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اال�سم:

رقم الهاتف :

صندوق مرضى السرطان
بالجمعية الكويتية لمكافحة التدخين والسرطان 

بالتعاون مع

الحملة الوطنية للتوعية من السرطان )كان(
ينظم المسابقة التوعوية الثانية

لشهر رمضان المبارك 1435 هـ / 2014 م

بعنوان » قلوب عامرة«

برعاية جريدة

�سروط امل�سابقة:

1- جتمع كوبـونات الإجابات ال�سحيـحة وتو�سع يف مغلف يكتب عليه امل�سابـقة الرم�سانية وا�سم املت�سابق ورقم الهاتف 

    وتر�سل اإىل العنوان التايل: القاد�سية - قطعة1 - �سارع 14 - منزل 2 - ت : 22530184/22530186/ 22530120 

    اأو �ص. ب : 26733 ال�سفاة 13128 دولة الكويت.

2- اآخر موعد ل�ستالم الكوبونات 2014/9/30م و�سيعلن عن اأ�سماء الفائزين يف ال�سحف اليومية.

3- متنح هدية قّيمة للفائزين الع�سرة الأوائل.

4- متابعة الأ�سئلة والأجوبة يف برنامج بالإمكان يف رم�سان - تلفزيون الكويت ال�ساعة 1:30ظهراً يومياً.

•  هل يعترب اجللد االأ�سمر حاميًا من �سرطان اجللد؟

نعم.

ال.

ال�س�ؤال اخلام�س والع�سرون:

www.phf.org.kw

بالتعاون مع جريدة

االســــم :           رقم الهاتف :

نة« املسابقة الرمضانية »املاء والغذاء في القرآن الكرمي والسُّ
لعام 1435هـ/ 2014م

تصدر عن جمعية صندوق إعانة املرضى بهدف زيادة الوعي الصحي

شروط املسابقة:
1- جتمع كوبونات اإلجابة الصحيحة وتوضع في مغلف يكتب عليه املسابقة الرمضانية واسم وهاتف 

املتسابق، وترسل إلى العنوان التالي : القادسية – ق1 ش 10 م3 – صندوق إعانة املرضى.
2- آخر موعد الستالم الكوبونات 2014/10/31م.

3- سيعلن عن أسماء الفائزين في الصحف اليومية في ديسمبر 2014م.

واخلليج  الكويت  في  خيرية  طبية  مؤسسة  أول  هي  املرضى  إعانة  صندوق    جمعية 
تأسست عام 1979م على يد مجموعة من األطباء الكويتيني وهي متخصصة في تقدمي 
الـتي  مسيــرتــها  خــالل  استطاعت  وقد  وخارجها،  الكويت  داخــل  الطبيــة  املســاعـــدات 
ناهزت 35 عامًا مـن تـأديـة رسـالتهـا اإلنسـانيـة السامـيـة بفضل من الله تعالى ثم بفضل 
جهود احملسنني واخلّيريـن من أهـل الكويـت، من أن حتقـق جنـاحـات منقطعـة النظير في 

دعم ومساعدة مئات اآلالف من املرضى املعسرين.
السؤال  اخلامس  والعشرون

للعنب فوائد صحية كثيرة وقد ورد ذكر العنب في القرآن 11 مرة.
 ومن فوائده الصحية:

أ- يساهم العنب في خفض الضغط املرتفع، حيث انه يعتبر مدرًا للبول الحتوائه على 
نسبة عالية من البوتاسيوم.

ب- العنب وباألخص أوراقه تسرع في نضج الدمامل والداحوس الذي يتكون في أصابع 
اليد قرب األظافر.

ج- يساهم العنب في عالج الزكام واألنفلونزا ولعالج احلمى والبرد.

   

- ال يحق اال�سرتاك ملن عمره دون 16 �سنة.

- القيمة االجمالية للجوائز تبلغ األفي دينار كويتي (2000) د.ك وهي عبارة عن جوائز نقدية توزع على الع�سرة االأوائل

   على النحو التايل: 500 - 400 - 250 - 200 - 150 - خم�س جوائز بقيمة 100دينار.

- ين�سر كوبون امل�سابقة يوميا طيلة �سهر رم�سان (30) �سوؤاال ، وي�سرتط ان تكون االجابة �سحيحة على الكوبون 

اال�سلي للم�سابقة.

