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صّلوا خلف الزويد والجهيم

المسجد الكبير ازدان بـ 25 ألف مصّل في »الثامنة والعشرين« 
العصفور: تعاون وزارات الدولة والجهات المشاركة سر نجاحنا 

أكد جهوزيتها الستقبال جموع المصلين

الشعيب: 67 موقعًا ألداء صالة العيد
موزعة على محافظات الكويت الست

 أسامة أبوالسعود
أعلن وكيل وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية 
املساعد لشؤون املساجد وليد الشعيب جهوزية قطاع 
املساجد بـ 67 مصلى ألداء صالة عيد الفطر املبارك 
لهذا العام 1431هـــــ - 2010م في محافظات الكويت 
الســــت بواقع )10( مصليات فــــي محافظة حولي، 
و)15( مصلى في محافظة العاصمة، و)10( مصليات 
في محافظة الفروانية، و)9( مصليات في محافظة 
اجلهراء، و)15( مصلى في محافظة األحمدي، و)8( 

مصليات في محافظة مبارك الكبير.
وأشار الشــــعيب الى أن إدارات املساجد في كل 
محافظة قامت بتحديد مواقع املصليات في املناطق 
التابعة لها، وأعدت كل إدارة خطة متكاملة وشاملة 
الســــتقبال جموع املصلني بعد أن زودت املصليات 

بجميع احتياجاتها من حيث القوى البشرية للتنظيم واستقبال املصلني 
وكذلك التجهيزات املادية الالزمة واملتمثلة في أماكن للوضوء والفرش 
الالزم للمصلى، وجتهيز مكبرات الصوت إضافة إلى لوازم الضيافة.

وأوضــــح أن العناية مبصليات العيد تأتي فــــي إطار التزام وزارة 

األوقاف والشؤون اإلسالمية بأداء الواجب الديني 
وتعظيم الشــــعائر الدينية، وكذلك لتناسب وفود 
املصلني الفرحني بيوم اجلائــــزة الذي يجتمع فيه 
املسلمون ألداء تلك السنة حيث يتجلى اهلل عز وجل 

على جموعهم ليكافئهم على صومهم.
ولفت الوكيل املساعد لشؤون املساجد إلى أنه قد 
مت إعداد جداول مبواقع املصليات وأســــماء املناطق 
التي تقع فيها واســــم املشرف املسؤول عن املصلى 
وكذلك أسماء مشرفي العموم في كل محافظة وسيتم 
اإلعالن عنها في وســــائل اإلعالم املختلفة وفي مقر 
إدارات املساجد حتى يتسنى جلمهور املصلني معرفة 

أماكنها.
وهنأ الشعيب بهذه املناســــبة املباركة صاحب 
الســــمو األمير حفظه اهلل ورعاه وسمو ولي العهد 
وســــمو رئيس مجلس الوزراء وشعب الكويت واملقيمني على أرضها 
واألمة اإلســــالمية جمعاء بعيد الفطر املبارك داعيا اهلل أن يعيده على 
اجلميع باخلير واليمــــن والبركات. وفيما يلي جداول مصليات العيد 

في كل محافظة:
أسامة أبوالسعود

احتشد 25 ألف مصل في مسجد 
الدولـــة الكبير في الليلة الثامنة 
والعشرين من شهر رمضان املبارك 
الذي أوشـــك أن يؤذن بالرحيل، 
اللجنة  حســـب تصريح رئيس 
العشر األواخر  اإلعالمية إلحياء 

في املسجد علي عبداهلل شداد.
وقد خيمت على جموع املصلني 
أجواء احلزن لتوديع هذا الضيف 
العزيز على قلوب األمة بأسرها، 
إذ ما بقي منه إال ليلتان اثنتان، أو 
رمبا ليلة واحدة، ليرفع بعد ذلك 
إلى رب العاملني وقد ربح فيه من 

ربح وخسر فيه من خسر.
أّم املصلني في الركعات األربع 
األولى القارئ قتيبة الزويد الذي 
اســـتهل القراءة بداية من سورة 
الذاريات، وقد أمتع املصلني وعاش 
وإياهم في أجواء هذه الســـورة 
الركعـــات األربع  الكرمية، وفي 
االخرى وركعات الشفع والوتر أّم 
املصلني القارئ الشيخ خالد اجلهيم 
الذي أضفى صوته على املكان كله 

