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»النجاة« تنعى شيخان الفارسي:
فقدته الكويت والعمل اخليري

»األوقاف« : ترقية 249 موظفًا باألقدمية 
ومنح العالوة الدورية لـ 3236 موظفاً

املشاريع اخليرية هناك، وأما في 
بلده الكويت فإن فضله وعطاءه 
البذل والعطاء  تعرفه مواطن 
للبيوت املتعففة وللمشاريع 
العميم.  النف����ع  اخليرية ذات 
وبين����ت أن الفقي����د تلقى تلك 
الشمائل الكرمية من والده شيخ 
الكويت وعاملها، أحمد الفارسي 
يرحمه اهلل، فحولها الى أعمال 
نافعة، ثم نقل يرحمه اهلل تلك 
األخالق ال����ى أبنائه، التي عم 
أثرها في مواطن البذل والعطاء 
بصم����ت ومثابرة قل نظيرها، 
الوالد واجلد  وذلك على هدي 

في هذه األرومة املباركة.
رح����م اهلل العم ش����يخان 
الفارسي، واهلل نسأل أن يعوض 
الكويت والبالد اخلليجية فيه 
خيرا، وأن يس����كنه الفردوس 

األعلى من اجلنة.

ويحص����ل املوظف املرقى على 
درجته املرقى إليها وعالوة من 

عالواتها الدورية.
وتابع عمادي أن قرار العالوة 
الدورية لعدد 3236 موظفا وفق 

الدرجات التالية:
٭ منح عدد وكيلني مساعدين 

العالوة الدورية املقررة لهم.
٭ منح عدد 25 موظفا العالوة 
الدوري����ة املقررة لهم بالدرجة 

أ/عامة.
٭ منح عدد 103 موظفني العالوة 
الدوري����ة املقررة لهم بالدرجة 

ب/عامة.
٭ منح عدد 1184 موظفا العالوة 
الدورية املقررة لهم بالدرجات 
األول����ى والثاني����ة والثالثة/ 

عامة.
٭ منح عدد 1097 موظفا العالوة 
الدوري����ة املقررة لهم بالدرجة 

الرابعة/ عامة.
٭ منح عدد 547 موظفا العالوة 
الدوري����ة املقررة لهم بالدرجة 

اخلامسة/ عامة.
٭ منح عدد 282 موظفا العالوة 
الدورية املقررة لهم بالدرجات 

األخرى.
وعدد عم����ادي املوانع التي 
حتول دون منح املوظف العالوة 
الدوري����ة أو ترقيته باألقدمية 

حلصوله على تقرير منها:
حصوله على تقرير نهائي 
بدرجة ضعي����ف أو وقفه عن 
العمل أو إحالته إلى التحقيق 

أو احملاكمة اجلنائية، أو ال يجوز 
ترقية املوظف إذا وقعت عليه 
عقوبة تأديبية تتمثل في اخلصم 
من الراتب أكثر من أسبوع ففي 
هذه احلالة يتم تأجيل ترقيته 6 
أشهر وإذا عوقب بخفض الراتب 
يتم تأجيل ترقيته س����نة وإذا 
عوق����ب بخف����ض الدرجة يتم 

تأجيل ترقيته سنتني.
٭ مالحظة: أسماء من شملتهم 
الترقيات منشورة على موقع 

األنباء على اإلنترنت.
 

أسامة أبو السعود  ٭

نعت جمعية النجاة اخليرية 
مبزيد من احلزن واألسى فقيد 
العم  الكويت والعمل اخليري 
الفاضل شيخان أحمد الفارسي، 
الذي نحسب أنه ممن قال النبي 
ژ فيهم: »ما ُتعّبد اهلل بشيء 
أحب إليه من حس����ن اخللق« 
وهي خصلة ملسها فيه كل من 
الفذة  الش����خصية  عرف هذه 
التي متيزت مسيرتها بالكفاح 
واملثاب����رة منذ بداي����ة دخوله 
معت����رك احلي����اة. وأوضحت 
»النجاة« أنه عمل وهو ش����اب 
صغير وارحتل للدراس����ة الى 
البحرين وحتمل مسؤوليات 
األسرة الكبيرة يافعا، وبعد أن 
فتح اهلل عز وجل عليه أبواب 
الفقير فيها،  الرزق عرف حق 
ومارس الوفاء للبلد الذي درس 
فيه، البحرين، فأقام العديد من 

