
االثنين  6 سبتمبر 2010   9محليات
كثفت استعداداتها لليلة السابع والعشرين

مساجد الفروانية تواصل تميزها 
باستقبال الليالي المباركة بمسجد الزبن 

واملرئية من خالل مركزها اإلعالمي 
والتواصل كذلك مع جمهور املصلني 
داخل دولة الكويت وخارجها من 
خالل البث التلفزيوني املباش����ر 
لصالة القيام طوال العشر األواخر 
م����ن خالل عدة قن����وات فضائية 

محلية وعربية.
اجلدي����ر بالذكر س����وف يؤم 
املصلني في ليلة السابع والعشرين 
في الركعات األربع األولى فضيلة 
الش����يخ محمد ضاوي العصيمي 
وفي الركعات األربع الثانية فضيلة 
الشيخ محمد املال اجلفيري وذلك 
إلمامة املصلني في هذه الليلة الطيبة 
املباركة التي يتحرى فيها املصلون 

على الغالب ليلة القدر.

والعش����رين أمر املش����رف العام 
على املراكز الرمضانية مبحافظة 
الفروانية املهندس مرضي راشد 
العن����زي بتهيئة مس����جد الزبن 
الستقبال احلشود الكبيرة املتوقعة 
في تل����ك الليل����ة الطيبة وفرش 
الس����احات اخلارجية للمس����جد 
بالس����جاد وإعداد مصلى النساء 
والقاعات امللحقة باملسجد بتعاون 
العاملة، باإلضافة  اللجان  جميع 
إلى زيادة خدمات الضيافة املقدمة 
في تلك الليلة من مشروبات باردة 
وساخنة وخدمات الضيافة األخرى 
املقدمة للرجال والنساء، فيما قامت 
اللجن����ة اإلعالمية بالتواصل مع 
وسائل اإلعالم املقروءة واملسموعة 

أسامة أبوالسعود
إدارة مساجد محافظة  أحيت 
الفروانية مبركزها الرمضاني املقام 
مبس����جد زبن يوسف الزبن ليلة 
السادس والعشرين بجو إمياني 
وروحاني مع توافد جموع املصلني 
على املركز، حيث أم املصلني في 
الركعات األرب����ع األولى من ليلة 
اخلامس والعشرين فضيلة الشيخ 
حس����ان النحالوي الذي أجهش 
القلوب بالبكاء قبل العيون وكان 
لصوت����ه العذب صدى جميل عم 
بأصدائه جنبات املركز الرمضاني 
وأعقبته محاضرة قيمة لفضيلة 
الشيخ راشد حزام الدوسري، وكان 
ختامها مس����ك مع د.عبدالهادي 
ال����ذي أم املصلني في  كناك����ري 
الركعات األربع الثانية مع الدعاء، 
وفي ليلة السادس والعشرين أم 
املصلني في الركعات األربع األولى 
فضيلة الشيخ عايد البرازي ثم القى 
البرازي محاضرة حث فيها جمهور 
املصلني على اس����تغالل الفرصة 
والدعوة بقبول العمل وأتبعه في 
الركعات األرب����ع الثانية والدعاء 
ضيف وزارة األوقاف والشؤون 
اإلس����المية الشيخ د.كناكري من 
اململكة العربية السعودية ليأخذ 

القلوب بجو إمياني ورباني.
وم����ن جانب آخ����ر وفي إطار 
استعدادات إدارة مساجد محافظة 
الفروانية الستقبال ليلة السابع 

وليد الشعيب حلظة وصوله

د.عبدالهادي كناكري يؤم املصلني

وليد الشعيب يتابع سير التهجد في املركز الرمضاني

تواجد جلمعية الصباحيةإبراهيم الكفيف يلقي محاضرة في مسجد بيبي البدر

آالف المصلين تهجدوا بالمركز الرمضاني بمسجد بيبي البدر

الكفيف: ليلة القدر من أعظم الليالي 
ألنها شهدت نزول القرآن الكريم

االدارية خدمة الضيافة وتقدمي 
الباردة والساخنة  املش���روبات 
وتوفير املياه بش���كل مس���تمر 
وذل���ك بالتعاون م���ع جمعية 
التعاونية وجمعية  الصباحية 
الرق���ة التعاونية كما خصصت 
جزءا من حوش املس���جد لعمل 
استراحة ووفرت االدارة جميع 

سبل الراحة في املركز.

إشادة من الشعيب

أش���اد وكيل وزارة األوقاف 
والشؤون اإلس���المية املساعد 
لشؤون املساجد وليد الشعيب 
بجهود العاملني في املركز، مشيرا 
الى انها مميزة خاصة ان املركز 
خصص للقراء الذين تستضيفهم 

الوزارة من خارج الكويت.

