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وصف كلمة سموه في العشر األواخر بخطاب العقل واألمل واحلكمة والوفاء

الدبوس: صاحب السمو وضع األولويات املنطقية للدولة 
في الدستور والشباب والبعدين العربي واإلسالمي

الشطي: مكتب كبار احملسنني للتواصل مع الشركات والتجار
وإطالعهم على مشاريع بيت الزكاة وحثهم على املشاركة فيها

احملافظة عليه متمس���كني 
الذي  الدميوقراطي  بنهجنا 
ارتضيناه وبدستورنا الذي 
نفخر ب���ه وان أمام وطننا 
حتديات مصيرية للنهوض 
بحاضرنا وبناء مستقبلنا«، 
مبينا ان سموه يحرص في 
كل إطاللة من س���موه على 
املواطن���ني ان يش���دد على 
القضاء  نزاهة واستقاللية 
الكويت���ي ألن ه���ذه امليزة 
في الكويت لعبت ومازالت 
تلعب دورا محوريا في بناء 
الدميوقراطية والعدالة، كما 
بني س���موه »أن كل ما أثير 
من قضايا هي حتت مظلة 
القانون وفي عهدة القضاء 
إلظهار احلقائ���ق وإصدار 
األحكام العادلة«. كما أشاد 
الدبوس بح���رص صاحب 
الواقع  السمو على متابعة 
العربي واإلسالمي واملساهمة 
في تغييره نحو األفضل حني 
حتدث سموه عن »العدوان 
اإلسرائيلي الغاشم املتواصل 
عل���ى قطاع غ���زة وقصفه 
للمناطق السكنية واملنشآت 
املدنية مس���فرا عن سقوط 
الضحايا واجلرحى واملصابني 
من إخواننا الفلس���طينيني 
دون وازع أو رادع إنساني 
في ظل فشل مجلس األمن 
في وقف ه���ذا العدوان مما 

واضاف الدكتور الشطي 
أن من أهداف املكتب األخرى 
عرض مشاريع البيت ودعوة 
احملس���نني لزي���ادة حج���م 
الدعم والتمويل لها، إضافة 
لتزويدهم مبعلومات متكاملة 
التي  عن املشاريع اخليرية 
ساهموا فيها وآثارها اإليجابية 
على املستحقني والرد على 

كافة استفساراتهم.
واض���اف الش���طي: أن 
احملسن يس���تطيع في حال 
تعذر االتص���ال باملكتب من 
خ���الل بدال���ة بي���ت الزكاة 
التواص���ل م���ن س���كرتير 
املكتب على الرقم املباش���ر 
أو االتصال على   22241979

يضع املجتمع الدولي بأسره 
أمام مسؤولياته لوقف هذا 
العدوان اإلسرائيلي السافر 
ورفع هذه املعاناة التي مير 
بها الش���عب الفلس���طيني 
الشقيق في قطاع غزة وتقدمي 
الدعم والعون واملساعدات 
اإلنسانية ألهلنا املنكوبني 

بالقطاع«.
وختم مؤكدا أن س���موه 
ض���رب مث���ال ف���ي الوفاء 
واإلخالص حني اس���تذكر 
سموه »أميرنا الراحل الشيخ 
جابر األحمد وأميرنا الوالد 
الشيخ سعد العبداهلل طيب 
اهلل ثراهما سائلني املولى 
تعالى ان يتغمدهما بواسع 
رحمته ويس���كنهما فسيح 
جناته ويجزيهما خير اجلزاء 
على ما حققاه من إجنازات 
مش���رفة وأعم���ال جليلة 
العزيز وأن يرحم  لوطننا 
شهداءنا األبرار الذين بذلوا 
دماءهم الزكية دفاعا عن ثرى 
الوطن الغالي وينزلهم منازل 
الشهداء وأن يتغمدهم بواسع 
فضله«، مؤكدا ان من يذكر 
أه���ل الوفاء ويعترف بأهل 
الفضل بعد اهلل س���بحانه 
وتعالى وهو في أعلى املراتب 
السياسية يستحق كل احلب 

والوفاء وكل التقدير.

