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القراوي: مسجد زبن يوسف الزبن 
الثاني في الكويت من حيث المساحة

التي ستتوافد على املسجد في 
تل���ك الليلة، وقد مت التنس���يق 
ب���ن اللجان العامل���ة من خالل 
االجتماعات املنعقدة لتذليل كل 
الصعاب وتوفير افضل اخلدمات 
جلمهور املصلن، وتهيئة الساحات 
اخلارجي���ة واملبان���ي امللحقة 
الستقبال املصلن في حال زادت 
االعداد في ه���ذه الليلة املباركة 
والتي يتم فيها حتري ليلة القدر، 
كما مت جتهيز فرق الصيانة لتكون 
موجودة في املركز للتعامل مع 

اي طارئ في حينه.

من خ���الل محاض���رة بعنوان 
»مصابي���ح رمضانية« قدم من 
خاللها مجموعة من التوجيهات 
واملعاني السامية املستفادة من 
شهر الرحمات واحلث على شحذ 
الهمم في ه���ذه الليالي املباركة 
واستغاللها حتى نكون من عتقاء 

هذا الشهر الكرمي من النار.
من جانب آخر، اكملت ادارة 
مس���اجد محافظة الفروانية كل 
االستعدادات والتجهيزات الالزمة 
الستقبال ليلة السابع والعشرين، 
خاصة في ظ���ل االعداد الكبيرة 

تقع ضمن حدود املسجد.
الرابع  هذا وش���هدت ليل���ة 
والعشرون من ش���هر رمضان 
املبارك استضافة الشيخ د.بسام 
البطح���ي ال���ذي ام املصلن في 
الركع���ات االرب���ع االولى، وفي 
الركعات االربع الثانية والدعاء 
وام املصل���ن فضيلة الش���يخ 
د.عبداله���ادي كناك���ري ضيف 
العربية  الكويت م���ن اململك���ة 
السعودية، وبعد الركعات االربع 
البطحي  ق���ام د.بس���ام  االولى 
بالتواص���ل مع جمهور املصلن 

أسامة أبوالسعود
زار الوكيل املساعد للشؤون 
اخلارجية واحلج مطلق القراوي 
املركز الرمضاني مبس���جد زبن 
يوسف الزبن بضاحية عبداهلل 
املبارك الذي تشرف عليه ادارة 
مساجد محافظة الفروانية، وكان 
في اس���تقباله رئيس واعضاء 
املرك���ز الرمضان���ي، حيث اتت 
زيارته مبناس���بة افتتاح قاعة 
الس���راج املنير امللحقة مبسجد 
الزبن، وقد قام نائب املش���رف 
العام للشؤون الثقافية ورئيس 
املركز الرمضاني جابر العنيزي 
بتقدمي شرح مفصل للقراوي عن 
خطة العمل في املركز منذ بداية 
املبارك وصوال  ش���هر رمضان 
ال���ى اخلطة اخلاص���ة التي مت 
اعدادها الستقبال العشر االواخر 
باالضافة الى برنامج استضافة 
القراء اصحاب االصوات الندية 
الشجية وهم من اشهر قراء العالم 
االسالمي ويحلون ضيوفا على 
املركز الرمضاني مبسجد الزبن 
وذلك المامة املصلن في صالة 

القيام.
الق���راوي  ب���دوره، اش���اد 
باجلهود املبذولة من فريق العمل 
الزيارة  انها  الرمضاني، خاصة 
االولى له للمركز املقام مبسجد 
الزبن، معتبرا اي���اه ثاني اكبر 
مسجد بالكويت في ظل املساحة 
الهائلة للحرم واحلوش ومصلى 
النساء والساحات اخلارجية التي 

مطلق القراوي خالل تفقده مسجد زبن يوسف الزبن

الحريتي والشعيب تقدما آالف المصلين في الليلة الخامسة والعشرين

خشوع وبكاء بمسجد جابر العلي .. والبراك أعاد إلى األذهان ذكرياته القديمة

أسامة أبوالسعود
في جو مفعم باإلميان والتوس���ل إلى اهلل باملناجاة والبكاء أحيا 
املصلون الليلة اخلامسة من العشر األواخر من شهر رمضان املبارك 
في املركز الرمضاني مبسجد جابر العلي، حيث حرص اجلميع على 
احلضور منذ الساعات األولى من الليل، أّم املصلن في الركعات األربع 
األولى القارئ قتيبة الزويد تاله خاطرة اميانية ألقاها الشيخ حجاج 
العجمي وعرج فيها على تفس���ير قوله تعالى )فال اقس���م بالشفق 
والليل وما وس���ق والقمر إذا اتسق لتركنب طبقا عن طبق( وتفاعل 
معه احلضور بش���كل الفت لألنظار حلضوره الشديد وحسن أدائه 
واستنباطه باألدلة والبراهن من الكتاب والسنة وذكره اقصوصات 
عن السلف الصالح، داعيا املصلن الى حسن الظن باهلل والصبر عند 