أعلن وكيل وزارة األوقاف 
باإلنابة م.فريد عمادي أن الوزارة 
إداريا تضمن  ق����رارا  أصدرت 
ترقية 249 موظفا باألقدمية وإلى 
درجات مختلفة، وذلك اعتبارا 
من مطلع يوليو اجلاري، كما 
الوزارة قرارا يقضي  أصدرت 
مبنح الع����الوة الدورية لعدد 

3236 موظفا.
وأوضح عمادي في تصريح 
صحافي أن ق����رار ترقية 249 
موظف����ا باألقدمية ج����اء وفقا 

للدرجات التالية:
٭ ترقية 16 موظفا إلى الدرجة 

األولى/ عامة.
٭ ترقية 54 موظفا إلى الدرجة 

الثانية/ عامة.
٭ ترقية 74 موظفا إلى الدرجة 

الثالثة/ عامة.
٭ ترقية 83 موظفا إلى الدرجة 

الرابعة/ عامة.
٭ ترقية ع����دد 14 موظفا إلى 

الدرجة اخلامسة/ عامة.
٭ ترقية ع����دد 6 موظفني إلى 

الدرجة السادسة/ عامة.
٭ ترقية موظفني إلى الدرجة 

السابعة/ عامة.
وق����ال عمادي إن����ه ووفقا 
للقانون املعمول به في ديوان 
اخلدم����ة املدنية يرقى املوظف 
في أول شهر يناير أو أول شهر 
يوليو ملضي س����نة على بلوغ 
مرتبة آخر مربوط درجته املالية 
احملدد في جدول املرتبات العام 

العم شيخان الفارسي، رحمه اهلل

م.فريد عمادي

خالل هذه السنة مشاركة فعالة 
من قبل العديد من اجلنسيات 
اآلس����يوية وكذلك من اجلالية 
األوروبية حيث مت اإلعالن عن 
املسابقة عبر العديد من وسائل 
التواصل مثل الصحف واملجالت 
واإلعالنات والزيارات امليدانية 
التواصل  وغيرها من وسائل 
االجتماع����ي االلكترونية فتم 
انشاء موقع خاص للمسابقة 
عب����ر اإلنترنت، حي����ث بدأت 
التصفيات األولية للنساء وملدة 
4 أيام خالل األسبوع األول من 

شهر رمضان.
وحول الطاقم املشرف على 
املس����ابقة ق����ال الدعيج تولى 

»التعريف باإلسالم«: 850 مشاركًا في مسابقة 
الرهيماني الـ 12 حلفظ القرآن للمهتدين اجلدد

االشراف على املسابقة نخبة من 
كبار أئمة ومحفظي القران الكرمي 
بوزارة األوقاف، وقد ش����ارك 
أصغر متس����ابق من اجلنسية 
الهندية واسمه غوبيند جريش 
ويبلغ من العمر 8 سنوات باثني 
عشر سورة والذي اطرب اآلذان 

بصوته اجلميل.
ليلى الشافعي  ٭

أشاد نائب املدير العام بلجنة 
التعريف باإلسالم م.عبدالعزيز 
الدعيج باهتمام اللجنة الكبير 
والفعال نحو تعليم وحتفيظ 
املهتدي����ن اجل����دد واجلاليات 
املسلمة للقرآن الكرمي وعلومه، 
الفتا الى ان اللجنة لديها العديد 
التي  القرآنية  من املس����ابقات 
تقيمها باستمرار لهذه الشرائح 
الس����يما مس����ابقة الرهيماني 
والتي تقام للعام الثاني عشر 
على التوال����ي بدعم من ورثة 
الرهيماني  س����ليمان صال����ح 
رحم����ه اهلل، موضحا أن عدد 
املشاركني خالل هذه املسابقة 
زاد عن 850 مشاركا ومشاركة 
من شتى اجلنسيات، وشهدت 
املس����ابقة تنافسا محموما بني 
املتسابقني، وسيقام حفل كبير 
لتكرمي الفائزين عقب عيد الفطر 

