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رجال الطوارئ الطبية وكمامات للراغبني

صالة في الساحات اخلارجيةاستعدادات من رجال اإلسعاف ألي طارئكراسي لكبار السن وذوي االحتياجات اخلاصة

)احمد باكير(جموع املصلني في املسجد الكبير في الليلة الثالثة من العشر األواخر

جمال احلشاش يوزع التبرعات على احملتاجني

الحشاش: المخيم الطبي للوقاية والعالج من المالريا
حظي بترحيب حكومي وشعبي في كمبوديا

أوضح نائ���ب رئيس جلنة 
جنوب ش���رق آس���يا بجمعية 
احياء التراث االس���امي جمال 
احلشاش ان اللجنة مستمرة في 
استقبال تبرعات مشروع افطار 
الصائم الذي تقيمه في ش���هر 
رمضان من كل عام في عدد من 
دول جنوب شرق آسيا ومنها 
اندونيس���يا والفلبني وتايلند 
وكمبودي���ا وماليزيا وفيتنام 
والوس، الفتا الى ان عش���رات 
اآلالف من الوجبات توزع على 
الصائمني في تلك الدول خال 
شهر رمضان من كل عام، حيث 
يقوم احملس���نون من الكويت 

بتمويل هذا املشروع املبارك.
وأوضح احلشاش ان اللجنة 
حترص على اقامة مشروع افطار 
أماك���ن احلاجة،  الصائ���م في 
النائية  الق���رى  خصوصا في 
والفقي���رة وأماكن املتضررين 
واملش���ردين الذين هجروا من 
مناطق سكنهم بسبب الفيضانات 
والكوارث املدمرة التي جتتاح 
مناط���ق دول جن���وب ش���رق 

آسيا.
وقال هناك وجبات توزع في 

مساجد احملسنني التي يحرص 
متبرعوها على التكفل واملساهمة 

بنفقات هذه الوجبات.
وعن ابرز مستجدات األعمال 
واملشاريع اخليرية واإلنسانية 
ذكر احلشاش ان اللجنة قدمت 
اغاثي���ة  مؤخ���را مس���اعدات 
وانسانية للفقراء واحملتاجني 
في مناطق مختلفة وقرى نائية 

في كمبوديا استفاد منها أكثر من 
ثاثة آالف اسرة، وفي كمبوديا 
ايضا قامت اللجنة بتنظيم مخيم 
طبي للوقاية والعاج من أمراض 
املاريا بالتعاون مع العديد من 
اجله���ات اخليرية في الكويت، 
حيث اش���رف علي���ه د.املنذر 
احلس���اوي وقد مت اس���تقبال 
786 حالة مرضية واكتشاف 30 

مصابا مبرض املاريا مت تقدمي 
العاج الازم لهم.

ان  الى  ولف���ت احلش���اش 
االذاعة والتلفزيون الكمبوديني 
قام���ا بتغطية أنش���طة املخيم 
الطبي الذي حظي بترحيب من 
املسؤولني الكمبوديني والشعب 

هناك.
وأوضح انه ايضا مت توزيع 
مساعدات بلغت 500 كيلو من 
األرز وحلوم األبقار في جنوب 
الفلبني اس���تفاد منه���ا األيتام 
املوجودون في عدد من املراكز 
التي انشأتها اللجنة في اجلنوب، 
واستفادت منها نحو مائة أسرة 

محتاجة.
وفي نهاي���ة تصريحه بنينّ 
احلشاش ان شهر رمضان املبارك 
هو شهر خير ورحمة وعطاء، 
ومن الواجب ان نستذكر احوال 
اخواننا احملتاجني واملتضررين 
واملنكوبني س���واء مبساعدتهم 
والتصدق عليهم والدعاء لهم، 
ف���إن منه���م من ق���د هجرتهم 
الكوارث فأصبحوا يفترشون 
األرض ويلتحفون السماء وليس 

لهم زاد وال مأوى.