- يدخل ا�سم املت�سابق ال�سحب مرة واحدة.

- يجرى ال�سحب لتحديد الفائزين بح�سور مندوبي وزارتي التجارة وال�سناعة والداخلية.

الفائزين عن طريق  الكوبونات وحتديد  وفرز  اال�سئلة وم�سمونها  اعداد  امل�سـوؤولة عن  العا�سمة هي  - حمافظة 

ال�سحب وت�سليم اجلوائز للفائزين.

- يحق اال�سرتاك جلميع املواطنني واملقيمني فقط وال يحق اال�سرتاك ملوظفي املحافظة.

- �ستن�سر اأ�سماء الفائزين يف ال�سحف اليومية.

 تر�سل االجابات يف موعد اق�ساه ال�ساعة الواحدة ظهرا 

من يوم اخلمي�س املوافق 2014/8/21 على العنوان التايل: 

   حمافظة العا�سمة – �س.ب: 28483 ال�سفاة  

الرمز الربيدي 13145 – الكويت (امل�سابقة الثقافية)

 لال�ستف�سار: 55272159

�ســـــــــروط امل�ســــــــــابقـــــــــة

م�ضابقة رم�ضان الثقافية
ملحافظة العا�ضمة 

لعـــام 2014
بالتعاون مع جريدة

رقم الإجابة ال�سحيحة

ال�ســــــــــم

الرقم املدين

رقم الهاتف

العنوان

متى �س��در اأول مر�سوم ين�ص عل��ى اأن الدينار هو وحدة 

النقد الدويل بالكويت؟

اليــوم اخلام�س والع�سرون

1- 1960م
2- 1962م
3- 1964م
4- 1966م

مؤيد الشعبان في االستوديو اإلعالميد. عادل املطيرات

مشاري العفاسي يؤم املصلني في مسجد الراشددعاء وتدبر من اإلمام فهد الكندري واملصلني  )أسامة أبوعطية(

األمن العام

أمّ املصلني في الركعات األربع األولى خالد السعيدي واألخيرة فهد الكندري

16 ألفاً أحيوا صالة القيام باملسجد الكبير في ليلة الـ 24

حني يكون مع اهلل.

البرنامج اإليماني النسائي

البرنامج  وضمن أنشطة 
النسائي »حلظات من نور« 
في ليلة 24 من شهر رمضان 
املبارك، ألقت طيبة األنصاري 
محاضرة حتت عنوان »خطوة 
ربانية« وسط حشد كبير من 
احلضور النسائي املتميز في 
املسجد الكبير في قاعة عبداهلل 

النوري اخليمة الشرقية.
األنص���اري  وب���دأت 
العفو عند  محاضرتها ع���ن 
املقدرة ألنها من صفات املسلم 
الذي يبحث عن املغفرة واألجر 
احلس���ن والفوائد اإلميانية 
التي تترتب عليها مس���ائل 
العفو عند املغفرة وتأصيل 
قي���م الرحمة بني الناس، كما 
ح���دث مع نب���ي الرحمة ژ 
عند فتح مكة وصورة العفو 
في هذه القصة العظيمة من 
أعظم صور العفو، ليرس���م 
رس���ولنا الكرمي قيم اإلسالم 
في أروع صور التسامح في 
الكتاب والسنة، وما أروع من 
اقتدى يهدي الرسول ژ واتبع 
فضائله الكرمية، مشيرة الى 
أن العفو عند املقدرة فضيلة 
كرمية تب���ث روح التعايش 
الس���لمي بني الناس لتسود 
الرحمة واملودة بينهم وهذه 
هي رس���الة اإلسالم السامية 
للتسامح والتعايش السلمي 
فاألم���ن واألوقاف طموح كل 
شعوب العالم في هذه الليالي 

املباركة.
وأضاف���ت األنصاري أن 
اهلل سبحانه وتعالى يقول 
لعباده اطلبوني اس���تجب 
لكم في هذه الليالي املباركة، 
السيما ونحن نتحرى ليلة 
القدر، ولكن الطلب البد أن 
يكون بني���ة صافية وتوبة 
صادقة. واختتمت األنصاري 
محاضراتها بالدعاء للجميع 
والرحم������ة  باملغف�����رة 

والشف��اء للجميع.

