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االصابة  ض��د  عنه  وت��داف��ع  جسمك  حتمي  البيضاء  ال���دم  ك���رات 
باجلراثيم فإذا ما حدث هجوم من البكتريا والفيروسات أو مسببات 
أخرى فإنها تدمرها وكرات الدم البيضاء أكبر من احلمراء لكنها 
أقل منها في العدد وعندما يصاب اإلنسان فإن عددها يزداد بصورة 

كبيرة – ما هو عدد كرات الدم البيضاء في الشخص الطبيعي؟
x  10 – 4(10)9 لكل لتر

x  3 – 1(10)9 لكل لتر
x  15 – 11(10)9 لكل لتر

1000 متطوع من جهات حكومية وأهلية 
لمساعدة جموع المصلين

الصالح: توفير 50 باصًا لنقل المصلين ومواقف خاصة للمعاقين
القراوي: للمساجد دور ثقافي وإعالمي وتربوي ويجب االهتمام بدورها وتفعيله بشكل مستمر

العصفور: تغطية الساحة الشرقية بأسلوب جديد ليتحرك إلكترونيا 

أسامة أبوالسعود
أشاد وكيل وزارة األوقاف مطلق القراوي بجهود 
اجلهات احلكومية واألهلية في خدمة جموع املصلني 
في صالة القيام في العشر األواخر من رمضان خاصة 
وزارة الداخلية ممثلة مبديرية أمن محافظة العاصمة 
ووزارة الصحة ادارة الطواري الطبية وكذلك وزارة 
التربي����ة والتعليم العالي والهيئة العامة للش����باب 
والرياضة لتوفير شباب اجلوالة والكشافة ووزارة 
االعالم ممثلة في تلفزيون واذاعة وصحف محلية كذلك 

الدفاع املدني لتوفير عدد من سيارات االطفاء.
وأكد القراوي في تصريح للصحافيني بعد قيامه 
بجولة في مس����جد الدولة الكبير للوقوف على آخر 
اس����تعدادات الوزارة ممثلة بادارة املس����جد الكبير 
الس����تقبال جموع املصلني في صالة القيام واملتوقع 
أن تتضاع����ف األعداد في ليلة 27 الى 150 ألف مصل 
ومصلية، مشيرا الى ان تلك االستعدادات بدأ العمل 

بها منذ خمسة أشهر.
وأضاف القراوي أن عدد املتطوعني الذين سيشاركون 
في أيام العشر االواخر خلدمة املصلني وصلوا الى ألف 
متطوع ومتطوعة ميثلون عددا من اجلهات احلكومية 
واألهلية مشيدا بدور االمانة العامة لألوقاف في دعمها 
أنشطة املسجد الكبير حيث قامت بتقدمي 1200 وجبة 
الفط����ار الصائمني كما مت جتهي����ز خمس خيام على 
نفقة املتبرع مبارك احلساوي كما مت تبليط الساحة 

الشرقية للمسجد.

مشاركة العفاسي 

من جانبه أكد وكيل وزارة األوقاف املساعد للتطوير 
والتدريب والوكيل املساعد للشؤون الثقافية باالنابة 
ابراهيم الصالح ان ادارة املسجد الكبير وضعت كل 
االستعدادات الس����تقبال جموع املصلني في العشر 
األواخر من شهر رمضان، والذي سيشهد تغيرات كثيرة 
في أولها التعاون مع القراء والوعاظ املشهورين في 
الكويت الحياء الليالي العشر أمثال مشاري العفاسي 
وخالد السعيدي وفهد الكندري وخالد اجلهيم وماجد 
العنزي وعبداهلل الهزمي وقتيبة الزويد كما سيشارك 
عدد من الوعاظ منهم ابراهيم الكفيف في ليلتي 20 و30 
وعبداحلميد الباللي في ليلتي 21 و26 وخالد شعاع 
في ليلة 22 ونبيل العوضي في ليلتي 23 و25 واحمد 
القطان ليلت����ي 27 و29 واحمد الفالح ليلة 24 وبدر 
احلجرف ليلة 28 وهذا رغبة لطلبات املصلني وللقاعدة 
اجلماهيري����ة التي يتمتع بها هؤالء املش����ايخ والتي 
ستجعل املسجد الكبير قبلة للمصلني خالل الليالي 
العشر. واكد الصالح ان ادارة املسجد تتابع وبشكل 
كبير عملية صيانة واعادة ترميم الساحة الشرقية 
التي تبلغ مساحتها 5300 متر مربع بشكل هندسي 
حديث ومتقدم ومتطور بالتعاون مع وزارة االشغال 