املبارك 
وج����اء ذلك ف����ي تصريح 
صحافي للدعيج بني من خالله 
ان التصفيات النهائية للمسابقة 
الرئيسي  اللجنة  أقيمت مبقر 
مبسجد املال صالح ومت تقسيم 
الشرائح املش����اركة إلى ثالثة 
مستويات هي فئة املهتدين 4 
مس����تويات، وفئة اجلاليات 5 
مس����تويات، وفئة النشء من 
أبناء املهتدين اجلدد واجلاليات 
احد املتسابقني من اجلالية الفلبينيةاملس����لمة 3 مستويات، وملسنا 

مساجد الكويت ازدانت الستقبال املتهجدين في العشر األواخر

10 آالف مصلٍّ أحيوا الليلة األولى من العشر األواخر باملسجد الكبير
تتضافر في خدمة هذه الليالي 
ونتواصل ونتناصح بأهمية 

وقيمة أحاديث النبي ژ.
وبني الظفيري أن النبي 
ژ قال »حتروا ليلة القدر في 
العشر األواخر من رمضان« 
وعلينا أن نشترك بكل ما هو 
بعيد عن احلاجة وعلينا أن 
نعتكف في املساجد حتى ولو 
كان على مدى ساعة واحدة 
وذلك بهدف احتساب فضل 
هذه الليالي. وأشار إلى ان 
النب����ي ژ كان يوقظ أهله 
خالل هذه الليالي ولهذا علينا 
االقتداء بهذه السنة احلميدة 
وجمع أفراد األسرة في هذه 
الليالي املباركة وذلك انطالقا 
من قول النبي ژ »من قام 
ليلة القدر إميانا واحتسابا 
غفر اهلل ما تقدم من ذنبه وما 
تأخر«.  وقد استهل صالة 
التهجد القارئ فهد املطيري 
في الركعتني األولى والثانية 
من بداية سورة يوسف إلى 
اآلية الكرمية )37( وأمت في 
الركعتني الثالثة والرابعة من 
اآلية )38( من سورة يوسف 

إلى اآلية )69(.

خيام خاصة للنشء

 قام����ت إدارة املس����جد 
الكبير بتجهيز خيام خاصة 
الستقبال الناشئة من البنني 
والبنات وذلك تسهيال ألولياء 
األم����ور الراغبني ف����ي أداء 
الصالة واصطحاب أطفالهم 
معهم، بدأت برامج النشء 
في الساعة11  مساء للفتيان 
وفي اخليمة الواقعة باجلهة 
الشمالية مقابل قصر السيف، 
وللفتيات بخيمة الريان في 

مسجد الدولة الكبير.

أسامة أبو السعود  ٭

الذين بلغ عددهم 500 متطوع 
باإلضافة إل����ى اإلدارة العامة 
لإلطفاء وإدارة الدفاع املدني 
ووزارة  الداخلي����ة  ووزارة 
األشغال العامة والهيئة العامة 
لالستثمار واحتاد اجلمعيات 
التعاونية والعديد من جهات 
القطاع اخلاص وجميع هذه 
اجله����ود تضافرت في خدمة 
املصلني. من جانبه، قال رئيس 
قسم اخلدمات باملسجد الكبير 
محمد الكندري ان كل اإلمكانيات 
حتت تصرف إدارة املس����جد 
والتي أدت إل����ى االنتهاء من 
توفير كل ما يحتاجه املصلون 
خالل تأديتهم لصالة التهجد. 
وأضاف: نظرا الرتفاع درجة 
احلرارة قمنا بتوفير املشروبات 
الباردة وتركيب 360 مروحة 
لتحريك اله����واء والتخفيف 
عن املصل����ني، باإلضافة إلى 
العديد من اخلدمات التي من 
شأنها تسهيل اخلدمات إمام 
املصلني. وبني أن إدارة املسجد 
تقوم بتقدمي دورات تدريبية 
للمتطوعني الذين سيساهمون 

معنا في استقبال املصلني.
من جانبه، حتدث د.عيسي 
الظفيري في خاطرة إميانية 
عن فضل ليالي العشر األواخر 
من ش����هر رمضان وما لهذه 
الليال����ي املبارك����ة من أهمية 
في نفوس املؤمنني ومرتادي 
املساجد بجموع غفيرة طلبا 
للمغفرة واألجر والثواب ومن 
أن الواجب على جميع املسلمني 
استغالل هذه الليالي املباركة 
، مش����ددا على اهمية التهجد 
والتقرب إلى اهلل عز وجل في 
هذه الليالي الروحانية والعبادة 
وضرورة االبتعاد عن امللهيات. 
وأضاف اننا بحاجة كاملة إلى 
االستغالل األمثل لهذه الليالي 
وعلى وكل وسائل اإلعالم أن 