البالء والشكر عند النعماء، شارحا كيف يكون ذلك الشكر.
وبعد ذل���ك أّم املصلن في الركعات األربع الثانية وفي الش���فع 
والوتر القارئ الش���يخ محم���د البراك الذي أع���اد لألذهان ذكريات 
جتليه في املس���جد الكبير قبل عدة س���نوات، فأبك���ى البراك مئات 
املصلن لعذوبة صوته وخشوعه الشديد الذي بدا في تالوته لسورة 
الدخان، ووصل تفاعل املصلن مع���ه لذروته في الدعاء ورفع معه 

آالف املصلن أكف الضراعة هلل جال عاله س���ائلن املغفرة والعتق 
من النار في إحدى الليالي املرش���حة ألن تكون هي ليلة القدر »ليلة 
اخلامس والعش���رين من الشهر الكرمي« وفي خضم تفاعل املصلن 
مع البراك في الدعاء سقط بعض املصلن مغشيا عليهم، وتعاملت 
معهم الفرق املخصصة مبسجد جابر العلي ومت إسعافهم عن طريق 

الطوارئ الطبية املتواجدة باملركز.
وعل���ى هامش ه���ذه الليلة تواجد بن املصلن الوكيل املس���اعد 
لشؤون املس���اجد وليد الشعيب الذي اصطحب مدير ادارة مساجد 
حولي وليد الستالن ليس���تقبال معا وزير األوقاف األسبق النائب 
حس���ن احلريتي الذي أثنى بدوره على املجهودات امللموسة إلدارة 
مس���اجد حولي، التي جتلت في التطورات التي يراها عاما بعد عام 
في جابر العلي، الفتا الى دور وكيل املس���اجد وليد الشعيب ومدير 

اإلدارة وليد الستالن.
وأضاف احلريت���ي أن الكويت بها العديد من املس���اجد الكبيرة 
واجلميلة لكنه ارتأى في املسجد الكبير ومسجد جابر العلي األكثر 
اس���تعدادا لزيادة عدد املصلن كل عام عن سابقه فضال عن اهتمام 

إدارة مساجد حولي بجابر العلي.

وليد الشعيب ووليد الستالن مع حسني احلريتي لدى توجههم لصالة القيام عشرات املتهجدين خالل صالة القيام في مسجد جابر العلي

الشعيب تفقد مسجد المزيني وأشاد بجهوزيته

الرمضانية وامدادها بالدعم 
الكام���ل من جمي���ع الوجوه 
الجناحه���ا وحتقيق الغايات 

املرجوة منها.

دليل واضح على اننا نسير في 
الطريق الصحيح وفق اخلطة 
املوضوع���ة ومنهجية قطاع 
املراكز  املس���اجد في تنظيم 

واش���ار العازم���ي الى ان 
اشادة الوكيل املساعد لشؤون 
املساجد باجلهود املبذولة في 
مركز املزيني الرمضاني هي 

أسامة أبوالسعود
أعرب وكيل وزارة االوقاف 
والشؤون االسالمية املساعد 
لشؤون املساجد وليد الشعيب 
عن سعادته باالستعدادات التي 
شاهدها مبسجد املزيني، مشيدا 
باجله���ود امللموس���ة للفرق 
الرمضاني  العاملة باملرك���ز 
التابع الدارة مساجد حولي.

جاء ذلك على هامش جولة 
تفقدية قام بها الشعيب يرافقه 
مدير ادارة مساجد حولي وليد 
الستالن وكان في استقبالهم 
املش���رف العام عل���ى املركز 
الرمضاني مبس���جد املزيني 
املراقب االداري بادارة مساجد 
حولي محم���د العازمي الذي 
اعلن جهوزية مسجد املزيني 
الستقبال الليالي االخيرة من 
الشهر الكرمي واالستعداد التام 
لتحقيق االهداف املرجوة من 
املرك���ز اال وه���ي راحة رواد 

بيوت اهلل.

وليد الشعيب خالل جولته في مسجد املزيني


