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اآلالف يستمعون إلى حديث ديني بني الصلوات

الشعيب: حققنا إستراتيجية »األوقاف« في تهيئة المساجد للعبادة

أسامة أبوالسعود
وصل العرس الرمضاني في الليالي الـ 
10 األخيرة الى قمة تألقه وروعته، حيث 
فر ما يربو على 40 ألف مصل الى اهلل عبر 
مســـجد جابر العلي التابع إلدارة مساجد 
محافظة حولي جتمعوا واحتشدوا آملني 
ان تدركهم ليلة القـــدر التي هي خير من 
ألف شهر، توافدوا بقلوب وجلة خاشعة 
يحدوهم األمل ويعتريهـــم الرجاء طمعا 
في ان يكونوا ممن شـــملهم اهلل برحمته، 
هرعوا إلحياء األنشطة اإلميانية لليلة الـ 
27 من شهر رمضان الكرمي، حضور فاق كل 
التوقعات وبات فوق احلصر، رسم املصلون 
لوحة فنية فاضت بالروحانيات العائلية 
وكانت مبنزلة املرآة التي عكست الوازع 

الديني الذي ألهب حماس هذه احلشـــود 
املؤمنـــة التي أتت مـــن كل حدب وصوب 
من الكويت قاصدين مســـجد جابر العلي 
ليشهدوا هذا امللتقى اإلمياني الفريد الذي 
يوضح للعالم أجمع صدى تالحم وإميان 

التجمع الكويتي.
وجاءت أنشطة هذه الليلة لتقدم األدلة 
على جناح إدارة مساجد حولي في احتضان 
املراكز الرمضانية للعام الثاني على التوالي، 
خاصة في مسجد جابر العلي، وتأمني راحة 
رواد بيوت اهلل وفق حتقيق إستراتيجية 

وزارة األوقاف.
ومع دقات الثانية عشرة ليال كان املوعد 
مع امتالء املســـجد واخليام والســـاحات 
اخلارجية آلخرها باملصلني وتأهب اجلميع 

لبدء صالة القيام التي أم املصلني بها في 
الركعات األربع األولى القارئ ماجد العنزي 
الذي تال سورتي »ق« و»الذاريات« في وجل 
وخشـــوع، وتال في الركعات الـ 4 الثانية 
والشـــفع والوتر القارئ ياسر الفيلكاوي 
وقرأ سورتي »احلاقة« و»اإلنسان«، وقد 
انهمـــرت معه العبرات اثنـــاء تالوة آيات 
أثناء  العذاب واجلنة والنار، وأجهشـــت 
الدعاء وتعالت أصـــوات املؤمنني، راجية 
العفو واملغفرة والعتـــق من النيران في 

ليلة خير من ألف شهر.
وألقـــى الداعية نبيل العوضي خاطرة 
إميانية بعـــد الركعات الـ 4 األولى تطرق 
فيها الى موضوع التوبة الى اهللـ  موضحا 
كيف انه ســـبحانه وتعالى يقبل التوبة 

الصادقـــة لعبده وانه أحن على العبد من 
األم علـــى ولدها، ودعـــا احلضور الى ان 
يرجعوا الى اهلل قبل فوات األوان وان اهلل 
يقبل عبده املتضرع الذليل، مذكرا ببعض 
قصص األولني الذين قبلهم اهلل لصدقهم 
وتضرعهم، وقال ان اهلل غفور رحيم ملن 
تضرع بني يديه ودعـــاه ولن يخذل اهلل 

املؤمن الذي يسأل ربه اجلنة.
الوكيل املســـاعد  ومن جانبه، أوضح 
لشــؤون املســـاجد وليد الشعيب ان كل 
هذه اجلهــود العاملـــــة التــي حرصــت 
علــى البذل منذ فتــرات سابقة قد حازت 
توفيقا من اهلل في النجــاح مبهمتها وحتقيق 
غايتها التي تعد احد أهم اســـتراتيجيات 
وزارة األوقـــاف وهي تهيئـــة بيوت اهلل 

للعبـــادة وتوفير كل ســـبل الراحة نحو 
ذلك الهدف.

وأثنى الشعيب على من شارك في أعمال 
املراكز الرمضانية في جميع احملافظات التي 
أقامها قطاع املساجد هذا العام وعددها 12 
مركزا، مشيرا الى جناح تعميم فكرة املراكز 
هذا العام وخاصة مبركز مسجد جابر العلي، 
مثنيا على جهود إدارة مساجد حولي التي 
خرجت بالفعاليات الى بر األمان حتى ليلة 

السابع والعشرين.
وعلى صعيد متصل أعرب املشرف العام 
على مركز مسجد جابر العلي ومدير ادارة 
مساجد حولي وليد الستالن عن سعادته 
ملرور صـــالة القيام في تلـــك الليلة على 
خير، الفتا الى انه لـــم يعكر صفوها أي 

شيء، مثمنا دور كل اجلهات التي حرصت 
على املشاركة في هذه الليالي الروحانية 
وخاصة تلك الليلة، وخص وزارة اإلعالم 
ووزارة الداخلية والطوارئ الطبية وادارة 
اإلطفاء ونادي القادسية الرياضي والبنك 
الوطني والهيئة العامة للصناعة ووزارة 
الكهرباء واملاء حلسن مشاركتهم ودعمهم 

إلجناح املركز الرمضاني.
وقال الستالن: كنا نتوقع هذا احلضور 
الكثيف بالنظر الى ما شهدته الليلة نفسها 
من رمضان املاضي، واحلمد هلل كنا على أمت 

االستعداد الستقبال هذه احلشود.
وأضـــاف ان االدارة بالتعاون مع مبرة 
طريق اإلميان قامت بجهود حثيثة إلجناح 

تلك الفعاليات.