عشرات اآلالف من وجبات إفطار الصائم توزع للصائمين في شهر رمضان من كل عام

26 ألفًا تهجدوا في الليلة الثالثة من العشر األواخر في المسجد الكبير
العوضي أمتع الحضور بخاطرة »النور« وناشد جموع المصلين ضرورة الرجوع إلى اهلل في السراء والضراء

الستالن: التعاون بين مسجد جابر العلي
ومبرة طريق اإليمان أثبت نجاحه

أسامة أبوالسعود
احيا املصلون في مسجد جابر العلي صاة 
القيام بحضور بلغ 18 الف ُمصلٍّ الليلة الثانية 
من العشر االواخر، في مشروع رياض اجلنة 
الذي تقيمه ادارة مس���اجد محافظة حولي 

بالتعاون مع مبرة طريق االميان.
وقد أمنّ املصلني في االربع ركعات االولى 
الش���يخ القارئ ياس���ر الفيلكاوي واالربع 
الركعات الثانية للقارئ الشيخ ابراهيم مدهش 

من اململكة العربية السعودية.
وفي هذا الصدد قال املش���رف العام على 
مش���روع جابر العلي ومدير ادارة مساجد 
حولي وليد الس���تان ان التجهيزات لليوم 
الثاني كانت على قدم وساق، مشيرا الى ان 
جميع االماكن التي مت تخصيصها قد امتألت 

باملصلني.
واشار الى ان جميع اللجان املنظمة حرصت 
على التنس���يق فيما بينها الظهار العمل في 
افضل صورة، الفتا الى انه لم ترد الينا اي 
مش���اكل تذكر بخصوص صاة القيام حتى 
اآلن، واضاف ان ادارة مساجد حولي بالتعاون 
مع مبرة طريق االميان على امت االس���تعداد 
الستقبال اي حشود من املصلني خاصة في 
االيام املقبل�����ة والتي نتوقع ازدياد االعداد 
فيها، مثمن���ا دور وزارة الداخلية وخاصة 
الرائد ب��در القطان م��ن ادارة الدوري��ات عل��ى 
جه��وده ف��ي انسيابية احلرك��ة املروري��ة 

وتنظيم املواقف.
كما اثنى على دور ادارة الطوارئ الطبية 

واالدارة العامة لاطفاء باملسجد.
وعلى صعيد آخر اثنى الستان على مبدأ 
الشراكة الذي اقامته االدارة للعام الثاني على 
التوالي مع مبرة طريق االميان برئاسة الشيخ 
نبيل العوضي، وقال ان تعاون قطاعي العمل 
االهلي واحلكومي قد جاء حتقيقا الستراتيجية 
الوزارة التي تدعم هذه الشراكة واثبت انه 
طريق النجاح، مشيرا الى ان ذلك احد اسرار 
متيز جتربة مس���جد جاب���ر العلي وما ادل 
على ذل���ك اال من هذ احلضور الكثيف الذي 

نراه يوميا.
ومن جانبه قال االمام واخلطيب بوزارة 
االوقاف والشؤون االسامية راشد العليمي: 
ان���ه بحمد اهلل ان انعم علينا بش���هود هذه 
الليالي املباركة، مشيرا الى ان الواجب على 

االنسان ان يعيش مع ربه.
وقال العليمي ان على االنسان ان يتذكر 
هذه النعمة العظيمة حيث استشعار السعادة 
لتحقيق التقوى مع اهلل تعالى، داعيا الى ان 
يجعل االنس���ان بينه وبني املعاصي حاجزا 

وساترا مينعنا اال وهو التقوى.
وقال ان اهلل تعالى اوصانا بالتقوى حيث 
قال )ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم 
واياكم ان اتقوا اهلل(، وقد اوصى النبي ژ 

الصحابة حيث قال لهم »اتقوا اهلل«.

18 ألف ُمصلٍّ بالمسجد في الليلة الثانية

حشود املصلني في مسجد جابر العلي

العصف�ور: دع�وة أعض�اء الس�لك الديبلوماس�ي 
المعتمدين وعائالتهم للصالة في رحاب المسجد الكبير 

من ذوي االحتياجات اخلاصة ومحو 
األمية، مبينا أن املشروع متواجد في 
املسجد الكبير طيلة العشر األواخر، 
حيث يتواجد مركز للرجال واخر 
للنساء برئاسة ابتسام الفيلكاوي. 
وحتدث مدير إدارة املسجد الكبير 
أحمد العصفور عن االستعدادات 
للعش����ر األواخر، ووصفها بأنها 
كبيرة ومتطورة، حيث مت استقبال 
جموع املصلني من����ذ اليوم األول 
بعناية واهتمام، ومت توفير جميع 
سبل الراحة لرواد املسجد الكبير في 
ظل األجواء اإلميانية والروحانية 
التي نعيشها في الزمان واملكان، 