مدير عالقات كبار احملسنني 
على الرقم 98939696 أو على 
مدير عالقات كبار احملسنات 
على الرق���م 98939899، كما 
التواصل من خالل  ميكنهم 
VIP@ البري���د اإللكتروني

zakathouse.org.kw معربا عن 
استعداد املكتب في تقدمي أي 
معلومات ألي محسن يحتاج 
إليها مبا يخص املش���اريع 
اخليرية التي ينفذها البيت 
سواء داخل البالد أو خارجها 
املالية  التبرعات  واس���تالم 
والزكاة من الشركات مبختلف 
أنواعها وكذل���ك اجلمعيات 
التجاري���ة والتج���ار وكبار 

الشخصيات.

ما يواجهون���ه من عقبات، 
مؤكدين أننا لن نبخل عليهم 
بجهد أو مال، وقد رأينا عددا 
من هذه التوصيات قد برزت 
حقيقة على أرض الواقع من 
أهمها إنش���اء وزارة ترعى 
ش���ؤون الشباب وتأسيس 
صندوق لتنمية املش���اريع 
الصغيرة برأس���مال قدره 
ملي���ارا دين���ار إضافة الى 
مجموع���ة من اإلج���راءات 
والق���رارات والقوانني التي 
تتعلق بش���ؤون الش���باب 
وستشهد األيام املقبلة العديد 
من القرارات واملبادرات التي 
أبناءنا الشباب على  تضع 
طريق اإلجناز ومتكنهم من 
املساهمة في حتمل املسؤولية 
باملشاركة في مسيرة التنمية 

والبناء لوطننا العزيز«.
الدب���وس ان  وأض���اف 
صاحب السمو حتدث أوال 
عن الدستور والقانون ألنه 
يدرك من خالل مسيرة سموه 
السياسية الطويلة أن النظام 
األساسي حلركة أي مجتمع 
القانون والدستور وال  هو 
ميكن للدولة واملجتمع أن 
القانون  يتقدما إال بسيادة 
والتمس���ك بالدس���تور في 
الوطن،  الظ���روف ألن  كل 
كم���ا ق���ال س���موه »أمانة 
أعناقن���ا جميعا علينا  في 

الش���طي إن املكتب يختص 
بجمع وتوثي���ق املعلومات 
عن كبار احملسنني من رجال 
أعمال ومؤسسات وشركات 
وجمعيات تعاونية وخيرية 
التنس���يق مع  عن طري���ق 
اإلدارات املعنية مبا يخصهم 
وتوثيق العالقة معهم، كما قام 
املكتب بتأسيس فريق نسائي 
من موظفات البيت للتواصل 
مع كبار احملسنات بسهولة 
ويسر، وتقدمي عدة خدمات 
لهن مثل خدم���ة التحصيل 
الس���ريع، وخدمة احتساب 
زكاة الذهب وخدمة احتساب 
زكاة األسهم وكافلة األيتام 
وغيرها من خدمات خيرية.

قال النائب األسبق عصام 
الدبوس إن اخلطاب السامي 
الذي ألقاه صاحب الس���مو 
األمير الشيخ صباح األحمد 
مبناسبة العشر األواخر من 
رمضان، جري���ا على عادة 
الس���نوية، وضع  س���موه 
التي  األولوي���ات املنطقية 
يجب ان يتمسك بها كل فرد 
في املجتم���ع الكويتي فكرا 
وممارس���ة كل من موضعه 
ومن منصبه، مشددا على أن 
إفراد صاحب السمو جلزء مهم 
من خطابه للشباب يعكس 
توجه سموه في إعطاء دور 
أكبر لهذه الشريحة البناءة 
والفعال���ة في بناء املجتمع 
والدولة، الفتا إلى ان سموه 
كشف عن خطوات إضافية 
في س���بيل دعم وتشجيع 
الشباب بكل الطرق املمكنة 
ليتمكنوا من القيام بدورهم 
احلقيق���ي م���ع مس���اعدة 
الدولة م���ن خالل خطوات 
ملموس���ة وواضحة بعيدا 
عن اإلنشاء حني قال سموه 
انه وجه احلكومة الى دراسة 
التوصيات الهامة الصادرة 
عن هذا املؤمتر واإلس���راع 
في تنفيذها واتخاذ التدابير 
الكفيلة بتمكني شبابنا من 
تطوير إمكاناتهم ومهاراتهم 
ومعاجلة قضاياهم وتذليل 

