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إستراتيجية »األوقاف« جنحت في جتسيد الشراكة بني جميع الوزارات واملؤسسات الرسمية مع القطاع اخلاص

ٍ أحيوا ليلة الـ 21 من العشر األواخر في املسجد الكبير 15 ألف مصل
انتهاء صالة القيام وخروج 

جميع املصلني.

35 دورية ودراجة نارية

كان هناك تواجد إلدارة 
العاصمة  مرور محافظ���ة 
وزارة الداخلية وقد خصصت 
35 دوري���ة ودراجة نارية 
تابعه لإلدارة خالل الليالي 
العشر األخيرة من رمضان 
وذلك بهدف تسهيل احلركة 
املرورية وسرعة التعامل مع 

اختناق مروري قد يحدث.
العاصمة  وإدارة م���رور 
حريصة عل���ى توفير أماكن 
ومواقف ملركبات كبار السن 
وأصحاب ذوي االحتياجات 
اخلاصة تس���هيال في عملية 
الدخول واخلروج إلى املسجد 

الكبير.
هذا وقامت اإلدارة بوضع 
خط���ة محكم���ة ملواجه���ة 
كل االحتم���االت لزيادة 15 
دورية ودراجة نارية للعمل 
باإلضافة إلى القوة املوجودة 
خ���الل ليلة 27 من ش���هر 
رمضان اجلاري بقصد توفير 
دوريات في جميع التقاطعات 
والدوارات املرورية الواقعة 
في محيط املسجد للتعامل مع 
احلركة املرورية في محيط 

املسجد الكبير.
كما أع���دت اإلدارة خطة 
إخالء جلموع املصلني وكيفية 
التعامل مع الطوارئ ان وقعت 
لكي ال يحدث إي تزاحم أو 
تدافع بني جموع املصلني فكل 
اإلمكانيات متاحة ومتوافرة 

أمام أي طارئ قد يحدث.

أسامة أبوالسعود  ٭

الكبير خالل  محيط املسجد 
الليالي العش���ر املباركة في 
ش���هر رمضان وذلك بهدف 
أثناء  املرور  تس���هيل حركة 
دخ���ول وخروج املصلني من 
املسجد الكبير ومن املالحظ أن 
حركة املرور شهدت انسيابية 
منظمة لم يعوقها اي ش���يء 
وذلك بفضل تضافر اجلهود 
وتكاتفها مع بعضها البعض 
األمر ال��ذي أدى إل��ى سه�ولة 
احلركة خ�الل الليالي األول�ى 

م�ن العشر األواخر.
كما أن هناك استعدادات 
الس���ابع  مضاعف���ة لليلة 
والعشرين من شهر رمضان 
وذلك لتوق���ع ازدياد أعداد 
املصلني خالل ه���ذه الليلة 
خاصة بسبب وجود القراء 
املتميزين في صالة التهجد 

باملسجد الكبير.
إدارة النجدة في  كما أن 
محافظ���ة العاصمة ال تألو 
جه���دا في خدم���ة املصلني 
وتسهيل حركة املرور أمامهم 
التواجد مشكورين  خاصة 
من قبل صالة التراويح حتى 

الوسائل وأن يبتعد عن كل 
ما يعوق أو يعرقل تركيزه 
لق���راءة القرآن أو الدعاء أو 
الصالة. وأَّم املصلني في ليلة 
احلادي والعشرين الشيخ 
خالد اجلهيم وتال ما تيسر 
من سورتي الرعد وإبراهيم 
في الركعتني األولى والثانية 
من اآلية )19( من سورة الرعد 
إل���ى اآلية )5( من س���ورة 
إبراهيم، وفي الركعتني الثالثة 
والرابعة قرأ الش���يخ خالد 
إبراهيم  اجلهيم من سورة 
من اآلية )6( إلى اآلية )34( 
وأكمل في الركعتني اخلامسة 
والسادسة من سورة إبراهيم 
م���ن اآلية )35( إل���ى اآلية 
)31( من س���ورة احلجر ثم 
تال الشيخ فهد الكندري في 
الركعتني السابعة والثامنة 
سورة احلجر من اآلية )32( 

إلى آخر السورة.