استديو اللجنة اإلعالمية 
بالعشر األواخر

وفي استديو »وليال عشر«، 
اللجنة اإلعالمية  استضافت 
رئيس قسم الدعم الفني في 
املسجد الكبير مؤيد الشعبان، 
الذي استهل االستديو بقوله ان 
الفريق يتكون من عدة جلان 
فرعية تعمل جميعها باجتاه 
واح���د وهو خدم���ة املصلني 
وتتفرع هذه اللجان للعمل في 
جميع أركان املسجد الكبير.

وأضاف أن فريق احملراب 
هو أحد الفرق العاملة في امليدان 
خالل العشر األواخر ومهمتها 
اختيار وتنسيق جدول القراء 
باإلضافة إلى استقبال املشايخ 
والوعاظ وتنظيم آلية دخولهم 

وخروجهم.
وبني أن هناك تنسيقا يتم 
مع فريق احملراب الختيار صوت 
القارئ وفق ما يتناس����ب مع 
مكبرات الصوت في املس����جد 
الكبير قبل الليال العشر األواخر 
من رمضان قارئ إعدادات معينة 
لكي يتمكن من اظهار صوته 
بالش����كل املناس����ب ولضمان 
وصوله إلى جميع أرجاء املسجد 
واملصليات سواء كان في اخليام 

أو الساحات احمليطة.
وقال ان العمل بدأ منذ فترة 
مبكرة في كيفية االس���تعداد 
الستقبال كبار الشخصيات 
وضيوف الدولة س���واء كان 
من ضيافة أو مواقف خاصة 
للس���يارات، وهذا لكي نظهر 
املسجد الكبير أمام الضيوف 
الذين من املفترض أن ينقلوا 
صورة حسنة إلى بلدانهم عن 

املسجد الكبير.
وتاب���ع: كم���ا عملنا على 
توفير صوت ونقل مباشر في 
القاعة األميرية وذلك لتوفير 
كل سبل الراحة في حال رغبة 
الضيف أداء الصالة في القاعة 

األميرية.

الخاطرة اإليمانية

من جانبه، قال أستاذ الفقه 
املقارن ف���ي جامعة الكويت 
د.عادل املطيرات إن الصالة 
والقي���ام واحل���ج واألخالق 
والكرم والس���ماحة والعفو 
عند املقدرة كل هذه وغيرها 
الكثير من الصفات احلميدة 
واألخ���الق الكرمي���ة هي من 
العبادات ولهذا علينا التحلي 

باألخالق احلميدة.
إلى  التقرب  أن  وأض���اف 
اهلل عز وجل ليس بالصالة 
والصيام فقط بل هناك مداخل 
كثيرة ميك���ن أن يقدم عليها 
املس���لم وتقربه من اهلل عز 

وجل كمن يبر والديه.
وتابع ان هناك فهما خاطئا 
علينا قدر املستطاع تصحيحه 
فال يجوز حتدي����د الدين بفئة 
معينة من الناس بل علينا جميعا 
التحلي بخلق النبي الذي أمرنا 
بإبعاد ما ميكن أن يعوق حركة 
املسلمني في الطريق وكلنا يعلم 
قصة املرأة البغية التي س����قت 
الكل����ب  املاء يلهث من العطش 
في الصحراء فدخلت اجلنة بهذا 

الكلب رغم معاصيها.
وب���ني أن نعيم الدنيا في 
سعادة النفس ورضاها في ذكر 
اهلل عز وجل وهذا خير األنس 
في الدنيا واآلخر فاألنس التام 
والراحة النفسية تكون مع اهلل 
عز وجل وهذا هو نعيم احلياة 

أسامة أبوالسعود

أحيا 16 ألف مصّل ليلة 
الرابع والعشرين من شهر 
رمضان املبارك في املسجد 
الكبير ب���أداء صالة القيام 
طلب���ا للمغف���رة والثواب 
وأّم املصل���ني في الركعتني 
األولى والثانية القارئ خالد 
السعيدي وتال ما تيسر من 
اآلية 1 إلى اآلية 42 من سورة 
القص���ص وف���ي الركعتني 
الثالثة والرابعة تال القارئ 
الس���عيدي من اآلية 43 إلى 
اآلية 88 من سورة القصص 
وف���ي الركعتني اخلامس���ة 
والسادس���ة تال القارئ فهد 
الكندري من اآلية 1 إلى اآلية 
35 من سورة العنكبوت وفي 
الركعتني السابعة والثامنة 
تال القارئ فهد الكندري من 
اآلية 36 إل���ى اآلية 69 من 

سورة العنكبوت.

