطـوان

تنعى مبزيد من احلـــزن والأ�ســــى

فقيدها الغايل املغفور له باإذن اهلل تعاىل

عن عمر يناهز 85 عـامــًا 

وقد ووري  جثمانه الرثى يوم اأم�س اجلمعة املوافق 2010/9/3

دعيج خلـف العطوان
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