أجواء اخلشية واخلشوع.
إدارة  ومن جهته، أبدى مدير 
مســـجد الدولـــة الكبيـــر أحمد 
العصفور رضاه عن الصورة التي 
بدا بها املسجد في العشر األواخر 
هذا العام السيما في ليلة السابع 
والعشرين التي بلغ عدد املصلني 

فيها 160 ألف مصل، حرصوا على 
احلضور مبكرا، الفتا إلى اجلهود 
العمالقة التـــي بذلت إلدارة هذه 
اجلموع الغفيرة وتيسير انتقالها 
من املسجد وإليه، باإلضافة إلى 
تقدمي اخلدمات املميزة التي شهد 
بها اجلميع، وتيســـير كل سبل 

الراحة واألمان. 
وقال العصفور إن املســـجد 
شهد هذا العام تغييرات كثيرة، 
أولها التعاون مع القراء والوعاظ 
املشـــهورين في الكويت إلحياء 
الليالي العشـــر أمثال مشـــاري 
العفاسي وخالد السعيدي وفهد 
الكندري وخالـــد اجلهيم وماجد 
العنزي وعبداهلل الهزمي وقتيبة 
الزويد، كما شارك عدد من الوعاظ 
منهم الدعاة أحمد القطان ونبيل 
العوضي وإبراهيم الكفيف العجمي 
وعبداحلميد الباللي وخالد شجاع 
وأحمد الفالح وبدر احلجرف، وذلك 
تلبية لطلبات املصلني وللقاعدة 
اجلماهيرية التي يتمتع بها هؤالء 
املشايخ، وهو ما سيجعل املسجد 
الكبير قبلة للمصلني خالل الليالي 

العشر.
وأكد العصفور أن إدارة املسجد 
حرصت على توفير جميع سبل 
الراحة واألمان لرواد املسجد الكبير 
وكان من جملة ما مت العمل على 
املباشر  الكهربائي  التيار  إيصال 

بدال من االعتمـــاد على املولدات 
الكهربائية التي كانت تنشر الدخان 
الكثيف الذي قد يؤذي املصلني، 
الناحية  الى حتقيـــق  باإلضافة 
األمنيـــة التـــي زادت االطمئنان 
نتيجـــة إليقاف االعتمـــاد على 
الديزل، متقدما بالشكر  مولدات 
الذين  لورثة مبارك احلســـاوي 

تبرعوا باخليام.
وأضاف أن اإلدارة وفرت عددا 
كبيرا من احلافالت لنقل املصلني من 
مواقف السيارات البعيدة الى حرم 
املسجد، تسهيال للحركة والتنقل 
وتفاديا لالختناقات املرورية التي 
قد حتدث لو توافدت هذه اجلموع 
منفردة، كما مت تخصيص مواقف 
ســـيارات للمعاقني، ومت توفير 
الكثيـــر من الكراســـي املتحركة 
ملساعدة كبار السن للوصول إلى 

املسجد بسهولة.
وشكر العصفور كل اجلهات 
واملؤسسات الرسمية واألهلية التي 
شـــاركت في اجناح هذا العرس 
اإلمياني وإخراجه بهذه الصورة 
الرائعة وفـــي مقدمتهـــا وزارة 
إدارة املرور  الداخلية وإداراتها، 
والدوريات، واملطافـــئ والدفاع 
املدني، وأشـــاد بجهـــود قيادات 
الداخليـــة وعلى رأســـهم وزير 
الداخلية ووكيل الوزارة والوكالء 
املساعدون الذي بذلوا جهودا كبيرة 

باملتابعة املباشرة ووجودهم في 
امليدان منذ الســـاعات األولى من 
الليل، كما خص بالشكر قيادات 
الذين حرصوا  الكهربـــاء  وزارة 
على متابعـــة كل األمور املتعلقة 
بالكهرباء من خالل احلضور إلى 
املســـجد لالطمئنان على الوضع 
بأنفســـهم، وعلى رأســـهم وزير 
الكهرباء ووكيل الوزارة والوكالء 
املســـاعدون، وفرق مهندســـي 
الذين واظبـــوا على  الطـــوارئ 
الليالي املباركة،  احلضور طوال 
كما شـــكر وزارة الصحة وإدارة 
الطوارئ الطبية وجمعية الهالل 
األحمر الكويتي وجمعية الكشافة 
الكويتية وجموع املتطوعني الذين 
لم يألـــوا جهدا فـــي خدمة رواد 
املسجد وضيوف الرحمن، واعدا 
باملزيد مـــن اجلهود الطيبة التي 
يسعى من خاللها اجلميع البراز 

وجه الكويت احلضاري.
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