العامة التي وافقت على تنفيذ طريقة »اجلكات« التي 
توضع حتت حبات الرخام التي تسمح بنقل الرخام 
وحتريكه مع حترك اخلرس����انة الننا كنا نخسر في 
الس����ابق ما يقارب 20% من الرخام نتيجة لتكسيره 

بسبب االستخدام او اعمال الصيانة.

ريموت كنترول

بدوره اكد مدير ادارة املس����جد الكبير في وزارة 
االوقاف والشؤون االسالمية احمد العصفور ان جهودنا 
متواصلة حتى يتم تغطية الس����احة الشرقية وفق 
اس����لوب هندس����ي جديد يتحرك بالرميوت كنترول 
تتداخل اجزاؤه بشكل محكم ال يسمح لتسرب الهواء 
اخلارجي او الغبار الى الداخل مما ميكن املصلني من 

االستفادة من هواء التكييف اثناء الصالة.
وبشأن احملاضرات والدروس اوضح العصفور ان 
ادارة املسجد لم تغفل اهمية تقدمي محاضرات ودروس 
توعوية للنساء باالضافة الى تقدمي محاضرة اخرى 
يومية للجاليات الناطقة باللغات غير العربية وذلك 

من خالل استقدام وعاظ بكل اللغات.
وأكد العصفور أن املسجد الكبير قدم 1200 وجبة 
افط����ار صائم يوميا عدا يوم����ي اخلميس واجلمعة 
حي����ث مت رفع العدد ال����ى 2700 وجبة وذلك الزدياد 
هذه االعداد خالل نهاية االسبوع وذلك بالتعاون مع 
االمانة العامة لالوقاف التي دأبت منذ 10 سنوات على 
تنظيم هذه املوائد وتقدم سنويا مبلغ 51 ألف دينار 
الدارة املس����جد الكبير لثقتها بادارة املسجد، وكذلك 
تبرعت االمان����ة العامة لألوقاف حلج طلبة البعوث 
عن طريق مراقبة اجلاليات في املسجد الكبير فمنهم 
جزء في املعهد الديني وجزء في التطبيقي وجزء في 
اجلامعة بحيث يتم حج 50 طالبا من طلبة البعثات 
على نفقة األمانة وقمنا مؤخرا مبخاطبة حمالت احلج 
الكويتية واخلاصة بحج غير الكويتيني من غير العرب 

للحصول على أفضل سعر وأجود خدمة.
وكشف العصفور ان ادارة املسجد ابرمت جميع 
العقود اخلاصة باقامة اخليام خالل العشر االواخر 
باس����لوب جديد يعتمد من خالله على ايصال التيار 
الكهربائي املباش����ر بدال من االعتم����اد على املولدات 
الكهربائية التي كانت تنشر الدخان الكثيف الذي قد 
يؤذي املصلني باالضافة الى حتقيق الناحية االمنية 
التي زادت االطمئنان نتيج����ة اليقاف االعتماد على 
مولدات الديزل وتبرع باخليام ورثة مبارك احلساوي 
بع����دد 5 خيام ملكية اثنان منها قياس 60 × 30 متر 
مربع والبقية قياس 40 × 20 متر مربع ومت تخصيص 
اخليمة الكبيرة للرجال بجهة البورصة والبقية للنساء 
وسيتم تخصيص خيمة للنشء تديرها ادارة السراج 
املنير يتم خاللها اجراء املسابقات للناشئة وتوزيع 

اجلوائز ثم يصلون بنفس اخليمة. 