تسهيل حركة المرور

قام���ت إدارة النج���دة في 
العاصم���ة بتوفير  محافظة 
ع���دد من األف���راد للعمل في 

خير اجلزاء وان يتقبل الصالح 
منها حيث يقول عز وجل في 
محكم كتابه )ربنا تقبل منا 
إنك أنت السميع العليم(، الفتا 
إلى أن التزين بالطاعات أمر 
جميل إال أنه البد أن يتزامن 
مع البعد عن كل ما هو حرام 
الس���يما أن البعض يحرص 
على أداء صالة القيام مطهرا 
س���معه وبصره ولسانه من 
كل ما يغضب اهلل س���بحانه 
العتيبي أن  وتعالى.وأضاف 
هذه الليال���ي املباركة مدعاة 
للعناية واالهتمام ملا لها من 
فضل كبي���ر خاصة ملن مين 
اهلل عليه بالعمر املديد الذي 
ميكنه من بلوغ شهر رمضان 
واألحاديث النبوية الدالة على 

ذلك كثيرة.
وتابع: ان للصائم فرحتني 
فرحة الفطر وفرحة العيد كما 
ان للصائ���م أجورا مضاعفة 
في ه���ذا الصيام ولهذا علينا 
تدبر ه���ذه الليالي والتماس 
القيام ولهذا ال ينبغي أن يبقى 
املسلم في مؤخرة الركب بل 
عليه أن يسارع ويجتهد طيلة 
أيام شهر رمضان خاصة في 
الليالي العش���ر األخيرة من 

رمضان.
وأش���ار إلى أن ليلة القدر 
تنتقل من ليلة إلى أخرى ولهذا 
على املسلم أن يحرص على 
الليالي العشر وال ينشغل بأي 
شيء آخر يبعده عن العبادة 
خاصة أن الس���نة عن النبي 
ژ انه كان يعتكف في العشر 
األواخر وذلك بهدف االنقطاع 

للعبادة.
وأوض���ح أن لالعت���كاف 
ش���روطا واضحة يجب فيها 
اغتنام هذه الليالي واالبتعاد 
عن أم���ور احلياة وقضاياها 
ف���ال يخرج م���ن املعتكف إال 
حلاجه ملحه كإحضار الطعام 

والشراب أو ما شابه.
وتابع أن لإلنس���ان احلق 
باالعتكاف كما يشاء وحسب 
قدرته عل���ى ذلك فاالعتكاف 
ميكن أن يكون لساعة أو ليوم 
أو اقل وهذا بحس���ب ما ورد 

في السنة.
وق���ال إن املطل���وب من 
اإلنسان الذي يريد االعتكاف 
قراءة القرآن والدعاء والصالة 
فأعمال اخلير ال تنقطع، فكل 
ساعة هي مبنزلة وعاء وعلى 
املعتكف أن ميأل هذا الوعاء بكل 
ما هو حسن خاصة ان القرآن 
حجة للمسلم وكلمة »احلمد 

هلل« متأل امليزان.
وطالب العتيبي بأن يكون 
اإلنسان قدوة لآلخرين لكي 
يعرف اجلميع أن اإلسالم دين 
السماحة والوسطية واالعتدال 
لكي نكون خير دعاة إلى هذا 

الدين.
وبني أن كل من يقدم على 
االعتكاف ميكنه االستفادة من 
وسائل التواصل االجتماعي 
لكن عليه أال ينش���غل بهذه 

الس���ن وذوو  يحتاجه كبار 
االحتياجات اخلاصة ناهيك 
عن اخليام املخصصة للنشء 
وذلك تس���هيال على املصلني 

وأطفالهم.
وقال القراوي إن الوزارة 
اعتادت في كل عام استنفار 
كل طاقتها قبل شهر رمضان 
وتكريس كل جهودها الستقبال 
املصلني خالل هذا الشهر الكرمي 
خاص���ة في الليالي العش���ر 
األخيرة منه والتي يزداد فيها 
عدد املصلني وذلك من خالل 
تضافر جهود جميع اإلدارات 
املعنية في ال���وزارة لتوفير 
األج���واء اإلمياني���ة ملرتادي 
املسجد الكبير وذلك انطالقا 
الوزارة  م���ن إس���تراتيجية 
إلى  الرامية  وميثاق املسجد 
تأصي���ل الروح اإلس���المية 
واإلميانية ل���دى عموم أبناء 