يعمل بيت الزكاة باستمرار 
على مساعدة احملسنني على 
إخراج زكواتهم وصدقاتهم 
في سهولة ويسر وإيصالها 
بالنيابة عنهم إلى املستحقني، 
ويهتم بشكل خاص بفئة كبار 
الذين يعدون من  احملسنني 
أهم مص���ادر الزكاة للبيت، 
ومن ه���ذا املنطل���ق جاءت 
فكرة إنشاء »مكتب التواصل 
م���ع كبار احملس���نني« الذي 
يه���دف للتواصل مع األفراد 
واملؤسس���ات والش���ركات 
وحثهم على التبرع للبيت.

وف���ي هذا الس���ياق قال 
مدي���ر مكت���ب التواصل مع 
كب���ار احملس���نني د. خال���د 

عصام الدبوس

د. خالد الشطي

زكاة الثروة الزراعية )2-1(
أدلة وجوب زكاة الثروة الزراعية:

ثبت وجوب زكاة الزروع والثمار بالقرآن، والسنة، 
واإلجماع، أما القرآن فقوله عز وجل: )وهو الذي 
أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل 
والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها 
وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه 

يوم حصاده( )األنعام:141(. ومن السنة قوله ژ: 
»فيما سقت األنهار والغيم العشور، وفيما سقي 

بالسانية )البعير الذي يسقى به املاء من البئر( 
نصف العشر« )رواه مسلم(. وأما اإلجماع فقد 
أجمعت األمة على وجوب العشر أو نصفه فيما 

أخرجته األرض في اجلملة وإن اختلفوا في 
التفاصيل.

الحاصالت الزراعية التي تجب فيها الزكاة:

اختلف الفقهاء قدميا في احلاصالت الزراعية التي 
جتب فيها الزكاة على عدة أقوال، فذهب بعض 

الفقهاء إلى وجوب الزكاة في كل ما يقتات ويدخر، 
أي ما يتخذه الناس قوتا يعيشون به حال االختيار 

ال في الضرورة، مثل احلنطة واألرز والذرة 
ونحوها، فال زكاة عندهم في اللوز والفستق 

واجلوز ونحوه ألنه ليس مما يقتات به الناس، 
وكذلك ال زكاة في التفاح واخلوخ ونحوه ألنه 

ليس مما يدخر، وذهب آخرون إلى أن الزكاة جتب 
في كل ما ييبس ويبقى ويكال، وذهب احلنفية 

إلى وجوب الزكاة في كل ما يستنبت من األرض، 
وهذا القول اختارته الندوة الثامنة لقضايا الزكاة 
املعاصرة واختارته الهيئة الشرعية لبيت الزكاة، 

حيث ورد في الئحة جمع الزكاة التي أعدتها 
الهيئة: )جتب الزكاة في كل ما يستنبت مما يقصد 

بزراعته استثمار األرض ومناؤها( وهو أعدل 
األقوال وأرجحها لقوله عز وجل )يأيها الذين آمنوا 
أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من 

األرض( )البقرة:267(، واآلية املتقدمة حيث ذكر 
فيها الرمان وهو من الفاكهة وال يكال ويدخر.

نصاب زكاة الزروع والثمار:

جاء في احلديث الصحيح: »ليس فيما دون خمسة 
أوسق صدقة«، )واخلمسة أوسق تعادل ما وزنه 
)612( كيلو غراما من القمح ونحوه(، وفي احلب 
والثمر الذي من شأنه التجفيف يعتبر التقدير 

السابق بعد اجلفاف ال قبله.

وقت وجوب زكاة الزروع:

ال يراعى احلول في زكاة الزروع، بل يراعى 
املوسم واحملصول لقوله تعالى: )وآتوا حقه يوم 

حصاده(. وعليه لو أخرجت األرض أكثر من 
محصول واحد في السنة وجب على صاحبها 

إخراج الزكاة عن كل محصول.

