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حضور من جميع األعمار رجال األمن بذلوا جهودا كبيرة لراحة املصلني

د.عادل الفالح والشيخ راضي احلبيب في الصف األول خلف اإلمام مشاري العفاسي

خشوع وتدبر خالل الدعاء

حشود من املصلني أحيوا الليلة الثالثة في مسجد جابر العليوليد الشعيب ومطلق القراوي يتفقدان مسجد الشيخ جابرالعلي

أعداد كبيرة في الساحات اخلارجية للمسجد

الستالن: تجربة مسجد الشيخ جابر العلي تعتبر قصة نجاح بالنسبة لإلدارة

راضي الحبيب أول شيخ دين شيعي يصلي خلف العفاسي بمسجد الدولة الكبير

أسامة أبوالسعود
في سابقة هي األولى من نوعها فاجأ 
شيخ الدين الشيعي راضي احلبيب 
جموع املتهجدين في صالة قيام العشر 
األواخر مبسجد الدولة الكبير بالصالة 
خلف القارئ مشاري العفاسي للتأكيد 
على أهمية الوحدة الوطنية بني السنة 

والشيعة في الكويت.
ودعا الشيخ راضي احلبيب جموع 
الشيعة الى حضور املشهد اإلمياني 
في مسجد الدولة الكبير في العشر 
األواخ���ر من رمضان، وللتأكيد على 
جتس���يد الوحدة الوطنية من أبناء 

الشعب الكويتي.
وتابع قائال: إن وجودي بني إخوتنا 
من أبناء السنة دليل على متيز أهل 
الكويت بقوة الروابط األخوية التي 
جتمع الشعب الكويتي على قلب رجل 

واحد.
وأك���د ان الص���الة خل���ف أبناء 
الس���نة في مذهب أهل البيت قائمة 
على االستحباب، مثمنا الدور البارز 
ال���ذي يقوم به وكيل وزارة األوقاف 
د.عادل الفالح م���ن أجل اخراج هذا 

احملفل اإلمياني في أبهى صورة، وقال: 
ليس بغريب على د.الفالح ان يشرف 

بنفسه على خدمة املصلني.
من جانبه أشاد وكيل وزارة األوقاف 
الفالح  والشؤون اإلسالمية د.عادل 
باللفتة األخوية التي قام بها الشيخ 
راضي احلبيب باحلضور والصالة 
مع رواد املسجد الكبير، وقال: ليس 
بهذا بغريب على منهج الشيخ راضي 
الذي يتميز بالوس���طية واالعتدال 
اللذين يظهران في كتاباته وتوجهاته 
الدعوية، مضيفا اننا بأمس احلاجة الى 
مثل هذه األعمال التي تصدر من الرموز 
لتجسيد الوحدة الوطنية وابراز احملبة 
واأللفة ألجل تفويت الفرصة على كل 
من تلعب برأسه بذور الفتنة أو شق 

الصف بني أبناء الكويت.
وش���كر د.الفالح الش���يخ راضي 
على زيارته للمس���جد الكبير واعدا 
مبشاركته في مساجده لتجسيد هذه 
املعاني اجلميلة ليك���ون ردا عمليا 
التي  الوطنية  وتأكيدا على وحدتنا 

نتمتع بها.

لليوم الثال���ث على التوالي 
واصل مصلو مسجد جابر العلي 
صالة القيام في الليلة الثالثة من 
العشر األواخر من شهر رمضان 
الكرمي في مركز مسجد الشيخ 
الذي  الرمضاني،  العل���ي  جابر 
إدارة مس���اجد محافظة  تقيمه 
حولي، بالتعاون مع مبرة طريق 
اإلمي���ان، حي���ث أّم املصلني في 
الركعات األرب���ع األولى القارئ 
الداللي، والركعات  عبدالرحمن 
األرب���ع الثانية للق���ارئ قتيبة 

الزويد.
بدا مس���جد جابر العلى في 
أبهى حلته، حرصت فيه جميع 
الفرق العاملة باملركز الرمضاني 
على حسن استقبال آالف املصلني 
والعمل على راحتهم ليستطيعوا 
تأدية عبادة صالة القيام في أجواء 

إميانية عالية.
وفي هذا الصدد أكد املشرف 
العام على املراكز الرمضانية مدير 
إدارة مساجد حولي وليد الستالن 
ان احد أسرار جناح اإلدارة وحجر 
الزاوية الرئيس���ي فيما وصلت 
التزامها باخلطة  إليه يكمن في 
اإلس���تراتيجية لوزارة األوقاف 