العفاسي أمّ املصلني في مسجد الراشد بالعديلية

اجلنفاوي: االستغفار جزاؤه عظيم 
وهو ال يقتصر على أصحاب الذنوب واملعاصي

مصلون في الساحات اخلارجية

تق��ول »الله��م أن��ت ربي 
ال إله إال أنت خلقتني وأنت 
عبدك وأن���ا على عهدك 
ووعدك ما استطعت أعوذ 
بك من شر ما صنعت أبوء 
ل���ك بنعمتك علي وأبوء 
لك بذنبي فاغفر لي فإنه 
ال يغفر الذنوب إال أنت« 
فمن قالها من النهار موقنا 
بها فم���ات من يومه قبل 
أن ميسي فه���و من أهل 
اجلنة ومن قالها من الليل 
وهو موق�����ن بها فمات 
قب��ل أن يصبح فهو من 

أهل اجلن��ة.

الواح���د أكثر م���ن مائة 
م���رة فقد ق���ال ژ »من 
أراد أن تسره صحيفته 
القيامة فليكثر من  يوم 
االستغفار« وقال أيضا 
»طوبى ملن وجد في كتابه 
استغفارا كثيرا«، وقال 
اهلل تعالى )واملستغفرين 
باألسحار( مشيرا إلى أن 
االستغفار هو طلب املغفرة 

من اهلل عز وجل. 
وأشار إلى أن االستغفار 
ليس فقط ألصحاب الذنوب 
واملعاص���ي ألنن���ا كلنا 
أصحاب ذنوب ومعاصي 
فقد قال ژ »كل ابن آدم 
خط���اء وخير اخلطائني 
التواب���ون«، فق���د كان 
الصحابة يعدون للنبي 
أكثر من مائة استغفار في 
املجلس الواحد، وتساءل 
هل املسلم حريص على 
االستغفار في كل مجلس 
كما حرص عليه رسول 

اهلل ژ.
وبني اجلنف���اوي أن 
ل���ه صيغ  االس���تغفار 
عدي���دة مثل »اس���تغفر 
اهلل، استغفر اهلل وأتوب 
إليه، استغفر اهلل الذي ال 
إل���ه إال هو احلي القيوم 
وأتوب إليه«، وأوضح أن 
االستغفار جزاءه عظيم، 
أعل���ى مراتب  أن  مؤكدا 
االستغفار كما قال النبي 
ژ إن سيد االستغفار أن 

اجلم���وع  تواف���دت 
الغفيرة من املصلني على 
املركز الرمضاني مسجد 
الراشد بالعديلية لالبتهال 
إلى اهلل سبحانه وتعالى 
وطمع���ا ف���ي رضوانه 
ومغفرته وإحياء صالة 
القيام في الليلة الرابعة 
والعشرين من ليال العشر 
األواخر من شهر رمضان 
املبارك، طالبني من اهلل 
تعالى الصفح واملغفرة 
والعتق من النيران، وقد أّم 
املصلني في األربع ركعات 
القارئ س���لطان  األولى 
الصرام وفي األربع ركعات 
القارئ مشاري  األخرى 

العفاسي.
اإلم���ام  وحت���دث 
واخلطي���ب ف���ي وزارة 
الش���يخ فهد  األوق���اف 
اجلنفاوي ف���ي خاطرة 
بعد األربع ركعات األولى 
عن االستغفار وفوائده 
وأن طاعة اهلل عز وجل 
س���بب ملغف���رة الذنوب 
ونزول األمطار واإلمداد 
باألم���وال والبنني ودفع 

البالء ودخول اجلنات.
وقال اجلنفاوي إن هذه 
املقام  الليالي تنقلك من 
املقام األعلى  إلى  األدنى 
الناس يفرط  وكثير من 
فيه���ا فقد كان النبي ژ 
انه  حريص عليها حتى 
م.بدر تركي العتيبيكان يستغفر في املجلس 

األنصاري: العفو عند 
املقدرة من صفات 

املسلم الباحث عن 
املغفرة واألجر