مقدار الواجب في زكاة الزروع:

يختلف مقدار الواجب في زكاة الزرع بحسب 
اجلهد املبذول في الري على النحو التالي، في حالة 

الري دون تكلفة يكون الواجب هو الُعشر )%10(، 
في حالة الري بوسيلة فيها كلفة، كأن يحفر بئرا 

ويخرج املاء منها بآلة، أو يشتري املاء ونحوه، 
يكون مقدار الواجب نصف الُعشر )5%(، وفي حالة 

الري املشترك بني النوعني يكون املقدار الواجب 
ثالثة أرباع العشر )%7.5(.

مبادئ عامة:

٭ تضم األصناف من اجلنس الواحد من الزرع أو 
الثمار بعضها إلى بعض، وال يضم جنس إلى آخر.

٭ إذا تفاوت الزرع رداءة وجودة أخذت الزكاة من 
أوسطه فما فوق، وال تؤخذ مما دون الوسط.

٭ يضم زرع الرجل الواحد بعضه إلى بعض ولو 
اختلفت األرض التي زرع فيها.

٭ األصل ان يخرج املزارع الزكاة من عني 
احملصول، ويرى بعض العلماء جواز إخراج 

القيمة، وذلك أن يحسب كمية الواجب من 
احملصول ثم يقدر قيمتها بالسوق ويخرجها نقدا.

من فتاوى ندوات قضايا الزكاة المعاصرة: زكاة 
الزروع والثمار:

ناقش املشاركون في الندوة البحوث املقدمة في 
موضوع )زكاة الزروع والثمار(، وانتهوا إلى ما 

يلي:
ـ وجوب الزكاة في كل ما تنتجه األرض من 

الزروع والثمار واخلضروات إذا بلغت نصابا.
ـ النصاب الشرعي في الزروع والثمار 

واخلضروات هو خمسة أوسق، وكل وسق ستون 
صاعا، والصاع خمسة أرطال وثلث رطل بغدادي، 
وما ال يكال يكون النصاب فيه مقدار النصاب في 

أوسط احلبوب املقتاتة في الغالب.
ـ جتب الزكاة في العسل إذا بلغ نصابا وهو عشر 

أفرق، والفرق ستة عشر رطال بغداديا.

ليلى الشافعي

رحب املدير العام للجان الزكاة 
واخليرات في جمعية اإلصالح 

االجتماعي ناصر الزيد بأي تنسيق 
أو تعاون أو مبادرة لتطوير العمل 
اخليري، لتحقيق املزيد من الفكر 
املؤسسي والشفافية، انطالقا من 
قيم العمل اخليري التي تعتمدها 

جلان الزكاة واخليرات في جمعية 
اإلصالح االجتماعي وهي الشراكة 

والشفافية واألمانة والتطوع 
والتميز. 

وأوضح الزيد في تصريح صحافي 
أن جلان اخلير في الكويت جتد 

كل العون واملساعدة من احلكومة 
الرشيدة ممثلة في وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل وعلى رأسها 
وزيرة الشؤون االجتماعية والعمل 
هند الصبيح، التي ال تألو جهدا في 

تذليل العقبات وإبداء املالحظات 
واملقترحات التي حتفظ للعمل 

اخليري الكويتي وجهه املشرق. 
وأضاف: أن أي تنسيق وأي جهود 
تبذل لتنظيم العمل اخليري تصب 
مباشرة في بناء املزيد من جسور 
الثقة وتعزز شفافية األداء، وتفند 

أي شبهات قد تسيء لتجربة العمل 
اخليري األصيلة واملمتدة عبر تاريخ 

الكويت، مرحبا بأي نقد هادف 
يسعى ملصلحة العمل اخليري ويبني 

جوانب القصور فيه بغية تالشيها، 
والعمل على سد أي خلل أو نقص.

