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خالل زيارته ملركز جابر العلي الرمضاني

عمادي: تأهيل شباب »األوقاف« للمناصب القيادية

مت تطبيقها. وعلى صعيد زيارته 
التفقدية أثنى عمادي على جهود 
ادارة مســاجد محافظة حولي 
في توفيــر األجــواء االميانية 
للمصلــني في شــهر رمضان، 
الفتا الى ان مسجد جابر العلى 
كان اول مركــز رمضاني بدأته 
الوزارة قبل سنوات، وهو مركز 
متميــز رأينا فيه دقة الترتيب 
واالعداد والتنظيم الســتقبال 
املصلــني واطلعنا على ســير 
العمل وهو ليــس غريبا على 

إدارة مساجد حولي.

واألنشطة متعددة، وبفضل اهلل 
ثم الوســطية استطعنا تنفيذ 
جملــة من البرامج التي تصب 
فــي بوتقــة حتصــني املجتمع 
كان آخرها مشروع »حتصني« 
الذي استهدف أبناءنا في الصف 
الثاني عشر الثانوي واجلامعة 
واملعاهــد التطبيقيــة لتعزيز 
املفاهيم التي رسخها اإلسالم مبا 
يحقق أمن مجتمعي واعتدال في 
الفكر والطرح وجاءت النتائج 
إيجابية من خالل الرصد األولي 
لهذه املشروعات والبرامج التي 

ومراكــز االترجــة والعلــوم 
املنير«  الشــرعية و»الســراج 
وحلقــات التحفيــظ في قطاع 
الدراســات االسالمية والقرآن، 
فضــال عن نوافذ قطاع الثقافة 
االسالمية وعبر وسائل التواصل 
مــع املجتمــع بــكل شــرائحه 
ونحــرص علــى ايصــال هذه 
الرســالة التــي تعــزز مفاهيم 
األمن املجتمعي بشكله الشامل 
وترسخ معاني الوسطية التي 
حث عليها االســالم. وأضاف: 
األدوار كبيرة واملشاريع ضخمة 

أسامة أبوالسعود

أكــد وكيــل وزارة األوقاف 
والشــؤون اإلســالمية م.فريد 
عمادي أن »األوقاف« هي وزارة 
لألمن املجتمعي تسهم في حفظ 
وصيانــة املجتمــع وترابــط 
أبنائه وترسيخ الفكر املعتدل، 
مشــيرا الى عظم املســؤولية 
التي يضطلع بها املســؤولون 
في الوزارة لبلوغ ذلك الهدف، 
الفتا الــى تأهيل الشــباب في 
الوزارة لتولى املناصب القيادية 

في املستقبل.
وقال عمادي في تصريحات 
التفقدية  على هامش زيارتــه 
للمركز الرمضاني مبسجد جابر 
العلي: بدأنا منذ سنوات خطوات 
لتحقيــق األمــن املجتمعي من 
خالل تعزيز مفاهيم الوسطية 
والتحذير من التطرف والغلو 
والعنف وترسيخ هذه املعاني 
التي جاءت فــي القران الكرمي 
والسنة النبوية عبر كل املنافذ 
املتاحة لدينا في قطاعات الوزارة 
مثل منابر اجلمعة واحملاضرات 
الثقافية  والدروس واالسابيع 
في قطاع املساجد، ودور القران 

فريد عمادي وم.داود العسعوسي ود.خالد احليص خالل زيارتهم ملركز جابر العلي الرمضاني

 اجلدعان يشيد بنجاح 
املراكز القرآنية في األحمدي

يتقدم رئيس مركز القراءات الرمضاني مبسجد عاهد اخلطيب 
في منطقة املنقف التابعة إلدارة مساجد األحمدي د.سعد اجلدعان 
بالشكر واالمتنان إلى وزير العدل ووزير األوقاف املستشار د.فهد 
العفاسي على دعمه غير احملدود لنجاح مركز القراءات القرآنية.

كما شكر وكيل األوقاف م.فريد عمادي وأيضا وكيل قطاع 
املساجد م.داود العسعوسي على جهودهم اجلبارة لنجاح املراكز 
الرمضانية وجزاهم اهلل خير اجلزاء في خدمة البالد والعباد. 
وال ننسى مدير مساجد األحمدي ومدير املراكز الرمضانية 
املستشــار د.أحمد العتيبي على جهــوده املخلصة واملتميزة 

لنجاح هذا املركز.

د.سعد اجلدعان  د.أحمد العتيبي

»اإلصالح االجتماعي« استقبلت المهنئين بالشهر الفضيل

املذكور: شهر رمضان فرصة لنشر احملبة والسالم
محمد راتب

أكد رئيس مجلس إدارة جمعية 
اإلصالح االجتماعي د.خالد املذكور 
أن شــهر رمضان املبارك فرصة 
حقيقية للمسلمني حول العالم بأن 
يتذكروا بعضهم بعضا ويتراحموا 
ويكثروا من فعل اخلير ونشــر 
احملبة والسالم، مؤكدا أن اإلسالم 
دين احملبة والتسامح والرحمة 
واألخالق الكرمية التي يجب أن 
تكون حاضرة في كل حني وليس 

في شهر رمضان فقط.
جــاء ذلك احلفل الذي اقامته 
جمعية اإلصالح االجتماعي في 
مقرها مبنطقة الروضة مساء أمس 
األول الســتقبال املهنئني بشهر 
رمضان. وهنــأ املذكور صاحب 
الســمو األميــر الشــيخ صباح 
األحمد والشعب الكويتي والعالم 
االســالمي مبناسبة حلول شهر 

رمضان، سائال املولى، عز وجل، 
أن يعيد الشــهر عليهم بالصحة 
والعافية وأن يعم األمن واألمان 
على ســائر الدول اإلسالمية في 
العالم. وأشــار إلى ما يحدث في 

األراضــي الفلســطينية في هذا 
الشهر الفضيل حيث يرتقي كل 
يوم كوكبة من الشهداء ويصاب 
اآلالف من املدافعني عن فلسطني 
وعن املســجد االقصى الشريف، 

داعيــا لهم بالثبات والنصر وأن 
يجعل اهلل أعمالهم البطولية في 
ميــزان حســناتهم ويلهم أهالي 
الشهداء الصبر والسلوان ويشفي 

املصابني واجلرحى.