أقيم استديو خاص بالتنسيق 
مع وزارة اإلعالم كان ضيفه 
في الليلة األولى مدير املسجد 
الكبير باإلنابة أحمد العنجري 
الذي قال إن املس����جد الكبير 
أصبح أكث����ر جاهزية بعدما 
كان هناك تعاون كبير وشراكة 
واضحة بني الديوان األميري 
ووزارة األوقاف والعديد من 
اجله����ات الت����ي كان من أول 
نتائجها الكش����ف عن وجود 
تش����ققات في سقف املصلى 
ومت إغالق املس����جد بش����كل 
احترازي وبفضل التوجيهات 
الس����امية التي قام بها سمو 
األمير مش����كورا إلى الديوان 
األمي����ري الذي ق����ام بجهود 
كبيرة إلعادة الصيانة مجسدا 
بذلك أفضل أوجه الش����راكة 
بعدما متت إع����ادة الصيانة 
وجتميل املسجد مرة أخرى 
بحلة جديدة وبفترة قياسية 
بلغت 6 أشهر مكنت االنتهاء 
من إعادة الصيانة والديكورات 
والس����ماعات والس����جاد وال 
يفوتنا في هذه املناسبة إال أن 
نقدم الشكر للديوان األميري 
على ما بذلوه من جهود إلعادة 

صيانة املسجد الكبير.
وأضاف العنجري أن إدارة 
املسجد الكبير قامت بجهود 
كبيرة خالل الفترة السابقة 
التي أعقبت تسلم املسجد وأدت 
إلى االنتهاء من االحتياجات 
الالزمة الس����تكمال الصيانة 
والترتيبات التي جعلت من 
املس����جد الكبير معلما دينيا 
تتميز به الكويت. وأشار إلى 
أن اجلهود التي تبذل لتوفير 
الراحة والطمأنينة للمصلني 
لم تكن مقتصرة على وزارة 
األوق����اف بل لنا ش����راكة مع 
وزارة الصحة ووزارة اإلعالم 
واله����الل األحمر واملتطوعني 

ازدانت مس����اجد الكويت 
مبختلف احملافظات سواء في 
املساجد أو املراكز الرمضانية أو 
مسجد الدولة الكبير باستقبال 
املصلني الذين توافدوا مساء 
امس األول إلحياء الليلة األولى 
من ليالي العشر األواخر من 

شهر رمضان الكرمي.
وفي مسجد الدولة الكبير 
الذي عاد الستقبال ضيوف 
الرحم����ن بع����د أن عمليات 
اكثر من  الصيان����ة تواف����د 
10 آالف متهج����د ف����ي الليلة 
األول����ى من الليالي العش����ر 
م����ن رمض����ان، وانطالقا من 
إستراتيجية وزارة األوقاف 
والشؤون اإلسالمية وحتقيقا 
ملبدأ الش����راكة م����ع وزارات 
الدولة  وهيئات ومؤسسات 

)هاني عبداهلل( جموع من املصلني تؤدي صالة القيام في املسجد الكبير  

أحد الناشئة ينتظر الصالة بتالوة القرآن

أحمد العنجري

أشار خالل غبقة مساجد اجلهراء إلى اكتمال االستعدادات لصالة القيام

الشعيب: استبدال الفرش القدمي في 80 مسجداً الستقبال املصلني

بيت الزكاة يدعم اجلهات والهيئات احمللية اخليرية

التراويح والقيام، موضحا انه 
تقرر جتهيز 12 مركزا رمضانيا 
ستكون موزعة على محافظات 
الكويت الست بواقع مركزين 