الزيد: تنظيم العمل اخليري يبني جسور الثقة ويعزز الشفافية

الناهض: »الهالل األحمر« استطاعت توفير األدوية
واألجهزة الطبية والوقود ملستشفيات قطاع غزة

أعلنت جمعي����ة الهالل األحمر الكويتية أول 
من امس عن تقدمي املس����اعدات الطبية العاجلة 
للمستشفيات في قطاع غزة التي تواجه نقصا 
حادا من األدوية واملعدات الطبية بالتعاون مع 
وزارة الصحة الفلسطينية. وقال عضو مجلس 
اإلدارة وأمني الصندوق الفخري سعد الناهض في 
تصريح صحافي: ان اجلمعية استطاعت توفير 
األدوية واملستهلكات الطبية وتوفير وقود وقطع 
الغيار واألجهزة الطبية للمستشفيات في قطاع 
غزة من السوق احمللي الفلسطيني خصوصا في 
ظل العدوان الغاشم. وأضاف الناهض ان مدير عام 
التعاون الدولي في وزارة الصحة الفلسطينية 
د.محمد الكاشف نقل حتيات وتقدير وزير الصحة 
د. جواد عواد للكويت أميرا وحكومة وش����عبا 
و»اله����الل األحمر« الكويتي عل����ى هذه املبادرة 

الكرمية التي عودتنا عليها الكويت في دعم صمود 
أبناء الشعب الفلسطيني، مبينا انه سيتم أيضا 
بالتعاون مع مؤسس����ة التعاون والتي لها عدة 
مقرات في فلس����طني يوم اجلمعة املقبل توزيع 
املساعدات اإلغاثية على الشعب الفلسطيني في 
مدينة غزة وبيت الهيا، مشيرا إلى ان املساعدات 
تش����مل املواد الغذائية واألغطية واملستلزمات 
الضرورية للمستشفيات في القطاع. وأوضح انه 
وبالتعاون مع وزارة الدفاع الكويتية ستنطلق 
طائرة إغاثية من قاعدة عبداهلل املبارك الكويت 
اجلوية محملة ب� 40 طنا من األدوية واملستلزمات 
الطبية العاجلة خالل األيام املقبلة، مشيدا بجهود 
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ 
خالد اجلراح بسرعة االستجابة إلغاثة الشعب 

الفلسطيني في غزة.

)أحمد علي( جانب من حملة التبرعات التي أطلقتها »الهالل األحمر« 

اجلمعية أطلقت حملة جلمع التبرعات للشعب الفلسطيني

السكانية من اجلاليات الوافدة 
ذات الدخل احملدود، بالنسبة 
الكويت، وكذلك قمنا  لداخل 
بتحديد املقرات التي س���وف 
يق���ام فيها املش���روع وعمل 
الالزم���ة ومن  التجهي���زات 
ثم قمن���ا بالتعاقد مع احدى 
الغذائية  التجهيزات  شركات 

املتميزة.
وقال: ان مش���روع إفطار 
الصائم من املش���اريع الهامة 
التي حت���رص على تنفيذها 
النجاة خالل ش���هر  جمعية 
رمض���ان املب���ارك، ومواكبة 
الدائم  التطوير والتحس���ني 
العالية في  وضمان اجلودة 
تنفيذ هذا املش���روع املبارك، 
موضحا ان اجلمعية حترص 
على السير قدما وفق آلة العمل 
ادارة املشاريع  التي تضعها 
الفقراء  املتميزة في خدم���ة 
واملساكني، ومساندتهم وتقوية 
وازعهم الديني مشيرا إلى الدور 
التوعوي واالجتماعي والثقافي 
للجمعية في رسم صورة طيبة 
الكويتي املسلم  عن املجتمع 

وأخالقه الفاضلة.
واختتمه بشكر أهل اخلير 

واضاف: نعلم ان االبتعاث 
للمملكة الهولندية جديد وهذه 
السنة الثانية على التوالي التي 
تقوم بها وزارة التعليم العالي 
ابتعاث الطلبة هناك، فالكثير 
م���ن الطالب واولي���اء االمور 
لديهم بعض املخاوف ألنها جهة 
جدي���دة لالبتعاث، فمجموعة 
مستجد وجدت خلدمة جموع 
الطلبة املستجدين في اململكة 
الهولندي���ة ولتوضيح بعض 
الطالب  ل���دى  املبهمة  االمور 

املستجد.
وتابع: نس���عد بالتواصل 
مع الطلبة املقبولني وتهنئتهم 
واجابة بعض استفساراتهم، 
كما مت ابالغهم بش���أن اللقاء 
التنويري للطلبة املستجدين 
الذي يقيم���ه االحتاد الوطني 
الكويت فرع فرنس���ا  لطلبة 
والدول املجاورة، وس���يكون 