إياد جاسم اخلرافي وطالل جاسم اخلرافي يقدمان التهاني خالل حفل االستقبال      )محمد هنداوي( 
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عادل املرزوق: بداية صيامنا صحيحة وليس هناك غرة للصيام
قال اخلبير الفلكي عادل املرزوق: تلقيت العديد 
من االتصاالت واالســئلة مــن الكثير من االهل 
واالصدقاء حول مدى صحة صيامنا في هذا الشهر 
الفضيل، حيث اشاروا جميعا الى ان هالل شهر 
رمضان في اول يوم من هذا الشــهر كان كبيرا 
وان صيامنــا جاء متأخرا وانه علينا غرة صيام 

يجب ان نصومها كدين صائم.
وقد اجبت عن اسئلة االخوان ان صيامنا كان 
صحيحا استنادا الى احلديث الشريف »صوموا 
لرؤيته وافطروا لرؤيته«، ومبا ان الرؤية لم تتسن 
ان تكون في يوم الثالثاء 29 شعبان فإن الصيام 

صحيــح لعدم الرؤية، ولكن يجب علينا ان نبني 
هذه املعلومات توضيحا للذين لديهم شــك في 

صحة الصيام ونقول ما يلي:
1 ـ والدة هــالل رمضان كانت يــوم الثالثاء 15 
اجلاري وفي متام الساعة 2.48.33 من بعد الظهر.

2 ـ الهالل َغُرب في متام الساعة 6.31.
3ـ  كان عمــره 3.45 دقيقة اي ان حجمه صغير 

جدا تصعب رؤيته.
4ـ  الهالل كان حتت الشمس مباشرة وعلى اجلهة 

الشمالية للشخص الناظر الى الشمس.
5ـ  الهالل كان قد َغُرب والشــمس لم تغرب بعد 

حيــث َغُرب قبل غروب الشــمس بفترة زمنية 
مدتها دقيقتان.

6ـ  الشمس َغُربت في هذا اليوم في متام الساعة 
6.33 مســاء اي بعد غروب الهالل مبدة زمنية 

مدتها دقيقتان.
7ـ  يوم االربعاء 16 اجلاري غاب الهالل في الساعة 
7.37 مساء والشمس قد َغُربت في متام الساعة 6.33 
مساء اي ان الهالل قد غرب بعد غروب الشمس 
مبدة زمنية مقدارها 1.03 دقيقة اي ان الهالل مكث 

في السماء مدة 63 دقيقة بعد غروب الشمس.
8ـ  ولكن في اول ايام شهر رمضان املبارك نالحظ 

ان الهالل قد غرب في متام الســاعة 8.43 مساء 
والشمس غربت في هذا اليوم وهو االول من شهر 
رمضان في متام الساعة 6.34 مساء اي والهالل 
اصبح عمره 50.12 ساعة ومكث في السماء بعد 
غروب الشمس مدة زمنية مقدارها 1.49 دقيقة. 
وعلى هذا االساس، كان الهالل كبيرا في اول يوم 
من شهر رمضان املبارك، ونعيد القول مرة اخرى 
ان صيامنا كانت بدايته بداية صحيحة وليس هناك 
غرة للصيام، كما نذكر القول ان شهر رمضان هذه 
السنة ستكون مدته 29 يوما حتى يولد الهالل في 
مساء االربعاء 13 يونيو املقبل املوافق 28 رمضان 

الساعة 10.43.46 مساء.
وستغرب الشمس يوم اخلميس 29 رمضان 
املقبل في الســاعة 6.49 مساء كما يغرب الهالل 
في متام الســاعة 7.29 مســاء وفي هذه احلالة 
يتبني لنا ان الشــمس ستغرب قبل الهالل مبدة 
زمنية مقدارها 40 دقيقة اي ان الهالل ســيبقى 
في السماء 40 دقيقة بعد املغيب وستكون الرؤية 
جيدة للهالل اذا كانت السماء صافية وخالية من 
الغيوم والغبار، ويكون يوم العيد بإذن اهلل يوم 
اجلمعة 15 يونيو املقبــل وصالة العيد تقام في 

الساعة 5.03 صباحا.

اخلبير الفلكي 
عادل املرزوق

املبرة اخليرية تطلق »بقشة خير 2«
أطلقت املبرة اخليرية اإلســالمية حملتها الرمضانية ملشروع 
إفطار الصائم لهذا العام حتت عنوان »بقشــة خير ٢« وذلك بعد 
النجاح الذي حققته العام املاضي من خالل حملة »بقشــة خير«. 
وتوقــع رئيس مجلــس إدارة املبرة اإلســالمية اخليرية عبداهلل 
الطارش أن يحقق املشــروع هذا العام جناحــا يتجاوز جناحات 

العام املاضي من حيث زيادة عدد املستفيدين.
وقــال الطارش إن مــن أهم أهداف املشــروع إعانة الشــرائح 

املستفيدة على أداء هذه الفريضة العظيمة.