القراوي تفقد المسجد الكبير للوقوف على آخر االستعدادات الستقبال العشر األواخر

مطلق القراوي وقيادات في »االوقاف« يتابعون االستعدادات في املسجد الكبير للعشر االواخر

وزير األوقاف يلقي كلمته

)انور الكندري(املستشار راشد احلماد والشيخ فيصل احلمود ومطلق القراوي يتوسطون عددا من احلضور

مسجد ابن الزبير من اخلارج

الحماد: 1320 مسجدًا شّيدتها »األوقاف« وتتابع صيانتها وترميمها
افتتح مسجد ابن الزبير بالنزهة وأكد اهتمام حكومة الكويت ببناء المساجد منذ القدم

عهده األمني وسمو رئيس مجلس 
الوزراء.

وبدوره قال وكيل وزارة األوقاف 
والشؤون اإلسالمية باإلنابة د.مطلق 
القراوي ان أهل الكويت جبلوا على 
األعم����ال اخليرية منذ القدم حيث 
كانوا يتسابقون الى بناء املساجد 
واملستش����فيات واقامة املسابقات 
العديدة التي تعنى بالقرآن الكرمي 
وعلوم����ه املرتبطة ب����ه، مبينا ان 
للمساجد ودور القرآن دورا فعاال 
في توجيه الشباب والنشء لصون 

بلدهم والذود عنه وتعميره.
 وأضاف أن دور املسجد يعتبر 
دورا ثقافيا وإعالميا وتربويا ويجب 
االهتمام بدوره وتفعيلة بش����كل 
مستمر وليس دينيا فقط وهو ال 
يقل عن باقي املؤسس����ات أهمية، 
مشيرا الى أن التطوير في املساجد 
يزيد يوما بعد يوم وان األوقاف ال 

تألو جهدا في خدمتها.

أسامة أبوالسعود
أك����د نائ����ب رئي����س مجلس 
الوزراء للشؤون القانونية ووزير 
العدل ووزير األوقاف والش����ؤون 
اإلسالمية املستشار راشد احلماد 
الكويت منذ نشأتها ببناء  اهتمام 
املساجد حتى وصل عدد املساجد 
الى 1320 مسجدا،  أنش����أتها  التي 
حيث عملت على رفع ش����أنها في 
البناء والتعمير والصيانة والفرش 
والنظافة، مشيرا الى عنايتها مبن 
تختاره إلمامتها والوعظ فيها وكذلك 
اهتمامها بانشاء دور القرآن الكرمي 

وعلومه الشرعية.
وقال احلماد خالل افتتاحه مسجد 
ابن الزبير على نفقة املتبرعة طيبه 
خالد زيد اخلالد مس����اء أول امس 
في النزهة ان للمساجد في االسالم 
شأنا عظيما ومكانة مقدسة ألنها 
مكان العبادة والذكر والدعاء ومهبط 
املالئك����ة ومأوى العل����م والعلماء 
وقد خصها اهلل تعالى بقوله: )في 
بيوت أذن اهلل أن ترفع ويذكر فيها 
اسمه(، مش����يرا الى اهتمام النبي 
ببناء املس����اجد فهو اول عمل قام 
به عندما هاجر الى املدينة كما ان 
األحاديث النبوية التي تشير الى 
الترغيب في بناء املساجد كثيرة.