كاستراحة للمصلني وخلدمات 
الضيافة الس���تخدامه كمصلى 

للرجال.
وقال احلربي ان استعدادات 
الضيافة والنظافة قد متت على 
أكمل وجه كما أن فرق الطوارئ 
ستكون متواجدة من قبل صالة 
الفجر ملتابعه أي  الى  التراويح 

خلل من املمكن أن يحدث.
ومن جانبه قال املراقب االداري 
في ادارة مساجد األحمدي محمد 
املونس ان هناك خدمات ادارية 
مميزة قدمتها مساجد األحمدي 
املركز حتى  خلدمة املصلني في 
له���م األج���واء بحيث ال  تهيئ 
ينش���غلون اال بالصالة وقراءة 

القرآن الكرمي.
 وأش���ار الى ان من اخلدمات 

مركز مسجد بيبي البدر الرمضاني 
مرزوق احلربي أن ليلة السابع 
الليالي  اكثر  والعشرين تعتبر 
كثاف���ة من ناحي���ة العدد حيث 
يتحرى الناس ف���ي هذه الليلة 
ليلة القدر والتي تعادل عبادة ألف 
شهر، مشيرا الى ان االستعدادات 
جترى على قدم وس���اق الحياء 

تلك الليلة املباركة.
 وب���ني احلرب���ي ان من اهم 
االستعدادات التي اقامتها مساجد 
األحمدي في مركزها مبسجد بيبي 
البدر هي توسعة مصلى النساء 
وتغطية جميع الساحات احمليطة 
باملسجد لتكون كمصليات اضافية 
ومن االستعدادات كذلك توسعة 
مصل���ى الرج���ال وضم حوش 
املس���جد ال���ذي كان يس���تخدم 

أسامة أبوالسعود
ش���هدت الص���الة باملرك���ز 
الرمضاني مبس���جد بيبي البدر 
حضورا كبيرا من املتهجدين في 
السادس والعشرين حيث  ليلة 
تشتاق النفوس والقلوب لتحري 
ليلة الق���در والتي هي خير من 

ألف شهر.
الكفيف  ابراهيم  قال الشيخ 
خ���الل احملاضرة الت���ي أعقبت 
صالة القيام في مركز بيبي البدر 
الرمضاني ان ليلة القدر من أعظم 
الليالي كونها شهدت نزول القرآن 
الكرمي كتاب اهلل اخلالد ومعجزته 
العظيمة، مش���يرا الى انها ليلة 
مباركة لقوله تعالى: )إنا أنزلناه 

في ليلة مباركة(.
وأش���ار الكفيف الى ضرورة 
االكثار من الدعاء واالس���تغفار 
واألعم���ال الصاحلة ف���ي هذه 
الليلة، خصوصا انها فرصة العمر 
والفرص ال تدوم فأي فضل أعظم 
من هذا الفض���ل ملن وفقه اهلل، 
فاحرصوا رحمكم اهلل على طلب 
هذه الليل���ة واجتهدوا باألعمال 

الصاحلة لتفوزوا بثوابها.
وب���ني ان احمل���روم من حرم 
الثواب ومن متر عليه مواس���م 
املغفرة ويبق���ى محمال بذنوبه 
بس���بب غفلته وإعراضه وعدم 
مباالته، مبين���ا ضرورة التوبة 
إل���ى اهلل وس���ؤاله املغفرة في 
التي تتضاعف  مواس���م اخلير 
فيها احلس���نات ومتح���ى فيها 

السيئات.
وبدوره أكد املشرف العام على 

الشيخ د.صباح جابر العلي والشيخ فهد جابر العلي خالل جولة في مسجد جابر العلي برفقة وليد الشعيب ووليد الستالن

فهد جابر العلي: إدارة حولي شعلة نشاط ونطالبهم بـ »عصف الذهن« لرمضان المقبل

صباح جابر العلي: الكويتيون جبلوا على العمل الخيري 
والمركز الرمضاني بمسجد جابر العلي متميز

املقبلة وأن يستثمروا  لألعوام 
هذا النجاح في األعوام القادمة 

ان شاء اهلل.
ومن جانبه أشاد وكيل وزارة 
األوقاف والش����ؤون االس����المية 
املساعد لشؤون املس����اجد وليد 
الشعيب بزيارة مدير عام مؤسسة 
املوانئ الكويتية الشيخ د.صباح 
الش����يخ فهد  العلي وأخيه  جابر 
الرمضاني  العلي للمرك����ز  جابر 
ملس����جد جابر العلي، مشيرا الى 
أن هذه الزيارة تدل على حرصهم 
ومتابعتهم ودعمهم املستمر لقطاع 
املساجد أو الدارة مساجد حولي 

او ملسجد جابر العلي.
ولفت الشعيب الى أن اجلولة 
التفقدية للمركز الرمضاني التي قاما 
بها مت فيها توضيح آخر التجهيزات 
واخلدمات التي يقدمها املركز خالل 
هذه الليالي املباركة، الفتا الى أن 
اجلولة تضمنت شرحا مفصال لدور 
جميع األقسام والقطاعات العاملة 

في املركز الرمضاني.