أعلن عن لقاء تنويري للطلبة املستجدين غداً

األنصاري: 270 الف وجبة إفطار وزعتها »النجاة«
للصائمني داخل وخارج الكويت خالل رمضان

القحص: حريصون على تذليل كل الصعوبات 
أمام الطلبة الدارسني في هولندا

»الطيران املدني«: فريق إسناد من 300 موظف
لتسهيل حركة املسافرين باملطار في عيد الفطر

أعلنت اإلدارة العامة للطيران املدني أمس عن 
تشكيلها لفرق إسناد في مطار الكويت الدولي 
مكونة من 300 موظف لتسهيل وتنظيم حركة 

املسافرين خالل فترة الذروة في الصيف.
وقال نائب املدير العام للطيران املدني لشؤون 
مطار الكويت عادل العوضي ل� »كونا« ان الفرق 
التي ش����كلتها اإلدارة ستبدأ عملها بالتزامن مع 

حركة املسافرين في عيد الفطر السعيد وما تبقى 
من موسم الصيف. وأضاف العوضي أنه مت توزيع 
هذه الفرق على نوبات لتعمل 24 ساعة طوال أيام 
األسبوع حيث تقوم بجهود متنوعة منها تنظيم 
حركة النقل اجلوي للمغادرين والقادمني وسد 
النقص في جميع مناطق مطار الكويت الدولي 

ومبنى الشيخ سعد للطيران العام.

الذين يحرصون على اختيار 
مواقع كاملة ويقومون بالتبرع 
لها واقامة والئم إفطار الصائم 
فيه���ا وهذا يعك���س الريادة 
والتميز الذي حترص النجاة 
اخليرية على ان يكون هدفها 

الدائم مع املتبرع الكرمي.

اللق���اء التنوي���ري للطلب���ة 
املستجدين غدا اخلميس في 
متام الساعة التاسعة مساء في 
جامعة الكويت اخلالدية � مقر 

احتاد الطلبة � بوابة رقم 7.

أكد مدير اخلدمات املساندة 
بجمعية النجاة اخليرية عمار 
األنصاري بان اجلمعية تشارف 
على اجناز مش���روع إفطار 
الصائم بنج���اح بفضل اهلل 
تعالى، والذي يتم تنفيذه داخل 
الكويت حيث قامت  وخارج 
اجلمعية عبر ش���تى جلانها 
بتوزيع عدد 270 الف وجبة 
الفضيل  افطار طوال الشهر 
حتى اليوم، بالتنس���يق مع 
الرسمية اخلارجية  اجلهات 
التي تتعاون معها على تنفيذ 
املشروع في العديد من البلدان 
مثل بنغالديش ومصر واليمن 
ولبنان وب���الد البلقان وذلك 
التكافل االجتماعي  لتحقيق 
وإشعار املس���لمني باألخوة 
واحملب���ة، وابتغاء األجر من 

اهلل جل وعال. 
وأوضح األنص���اري: أن 
النجاة اخليرية تتميز وتتسم 
بعمله���ا املؤسس���ي منذ ان 
تأسست عام 1978 فيما يتعلق 
مبشروع إفطار الصائم فمنذ 
فترة قمنا باإلعداد اجليد لهذا 
املش���روع من حيث اختيار 
بالكثافة  التي تتسم  االماكن 

آالء خليفة

ب���ارك رئي���س مجموعة 
مستجد لشعبة هولندا احمد 
املقبولني  القح���ص للطلب���ة 
في اململك���ة الهولندية، مؤكدا 
حرص املجموعة على مساعدة 
الطلب���ة والطالبات في جميع 
التي  السبل وتذليل الصعاب 
يواجهونها سواء ما بعد القبول 
في الكويت او بعد الوصول ملقر 
البعثة كاجراءات املعيشة وفتح 
حساب في البنك ومساعدتهم 
في اجناز اوراق اجلامعة حني 

وصولهم.
وقام القحص بوضع خطة 
تفاصيل الدراس���ة في جامعه 
التي مت شرحها  ماس���ترخت 
بإيجاز ومت ارس���الها للطالب 
واعطاء التعليم العالي نسخه 

منها.

عمار االنصاري 

احمد القحص

ناصر الزيد