العاملني في املس����جد بذلوا جهدا 
كبيرا في س����بيل خدمة املصلني، 
الكبيرة  إلى االستعدادات  مشيرا 
وغير املس����بوقة من قبل جميع 
اجلهات التي شاهدها خال دخول 
املسجد، ومن ضمن فعاليات العشر 
األواخر التقينا بنائب رئيس وقفية 
دور القرآن الكرمي عبداهلل العبيد 
الذي اكد ان املشروع مشترك بني 
ادارة الدراسات االسامية واالمانة 
العامة لألوقاف ويهدف إلى جمع 
وقفية يكون ريعها لدعم أنشطة 
دور القرآن املختلفة كبناء املراكز 
وصيانتها ورعاية الدارسني فيها 

مشيرا إلى حرص قياديي الوزارة 
على توجيه الدعوة ألعضاء السلك 
املتواجدي����ن في  الديبلوماس����ي 
الكويت وعائاتهم للصاة خال 
العشر األواخر في رحاب املسجد 
الكبير، وذلك إلظهار دور املسجد 
الكبير، واالس����تفادة منه كمنارة 
ثقافية وإسامية تدل على أصالة 
الكويت وعمقها اإلسامي. وأشار 
إلى وضع خطة ثقافية خال العشر 
القراء  األواخر تضمن����ت اختيار 
الذين يؤم����ون الناس في الصاة 
والتنس����يق معهم ووضع جدول 
بذلك، وكذلك مت اختيار احملاضرين 

أسامة أبوالسعود
في الليلة الثالثة من العش����ر 
األواخر من الشهر الفضيل، زحفت 
جموع املتهجدين الذين فاق عددهم 
26 ألفا إلى املسجد الكبير ألداء صاة 
القيام، ميلؤهم اخلوف والرجاء في 

عفو الرحمن عز وجل.
وأم املصلني في الركعات األربع 
األولى القارئ الشيخ قتيبة الزويد 
وقرأ في الركعتني األولى والثانية 
من اآلية 69 إلى اآلية 109 من سورة 
هود، وفي الركعتني الثالثة والرابعة 
قرأ من اآلية 110 من س����ورة هود 
إلى اآلية 21 من س����ورة يوسف، 
وفي الركعتني اخلامسة والسادسة 
أكمل قراءة سورة يوسف ووصل 
إل����ى اآلية 53 منها، ثم أم املصلني 
في الركعتني الس����ابعة والثامنة 
القارئ الش����يخ خالد الس����عيدي 
الذي قرأ من اآلية 54 إلى اآلية 87 
من سورة يوسف. وبعد الركعات 
األربع األولى ألقى الش����يخ نبيل 
العوض����ي خاطرة إميانية حملت 
عنوان »النور«، حيث ناشد خالها 
جموع املصلني ضرورة الرجوع إلى 
اهلل في السراء والضراء متخذين 
من رسول اهلل ژ وصحبه خير 
أسوة في ذلك، مش����يرا إلى أنهم 
كانوا مع اهلل إن اصابهم خير أو 
أصابتهم ضراء. وأكد العوضي أن 
اهلل سبحانه وتعالى ملجأنا في 
جميع األوق����ات وهو خير عاصم 
عن هوى النفس. من جانبه، قال 
طالب كلية الشريعة والدراسات 
الزويد  املقرئ قتيبة  اإلس����امية 
ان هذه هي التجربة األولى له في 
إمامة املصلني في املسجد الكبير، 
مؤكدا انها أمانة كبيرة يسأل اهلل 
عل����ى إعانته عليه����ا، وأضاف أن 