في كل محافظة.
وم����ن  الش����عيب:  وزاد 
املش����اريع املس����تمرة له����ذا 
العام مشروع»قراء اخلارج« 
وذلك نظرا لتميزه، وستتم 
استضافة 70 قارئا من أصحاب 
األصوات الندية من مختلف 
الدول اإلس����المية وسيقوم 
القراء املختارون من اخلارج 
مبش����اركة 90 قارئ����ا مم����ن 
يش����غلون الوظائف الدينية 
التابعة لقطاع املساجد والقراء 
الكويتيني املتميزين بإمامة 
املصلني في صالتي التراويح 
والقيام في عدد من املساجد 
مت حتديدها بالتنس����يق مع 
اإلدارات في احملافظات الست، 
إضافة إلى 15 قارئا من مشاهير 
القراء ستتم استضافتهم لعدد 
محدود م����ن األيام على مدار 
الش����هر الفضي����ل في بعض 
احملافظ����ات، علما أن اختيار 
القراء من الداخل واخلارج مت 
من خالل انتقاء األفضل ممن 
رشحتهم إدارات املساجد وفق 
ضوابط ومعايير وضعت لهذا 

الغرض، إلى جانب ذلك هناك 
أيضا مشروع االستضافات 
اخلارجية، وقد تقرر هذا العام 
استضافة 21 عاملا وداعية من 
خارج الكويت إللقاء مجموعة 
من احملاضرات في مس����اجد 
الكوي����ت، واالس����تفادة من 
خبراته����م وعلمه����م، وإثراء 
األنشطة الثقافية في الشهر 

الفضيل.

اكتمال االستعدادات 

إدارة  ق����ال مدير  بدوره، 
مس����اجد محافظ����ة اجلهراء 
إبراهيم العتيبي انه وفي إطار 
حرص اإلدارة على التواصل 
مع العاملني بها لتعزيز مزيد 
من تعزيز الروابط بني األئمة 
واخلطباء واملؤذنني والعاملني 
باملراك����ز الرمضانية، أقامت 
الرمضانية  الغبق����ة  اإلدارة 
الثالثة، مشيرا الى ان اإلدارة 
أكمل����ت كافة اس����تعداداتها 
الس����تقبال جم����وع املصلني 
في ص����الة القي����ام وخاصة 
في املراكز الرمضانية ومنها 
مس����جد عقال الظفيري الذي 
يتوافد اليه العديد من املصلني 

الذين يقدرون باآلالف. 
أسامة أبو السعود  ٭

صالة القيام من دون مشقة أو 
عناء، وقد متت مخاطبة بلدية 
الكويت لترخيص هذه اخليام 
وفق ضوابط وشروط األمن 
والسالمة، وهي موزعة حسب 

احتياجات كل محافظة.
وذكر الشعيب انه مت اختيار 
عدد من املساجد واعتمادها 
كمراكز رمضانية تقام فيها 
جميع األنش����طة واملشاريع 
طوال شهر رمضان لتميزها 
م����ن حيث املوق����ع والكثافة 
العالية من جمهور املصلني، 
ويستعان فيها بقراء متميزين 
الكويت  من داخل وخ����ارج 
إلمامة املصل����ني في صالتي 

أكد وكيل وزارة املساعد 
لشؤون املس����اجد ان قطاع 
املساجد وبالتعاون مع إدارات 
املساجد في احملافظات الست 
قد أكمل استعداداته الستقبال 
العشر األواخر من شهر رمضان 
ومتت تغطية احتياجات عدد 
من املساجد من الفرش اجلديد 
سواء املساجد اجلديدة أو التي 
مت االنتهاء من أعمال الصيانة 
بها أو استبدال الفرش القدمي 
وبلغ عددها 80 مسجدا متت 
تهيئتها أمام جمهور املصلني 
ألداء الش����عائر خالل الشهر 

الفضيل براحة ويسر.
وق����ال ش����عيب خ����الل 
الرمضانية  الغبقة  حضوره 
الس����نوية إلدارة مس����اجد 
اجلهراء: لقد مت توفير العدد 
الكافي من املصاحف وكراسي 
املصاحف تتناسب مع زيادة 
روادها خالل شهر رمضان، 
كما مت االستعداد لتركيب عدد 
102 خيمة رمضانية مجهزة 
ستلحق ببعض املساجد ذات 
الكثافة العالية أو التي ليس 
بها مصلى نساء الستيعاب 
جميع املصلني والتقليل من 
الزحام وتوفير اجلو املناسب 
ألداء العب����ادات وخاصة في 

وليد شعيب وابراهيم العتيبي يتجوالن في الساحات املجاورة للمسجد 

اخليري واإلنس����اني داخل 
التكافل  املجتمع، لبث روح 
والتضامن بني شرائحه وفئاته 

املختلفة وبني أبنائه.
ويقوم البيت بدعم معظم 
اجله����ات ذات الصلة بعمله، 
كما أنه يقوم إلى جانب ذلك 
بدعم بعض اجلهات األخرى 
املتبرعة للبي����ت، بناء على 
طلبه����ا وفق نظ����ام التبرع 
املشروط واللوائح املعمول 