تظاهرة إيمانية بمسجد جابر العلي إلحياء ليلة السابع والعشرين حضرها 40 ألف مصٍل

40 ألفا أدوا صالة القيام في مسجد جابر العليوليد الشعيب ووليد الستالن خالل التوجه ألداء صالة القيام

جانب من املصلني

فهد اجلنفاوي محاضرا

آالف المصلين أحيوا سابع الليالي العشر بمسجد الزبن 
والنساء مألن الساحات الداخلية والخارجية

أسامة أبوالسعود
أجهشـــت عيـــون آالف املصلـــني 
واملصليات بالبكاء إميانا واحتســـابا 
بأن يغفر اهلل لهم ويعتق رقابهم من 
النار وبأجواء ميلؤها اإلميان واخلشوع 
أحيت ادارة مساجد محافظة الفروانية 
ليلة السابع والعشرين من شهر رمضان 
املبارك مبركزها الرمضاني مبسجد زبن 
يوسف الزبن بضاحية عبداهلل املبارك، 
حيث أم املصلـــني في الركعات األربع 
األولى فضيلـــة الداعية محمد ضاوي 
العصيمي، وفي الركعات األربع الثانية 
أم املصلني فضيلة الداعية محمد املال 

اجلفيري.
وقد تخلل الركعات محاضرة دينية 
قام بتقدميهـــا الداعية فهد اجلنفاوي 
الذي حتدث فيها عن فضائل ليلة القدر 
ومكانتها ودعوة جمهور املصلني الى 
حتري هذه الليلة خاصة اننا على أعتاب 

نهاية شهر رمضان املبارك.
وشهد مســـجد زبن يوسف الزبن 
في هـــذه الليلة توافـــد آالف املصلني 
الذين غص بهم املسجد باإلضافة الى 
التوافد الهائل من االخوات املصليات 

على املسجد والالتي فاق عددهن الطاقة 
االستيعابية ملصلى النساء والقاعات 

امللحقة.
وأكد املشـــرف العام علـــى املراكز 
الرمضانية مبحافظة الفروانية م.مرضي 
العنزي حرص اإلدارة في هذه الليلة 
على تذليل جميع الصعاب والعراقيل 
والسعي بجميع طاقتها بتسهيل حركة 
دخول وخروج املصلني وتوفير اخلدمات 
املتكاملة لهم. وشـــكر العنزي جميع 
اجلهات املساهمة في اجناح هذا احلدث 
وتوفير جميع االمكانات، مثمنا الدور 
الذي قامت به وزارة الداخلية والهيئة 
العامة لإلطفاء واجلمعيات التعاونية 
وإدارة التنمية األسرية وإدارة السراج 
املنير وإدارة الدراسات اإلسالمية والذين 
ساهموا كل من جهته بتوفير احتياجات 
املصلني، مبينا ان البرامج واألنشطة 
واالستضافات لن تتوقف عند هذا احلد، 
بل سيســـتضيف املركز في باقي أيام 
الشهر القارئ أبوبكر الشاطري إلمامة 
املصلني ليلة التاسع والعشرين وليلة 
الثالثني وكذلك ياسر الفيلكاوي إلمامة 

املصلني في ليلة الثامن والعشرين.

أبوبكر الشاطري ضيف الزبن في الليلة التاسعة والعاشرة
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�سـروط امل�سابقـة

- 15000 (خم�سة ع�سر �ألف) دوالر نقد�ً و�أكرث من (50) خم�سني جائزة نقدية.

- يدخل �لقرعة كل من �أجاب عن 25 �س�ؤ�الً �سحيحاً يف �مل�سابقة و�أكرث.

- يدخل ��سم �ملت�سابق �ل�سحب مرة و�حدة، و يكتب �ال�سم �لرباعي كاماًل مع رقم �الثبات (�له�ية �أو ج��ز �ل�سفر) و�لهاتف و�لعن��ن كاماًل.

.www.m3ali.tv  دخ�ل �مل�سابقة و�مل�ساركة فيها يك�ن طريق م�قع قناة �ملعايل -

- تعلن نتائج �مل�سابقة الحقاً بعد رم�سان يف قناة �ملعايل وجريدة �الأنباء.
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من اأهداف تلفزيون املعايل : 	•

•	الدعوة اىل التوحيد والعقيدة ال�سافية.  

•	ن�سر ال�سنة والو�سطية.  

•	ن�سر الأخالق الفا�سلة يف املجتمع.  

•	جميع ما �سبق.  

ال�سوؤال الثامن والع�سرون

ما حكم االعتكاف ومب يتحقق؟

االعتكاف �سنة يف امل�سجد.  -1  

�سنة يف البيت.  -2  

واجب على الرجال والن�ساء.  -3  
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