وحجم اخلدم����ات املقدمة لرواد 
املسجد في صالة التراويح طوال 
املبارك وصالة  ش����هر رمضان 
القيام في العش����ر األواخر منه 
مبا يجعلهم يؤدون عبادتهم في 
سهولة ويسر وفي جو امياني 

بديع.
وأكد أن ما ملس����ه من جهود 
الرمضاني  املركز  القائمني على 
مبس����جد جابر العلي لهو خير 
دليل على جناح هذا املش����روع 
الذي يرسخ القيم االميانية لدى 

الشعب الكويتي.
ووجه الشيخ فهد جابر العلي 
الشكر اجلزيل لوزارة األوقاف 
والشؤون االسالمية ممثلة في 
قطاع املس����اجد والقائمني عليه 
والدارة مس����اجد حول����ي التي 
بذلت جهدا مشكورا في تنظيم 
املركز الرمضاني واالشراف عليه 
وهم شعلة نشاط وننتظر منهم 
اجلديد ونطالبهم بعصف الذهن 
لتقدمي كل ما هو جديد ومبتكر 

متنح الف����رص لألمهات لتأدية 
عبادتهن.

وفيما يتعلق بالعمل اخليري 
الكويتيون  قال الشيخ صباح: 
جبل����وا عل����ى عم����ل اخلي����ر، 
وحريص����ون عل����ى أداء العمل 
الى أصالة هذا  التطوعي، الفتا 
الشعب وحبه للعطاء ومكارم 
األخالق، مشيرا الى أن ذلك نبع 

أصيل ال يعتريه أي اصطناع.
وأوضح ان للكويتيني القدامى 
دورا كبيرا ف����ي تثبيت نظرية 
الوق����ف مثل الدكت����ور الزميع 
وغيره، مثنيا على دور املؤسسات 
االسالمية اخليرية بالكويت مثل 
البنوك االسالمية وحمالت احلج 

الرائدة وجمعيات النفع العام.

جو ايماني بديع

من جانبه أبدى الشيخ فهد 
جابر العلي س����عادة بالغة مبا 
رآه من حس����ن تنظيم للمركز 
الرمضاني مبسجد جابر العلي 

مسجد جابر العلي.
وزاد: ان اخلدمات التي تؤدى 
باملسجد تتسم بالعراقة واألصالة 
واحلداثة في نفس الوقت، الفتا 
الى انه يشرف أن يكون واحدا 
ضمن هذه الكوكبة املشرفة على 
تلك األعمال التي ترفع رؤوسنا 

جميعا.
وثم����ن العلي دور ش����راكة 
ال����وزارات األخرى م����ع وزارة 
األوقاف مثل الداخلية واالعالم، 
مشيرا الى الدور املهم للجهات 
املجتمعية واجلمعيات اخليرية 
مثل مبرة طريق االميان واجلهود 
املضنية التي يقوم بها فريق عمل 

الداعية نبيل العوضي.
وأعرب عن سعادته باالضافات 
اجلديدة التي ش����هدها مبسجد 
جابر العالي هذا العام مثل اللجنة 
االعالمية املركزية واالس����تديو 
ال����ذي اجرى لقاء  التلفزيوني 
الش����يخ صباح، فضال عن  مع 
املع����دة لألطفال والتي  اخليام 
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توافد آالف املصلني الى مسجد 
جابر العلي أداء صالة القيام في 
الليلة السادسة للعشر األواخر 
من رمضان، حيث حرصوا جميعا 
على التواجد منذ ساعات الليل 
االولى، وامتأل بهم املسجد، في 
ظل اجواء اميانية كساها التهجد 
والدعاء للتقرب الى اهلل والظفر 

باملغفرة والعتق من النيران.
وقد أم املصلني في الركعات 
األربع األولى القارئ الشيخ ياسر 
الفيلكاوي وت����اله في الركعات 
األربع الثانية والش����فع والتور 
القارئ مشعل املطر وبينهما ألقى 
العوضي خاطرة  الداعية نبيل 
اميانية فس����ر فيها بعض ايات 

من سورة النور.
وعلى صعيد متصل وصف 
مدير عام مؤسسة املوانئ الكويتي 
الشيخ د.صباح جابر العلي جهود 
الفرق الرمضانية التابعة الدارة 
مساجد حولي مبسجد جابر العلي 

بال� »رائعة«.
وقال العلي عبر جولة تفقدية 
قام بها وأخوه الشيخ فهد جابر 
العلي باملركز الرمضاني ملسجد 
جابر العل����ي، اصطحبهما فيها 
الوكيل املس����اعد لشؤون قطاع 
املساجد وليد الشعيب واملشرف 
الع����ام على املرك����ز الرمضاني 
مدير ادارة مساجد حولي وليد 
الس����تالن: ان أي عطاء ألسرة 
صاحب املس����جد »الوالد« تظل 
قاص����رة في ظل ه����ذه األجواء 
االميانية املفعمة بالروحانيات، 
والتي يرعاها كوكبة من الفرسان 
املؤمنني املبدعني الذين يحرصون 
على تقدمي اجلديد من مستودع 
أفكارهم كل عام بقيادة مدير ادارة 
مساجد حولي املشرف العام على 
املركز الرمضاني وليد الستالن، 
مش����يرا الى انه شعلة نشاط ال 
تنطفئ وطموح متقد ال س����قف 
له، ويتم باملتابعة احلثيثة لكل 
ما هو جديد لك����ي يضيفه الى 