الذين سيلقون الدروس واخلواطر 
الرمضانية باملسجد الكبير، حيث 
س����يحاضر فيها نخبة من الدعاة 
الكويتي����ني، وأوض����ح العصفور 
ان هناك اهتماما خاصا بشريحة 
النساء الاتي يأتني ليؤدين صاةتي 
القيام والتهجد من خال وضع خطة 
ثقافية إللقاء عشر محاضرات على 
جمهور النساء ومت اختيار أفضل 
الداعيات إللقائها، واختيرت عناوين 
هذه احملاض����رات وموضوعاتها 
ومحاورها ومادتها العلمية وهي 
موضوعات اميانية تربوية قيمية 
تناسب شريحة النساء في الشهر 
الفضيل. واجتمع العصفور بفريق 
العمل امليداني، حيث اعتمدت خطة 
اإلخ����اء عند ح����دوث أي طارئ، 
مشيرا الى أنها ستوزع غدا على 
جميع الف����رق العاملة وتكون في 
زوايا بارزة من جوانب املس����جد، 
مبينا في الوقت ذاته أن العيادات 
الطبية لم تستقبل سوى 26 حالة 
ضمن األمراض العادية التي تتنوع 
بني الصداع وآالم املغص. وشكر 
الفرق التي ساندت في عمل اللجنة 
العليا للعشر األواخر على تعاونها، 
وخص بالشكر وزارة الداخلية التي 
لوحظ تواجد أجهزتها بشكل كبير 
في كل األماكن احمليطة باملس����جد 
الكبير والعمل على مساعدة جموع 
املصلني، كذلك خص بالشكر وزارة 
الصح����ة وإدارة اخلدمات الطبية 
ووزارة اإلع����ام املتواجدين منذ 
الس����اعات األولى لص����اة القيام 
ونقلها على الهواء مباشرة، إضافة 
إلى جميع وسائل اإلعام وجمعية 
الكويتية، والدفاع  الهال األحمر 
املدن����ي، واإلدارة العامة لإلطفاء، 

وجمعيات النفع العام.

1 - القيمة الإجمالية للجوائز تبلغ األفني دينار كويتي (2000) د.ك، وهي عبارة عن جوائز نقدية توزع على الع�شرة الأوائل على النحو 
التايل: ■ اجلائزة الأوىل: 500 د.ك.  ■ اجلائزة الثانية: 400 د.ك. ■ اجلائزة الثالثة: 250 د.ك.

            ■ اجلائزة الرابعة: 200 د.ك.  ■ اجلائزة اخلام�شة 150 د.ك.  ■ اجلوائز من ال�شاد�شة اإىل العا�شرة: 100 د.ك.

2 - ين�شر كوبون امل�شابقة يومياً طيلة �شهر رم�شان (30) �شوؤال، وت�شرتط اأن تكون الإجابة �شحيحة على الكوبون.
3 - تقبل الإجابات املر�شلة على الكوبونات الأ�شلية فقط.           4- يدخل ا�شم املت�شابق ال�شحب مرة واحدة .

5 - تكتب الإجابات بخط وا�شح ويذكر ال�شم والعنوان ورقم البطاقة ورقم الهاتف وتر�شل يف موعد اأق�شاه ال�شاعة الواحدة ظهراً 
من يوم اخلمي�س املوافق 2009/10/15 على العنوان التايل: 

حمافظة العا�شمة- �س.ب: 28483 ال�شفاة - الرمز الربيدي 13145 - الكويت (امل�شابقة الثقافية).

6 - يجرى ال�شحب لتحديد الفائزين بح�شور مندوبي وزارتي التجارة وال�شناعة والداخلية.
7 - حمافظة العا�شمة هي اجلهة امل�شوؤولة عن اإعداد الأ�شئلة وم�شمونها وفرز الكوبونات وحتديد الفائزين عن طريق ال�شحب 

وت�شليم اجلوائز للفائزين.

8 - يحق ال�شرتاك بهذه امل�شابقة جلميع املواطنني واملقيمني.

�ســـــــــروط امل�ســــــــــابقـــــــــة

بالتعاون مع جريدة

اال�ســـم:

العنوان:

الرقم املدين:

اخرت االإجابة ال�سحيحة من بني االأجوبة الثالثة :

امل�صابقة الثقافية ملحافظة العا�صمة

لعـــام 2009

تلفون:

23

كــــــــوبون اليــــــوم الثالث الع�سرون

مبارك ال�سباح

�سامل املبارك

اأحمد اجلابر ال�سباح

�س: يف عهد َمن ِمن حكام الكويت وقعت معركة الرقعي ؟
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