املجتمع الكويتي.
واعتب���ر أن النج���اح لن 
يتحقق إال مبش���اركة أربعة 
أسباب مجتمعة هي: تشكيل 
جلنة عليا لتنظيم العمل خالل 
العش���ر األواخر في املسجد 
الكبير والتفاعل من قبل وسائل 
االعالم والدعم واملساندة التي 
جتدها إدارة املسجد الكبير من 
املؤسسات واجلهات والشركات 
الداعمة باإلضافة إلى تعاون 

املواطنني.
وأكد الق���راوي أن وزارة 
األوقاف حترص في كل عام 
على اختيار القراء املتميزين 
والذين لهم حضور وجمهور 
بني اجلمي���ع إلقامة الصالة 
وإمامة املصل���ني خالل هذه 
املبارك���ة، باإلضافة  الليالي 
إل���ى اختي���ار مجموعة من 
املش���ايخ الفض���الء إللق���اء 
اخلواطر اإلميانية واخلطب 
الوعظية والدروس التوعوية 
باإلضافة إل���ى تركيز وزارة 
األوقاف على اجلانب النسائي 
حيث أعدت برنامجا إميانيا 
متميزا للخواط���ر اإلميانية 
النس���ائية التي يقدمها عدد 

من الواعظات.
وأشار إلى أن الوزارة قامت 
بتخصيص خط���ة إعالمية 
متكاملة للعشر األواخر من 
الوزارة  رمضان إميانا م���ن 
ال���دور اإلعالم���ي  بأهمي���ة 
في تغطية نش���اط العش���ر 
األواخر حيث مت تقسيم هذه 
اخلطة إلى الصحافة واإلذاعة 

والتلفزيون.
وألقى إمام وخطيب وزارة 
األوقاف د.خالد شجاع العتيبي 
الواحد  خاطرة إميانية ليلة 
انه البد  والعشرين موضحا 
للمرء م���ن أن يؤدي صالته 
وصيامه بشروطهما الصحيحة 
ابتغاء وجهه تعالى مشيرا إلى 
ضرورة جتديد العهد مع اهلل 
عز وجل والبعد عما يغضبه 
سبحانه وتعالى وسأل اهلل عز 
وجل أن يتقبل صالة اجلموع 
الغفيرة وصيامهم وأن يثيبهم 

العديد  إلى  الكبير باإلضافة 
من املتطوعني الذين حرصوا 
على املشاركة في تنظيم هذه 

الليالي املباركة.
واعتبر القراوي أن املسجد 
الكبير وبحلته اجلديدة التي 
الع���ام أصبح  ارتداه���ا هذا 
معلما دينيا تعتز به الكويت 
بعدما انتهت أعمال الصيانة 
الت���ي جاءت  والترميم���ات 
بتوجيهات سامية من صاحب 
السمو، والتي قام بتنفيذها 
مشكورا الديوان األميري في 
وقت قياسي مما سهل إجناز 
جميع اعمال الترميمات الالزمة 
وأعطى وزارة األوقاف الفرصة 
الستكمال االستعدادات الالزمة 
لتهيئ���ة املس���جد وتوفي���ر 
اخليام املكيفة واملش���روبات 
الب���اردة باإلضافة إلى كل ما 

الواحد  مع دخول ليل���ة 
والعش���رين م���ن رمض���ان 
زحفت جم���وع املصلني من 
مواطنني ومقيمني من جميع 
محافظات الكويت إلى املسجد 
الكبير واقترب عددهم من 15 
ألف مصل للنهل من األجواء 
اإلمياني���ة التي زينها صوت 
القارئ���ني خالد اجلهيم وفهد 

الكندري.
وأكد مدير إدارة اإلعالم في 
وزارة األوقاف أحمد القراوي 
أن وزارة األوقاف ممثلة في 
إدارة املسجد الكبير جنحت في 
حتقيق إستراتيجية الوزارة 
وجتسيد قيمة الشراكة وذلك 
من خالل تضافر جهود جميع 
الوزارات واجلهات واملؤسسات 
الرسمية باإلضافة إلى العديد 
القط���اع اخلاص  من جهات 
كوزارة اإلعالم التي خصصت 
اس���تديو في إح���دى قاعات 
املسجد إلجراء لقاءات وخواطر 
إميانية قبل النقل املباشر الذي 