والشؤون اإلسالمية.
وأضاف انه خالل 5 سنوات 
سعينا في إدارة مساجد حولي 
إلى حتقيق إستراتيجية وزارة 
األوق���اف فيما يتعل���ق بقطاع 
إلى غاياته  املساجد، والوصول 
ومبادئه الستة من حيث الشراكة 
وتأكيد الدور احلضاري للمساجد 
كمراكز إش���عاع ودور للعبادة 
حتت شعار »الريادة في تهيئة 
املساجد للعبادة« باإلضافة إلى 
العمل الدؤوب خلدمة رواد بيوت 

اهلل.
انه ومن  الس���تالن  وأضاف 
خ���الل س���عينا لتحقي���ق تلك 
اإلستراتيجية حرصنا على منح 
مساحة كبيرة لألنشطة اإلميانية 
والعلمية والثقافية واالجتماعية 
عبر تنظيم األنشطة الثقافية في 

إطار شمولي ومنهجي لتعاليم 
اإلسالم لتفعيل الدور احلضاري 
للمساجد في مواجهة التحديات 
التي تواجه املجتمعات، إضافة 
إلى االهتمام مببدأ الشراكة والذي 
شهد على جناحه جتربة التعاون 
الوثيق الذي مت مع مبرة طريق 
اإلميان وكان احد أسباب جناح 
وسيادة جتربة املراكز الرمضانية 

بالكويت.
وحتدث الس���تالن عن قصة 
جناح مسجد جابر العلى فأشار 
إل���ى الدع���م الالمح���دود الذي 
الدعيج  تقدمه الشيخة سبيكة 
الصباح والش���يخ صباح جابر 
العل���ى ووكيل قطاع املس���اجد 
املس���اعد وليد الشعيب، مشيرا 
إلى أن جتربة مسجد الشيخ جابر 
العلي تعتبر قصة جناح بالنسبة 
لإلدارة، وقد متت بالتعاون مع 
مبرة طريق اإلميان، وفيها يبرز 
السعي احلثيث لإلدارة لتنفيذ 
رسالة قطاع املساجد نحو دعم 
وتوطني وظائف املسجد اإلميانية 
والعلمية والثقافية واالجتماعية، 

وتوثيق قيم املواطنة واالنتماء 
وحب الوطن وتعزيز اجلوانب 

اإلبداعية والتنموية.
وتابع قائ���ال: انه كان إلدارة 
مساجد حولي السبق في ابتكار 
فكرة عمل مركز رمضاني بهدف 
تخفي���ف الضغط عن املس���جد 
إدارات  الكبير، وبعدها جنحت 
املساجد في احملافظات الست في 
إنشاء املراكز الرمضانية في شهر 
رمضان الكرمي، وهي التي خففت 
من الضغط على املسجد الكبير، 
حي���ث توافد آالف املصلني على 
تلك املراكز، وكانت شعلة نشاط 

عمل فيها اجلميع.
ونح���ن ف���ي إدارة مس���اجد 
حولي نعمل وفقا ملبدأ الشراكة 
املجتمعية، التي هي من صميم 
أهداف إستراتيجية وزارة األوقاف 
والش���ؤون اإلس���المية، بحيث 
ف���ي وزارة  العاملون  يش���ارك 
األوقاف في قضايا املجتمع، لذلك 
كانت الشراكة الكبرى والتعاون 
البناء مع مبرة طريق اإلميان في 
مسجد جابر العلي طوال أيام شهر 

رمضان املبارك وبنجاح واضح 
لكل من حضر الى املسجد.

ومن جانبه قال اإلمام واخلطيب 
ف���ي وزارة األوقاف والش���ؤون 
اإلس���المية د.راشد العليمي إنه 
يحمد اهلل س���بحانه وتعالى أن 
أنعم علينا بشهود هذه الليالي 
املباركة، مشيرا إلى أن الواجب 
على اإلنسان أن يعيش مع ربه 

تبارك وتعالى.
وقال د.العليمي ان على اإلنسان 
أن يتذك���ر هذه النعمة العظيمة 
حيث استشعار السعادة لتحقيق 
التقوى مع اهلل سبحانه وتعالى، 
داعيا إلى أن يجعل اإلنسان بينه 
وبني املعاصي حاجزا وس���اترا 

مينعنا أال وهو التقوى.
وأش���ار إلى ان األمة بحاجة 
اليوم إلى االقتداء بأخالق األنبياء 
عليهم السالم في هذا الوقت الذي 
نحن في أم���س احلاجة فيه إلى 
األخالق، الفتا إلى أن النبي ژ 
امتدحه  القرآن حيث  كان خلقه 
رب العزة قائال: )وإنك لعلى خلق 

عظيم(.

لليوم الثالث على التوالي في تظاهرة إيمانية بالمركز الرمضاني

دعا الشيعة للصالة في مسجد الدولة وحضور المشهد اإليماني في العشر األواخر

د.عادل الفالح: سـأزور مساجد الشيعة لتجسيد الوحدة الوطنية وتفويت الفرصة على كل من تلعب برأسه بذور الفتنة أو شق الصف بين أبناء الكويت
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