وأضاف: »اننا جنتمع هذه الليلة 
مبناس����بة بناء هذا املسجد والذي 
يتمتع بطراز هندسي بديع وسعة 
في البناء وما يتبع ذلك من ملحقات 
كاملكتب����ة ودورات املي����اه وأماكن 
للوضوء كلفت املتبرعة أمواال طائلة 
جعل اهلل ذلك في ميزان حسناتها«. 
وشكر احلماد رياض العدساني من 
النزه����ة ووزارة األوقاف  جمعية 
ممثلة باملكتب الهندسي الذي قام 

بالتصميم واالشراف والبناء. 
وتوجه احلماد الى اهلل العلي 
القدير ان يحفظ الكويت دار اميان 
وواحة أمان في ظل القيادة احلكيمة 
لصاحب السمو األمير وسمو ولي 

بيت الزكاة يوّفر قنوات تحصيل متنوعة 
تيسيرًا على المتبرعين والمحسنين

أكد بيت الزكاة استعداده 
الت���ام الس���تقبال جمي���ع 
املتبرعني واحملسنني الكرام 
وتوفي���ر جمي���ع االدوات 
التي تناس���ب  والوس���ائل 

احتياجاتهم.
وصرح رئيس قسم االفراد 
في بي���ت الزكاة عبدالعزيز 
الكندري ان البيت يس���عى 
دائما الى خدمة احملس���نني 
الكرام عل���ى اخراج زكاتهم 
وصدقاته���م في س���هولة 
ويسر اليصالها الى الفقراء 
واملساكني ومستحقي الزكاة 

وقد اوجد البيت العديد من قنوات التحصيل املميزة التي تناسب 
جميع احملس���نني وتوفر وقتهم وجهده���م في أداء هذه الفريضة 

العظيمة.
وقال الكندري انه ميكن التبرع لبيت الزكاة من خالل صاالت 
املتبرعني املخصصة في املقر الرئيسي لبيت الزكاة في جنوب السرة 
وفروع البيت في س���لوى واجلهراء واشبيلية والتي تعمل خالل 
فترتني صباحية من الساعة )8:30 صباحا إلى 1:00 ظهرا( ومسائية 

من الساعة )8:30 مساء إلى 12.15 بعد منتصف الليل(.
واض���اف الكندري ان���ه ميكن ايضا التبرع م���ن خالل املراكز 
االيرادي���ة لبيت الزكاة البالغ عددها 31 مركزا في مختلف مناطق 
الكويت قرب اجلمعي���ات التعاونية، حيث تقدم جميع اخلدمات 
اخليرية لهم املتمثلة في وزن الذهب واحتساب زكاته، وتزويده 
املتبرعني باصدارات البيت وتسلم املساهمات النقدية للمساهمة 
في مش���اريع البيت داخل الكويت وخارجها وعمل االستقطاعات 
الشهرية، واحتس���اب زكاة اسهم الشركات وتسلمها النفاقها في 
مصارفها الش���رعية، كما يقوم املركز باس���تقبال زكاة الفطر في 

شهر رمضان.
وأوضح الكندري ان عمل املراكز االيرادية من السبت الى اجلمعة 
على فترتني ليختار املتبرع ما يناسبه من اوقات سواء صباحية 
)من الساعة 8:30 صباحا الى 1:00 ظهرا( او مسائية )من الساعة 
8:30 مساء الى 12:15 بعد منتصف الليل(، الفتا الى توفير اجهزة 

الكي نت في جميع املراكز واالتصاالت تسهيال على املتبرعني.
وبني الكندري ان بيت الزكاة وفر خدمة التحصيل الس���ريع، 
عب���ر االتصال على مركز االتصال عل���ى الرقم 175 لطلب موظف 
التحصيل في املكان والزمان الذي يناسب املتبرع الكرمي، مشيرا 
الى ان البيت وفر كذلك اجهزة التبرع اآللي في العديد من االسواق 
واملجمعات التجارية التي تتيح للجمهور حرية اختيار نوع التبرع 
املالي س���واء كانت صدقات أو زكاة او تبرع لدعم مشاريع البيت 
املختلفة، كما متكن هذه االجهزة مس���تخدميها من التبرع نقدا او 

باستخدام البطاقة البنكية.

عبدالعزيز الكندري