تقوم به لصالة التهجد.
وقال القراوي في تصريح 
الش���راكة مع  ان  صحاف���ي 
وزارات الدولة شملت وزارات 
الصحة والداخلية والبلدية 
واألش���غال والهيئ���ة العامة 
للشباب والرياضة واإلدارة 
العام���ة لإلطفاء والكش���افة 
البابط���ني والبنوك  ومكتبة 
التجارية احمليطة باملس���جد 

)أسامة أبوعطية( حشود من املصلني خالل صالة التهجد في املسجد الكبير  

أسر بكاملها في طريقها ألداء الصالةرجال األمن ما قصروادوريات األمن وسيارات اإلسعاف بجوار املسجد

القراوي: املسجد 
الكبير أصبح معلمًا 

دينيًا وثقافيًا تعتز به 
الكويت

العتيبي: على 
املسلم اغتنام 

فضل هذه الليالي 
العشر املباركة

صندوق مرضى السرطان
بالجمعية الكويتية لمكافحة التدخين والسرطان

ينظم المسابقة التوعوية األولى
لشهر رمضان المبارك 1434 هـ / 2013 م

بعنوان » قلوب عامرة«

بالتعاون  مع جريدة

اال�سم:

رقم الهاتف :

1- جتــمع كـوبـونـات الإجـابــات ال�ضحيـحــة وتو�ضــع يف مغلف يكتـب علــيــه امل�ضابـقـة الرم�ضانية 

وا�ضم املت�ضابق ورقم الهاتف وتر�ضل اإىل العنوان التايل:

القاد�ضية - قطعة1 - �ضارع 14 - منزل 2 - ت : 22530184/22530186/ 22530120 

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

2- اآخر موعد ل�ضتالم الكوبونات 2013/8/20م و�ضيعلن عن اأ�ضماء الفائزين يف ال�ضحف اليومية.

3- متنح هدية قّيمة للفائزين الع�ضرة الأوائل.

�سروط امل�سابقة:

ال�س�ؤال الثالث والع�سرون:

• هل تعترب اأ�سعة املايكروويف اأ�سعة م�ؤينة ت�سر باخلاليا؟

التعترب اأ�سعة م�ؤينة

تعترب اأحيــانـا م�ؤينة

تعترب اأ�ســـــعـــة م�ؤينة

www.phf.org.kw

املسابقة الصحية الرمضانية
لشــــهـــر رمضـــــان 1434هـ/ 2013م

تصدر عن جمعية صندوق إعانة املرضى بهدف زيادة الوعي الصحي

بالتعاون مع جريدة

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 2013/10/31م.

3- سيعلن عن أسماء الفائزين في الصحف اليومية في ديسمبر 2013م.

االســــم :           رقم الهاتف :

 جمعية صندوق إعانة املرضى هي أول مؤسسة طبية خيرية تأسست في الكويت واخلليج عام 
1979م على أيدي مجموعة من األطباء الكويتيني،  وهي متخصصة في مجال تقدمي املساعدات 

للمرضى املعسرين طبيًا وتوعويًا.

ســؤال املسابقــة

احللقة الثالثة والعشرون

السؤال الثالث والعشرون: اذكر بعض أعراض سرطان الثدي ؟ 
......................................................................................................................

الثدي،  أنسجة  تصيب  التي  السرطانية  األمراض  أشكال  من  Breast Cancer هو شكل  الثدي  سرطان 
وعادة ما يظهر في قنوات )األنابيب التي حتمل احلليب إلى احللمة( وغدد احلليب. ويصيب الرجال والنساء 
على السواء، ولكن اإلصابة لدى الذكور نادرة احلدوث، وهو ورم أو تثخن في الثدي أو حتت اإلبط ، تغير في 
شكل، حجم أو تدوير الثدي، وجود إفرازات من احللمة ) غير احلليب(، تغير في لون احللمة أو بروزها أو 

انقالب احللمة أو تغير في جلد احللمة ) طفح ( أو ألم في احللمة، تغير في لون أو ملمس الثدي.