بها في البيت.
الزكاة منذ  وقد قام بيت 

الع����ام 2013م بتقدمي  بداية 
مساعدات لهذه اجلهات مببلغ 
)122. 18د.ك - ثمانية عشر 
ألفا ومائة واثنني وعشرين 
دينارا كويتيا( شملت دعم 
5 جهات من ميزانية معونة 
البيت، وتقوم إدارة املشاريع 
والهيئات احمللية إلى جانب 
ذلك بدعم الصناديق املشتركة 
مع اجلهات الرسمية واخليرية، 
ومنها وزارة التربية وجامعة 
الكويت والهيئة العامة للتعليم 
التطبيقي وجمعية عبداهلل 

النوري اخليري����ة للبعوث 
التعريف  الطالبية وجلن����ة 
التاب����ع جلمعية  باإلس����الم 
النج����اة اخليري����ة ووزارة 
األوقاف والشؤون اإلسالمية 
واملتمثلة بإدارة الدراس����ات 
اإلس����المية والفرع املوجود 
في السجن املركزي وجمعية 
بشائر اخلير ووزارة الشؤون 
االجتماعية والعمل وصندوق 
إعانة املرضى وجمعية التكافل 

االجتماعي.
إلى  الزكاة  ويسعى بيت 

توس����يع دائرة املستفيدين 
من مشروع تأهيل القادرين 
على العمل من أبناء األس����ر 
املستحقة بعد أن ساهم البيت 
في الس����نتني املاضيتني في 
تأهيل 50 فردا في هذه األسر 
للعمل في س����لك التمريض، 
كما أن البيت بصدد التعاون 
في الوقت الراهن مع بعض 
اجلهات احلكومية واألهلية 
لتأهيل أع����داد أخرى للعمل 
في الوظائ����ف التي يتطلبها 

سوق العمل.

يقوم بيت ال����زكاة بدعم 
العديد من اجلهات والهيئات 
احمللية، والتي تضم جمعيات 
وجلانا خيرية وهيئات تابعة 
لوزارات حكومية ومؤسسات 
مجتمع مدني عاملة في مجال 

العمل اخليري واإلنساني.
ويهدف البيت من إنشاء 
إلى  الهيئات احمللية  قس����م 
التعاون بينه  دعم أواص����ر 
وبني هذه اجلهات إميانا منه 
بأهمية الدور الذي تقوم به 
هذه اجلهات في مجال العمل 

تركيب 102 خيمة 
رمضانية مجهزة 
ستلحق ببعض 
املساجد ذات 
الكثافة العالية

برنامج للعشر األواخر في مسجد جابر العلي
الثقافي ندبا  املراق����ب  أكد 
بإدارة مساجد محافظة األحمدي 
د.عبداهلل العنزي املشرف على 
مركز مسجد ضاحية جابر العلي 
بأنه مت إعداد برنامج العش����ر 
األواخر من شهر رمضان الكرمي. 
ولقد حرصنا على تهيئة املسجد 
جلمهور املصلني بكل ما يحتاجه 
من أجهزة التكييف والصوتيات، 
كما مت إعداد مواقف للسيارات 

ونظمت تنظيما جيدا يضمن 
الدخول واخلروج إلى املسجد 
بس����هولة ويسر خصوصا مع 
بداية العش����ر األواخر. وأشار 
إلى اس����تضافة الق����ارئ عمر 
اجلهني وهو من اململكة العربية 
السعودية وسنستضيف القارئ 
زايد آل عطية إضافة إلى الشيخ 
يوسف أبكر ومجموعة من القراء 
املتميزين إلحياء ليالي القيام في 

مركز مسجد ضاحية جابر العلي. 
وأوض����ح ان هناك محاضرات 
يومية في مسجد ضاحية جابر 
العلي يشارك فيها العديد من 
املشايخ والدعاة وعلى رأسهم 
الشيخ نبيل العوضي ود.خالد 
شجاع العتيبي والشيخ طارق 
احلواس ومجموعة من املشايخ، 
علما ان صالة القيام ستبدأ في 

متام الساعة 12 ليال.


