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الـــزكاة انطالق   أعلن بيت 
مشروع والئم االفطار المحلي 
٢٠٠٩ داخل الكويت جريا على 
عادته السنوية والتي يحرص 
على إحيائها في شهر رمضان 
المبارك مـــن كل عام منذ عام 
١٩٨٣ وهذا العام هو الـ ٢٥ حيث 
يعتبر من أكبر المشـــروعات 
إدارة  البيت عبر  التي ينفذها 
المشـــاريع والهيئات المحلية 
بمعاونة بعض إدارات البيــت 

األخرى. 
  وبهذه المناسبة صرح مدير 
مشروع والئم اإلفطار في بيت 
الحمـــادي بأن  الـــزكاة وليد 

مشروع والئم االفطار المحلي للعام ٢٠٠٩ يتم 
تنفيذه في ٥٥ مسجدا في جميع مناطق الكويت 
حيث تم االتفاق مع ١٠ شركات متخصصة من 
كبرى شـــركات التجهيزات الغذائية الى جانب 
مشاركة شركتين وطنيتين في تمويل المشروع 

بمنتجاتها من األلبان. 
  وقال الحمادي إن المشروع يستهدف تقديم 
١٠ آالف وجبة يوميا يســـتفيد منها اكثر من ١٠ 
آالف مفطر يومــيا الى جانب توفير المشروع لـ 
٨٠٠ وجبــة خفيفة متنقلة يومــيا لتوزيعها على 
عدد من مراكز الطوارئ بالمستشفيات قبل موعد 
اإلفطار بوقت كاف الى جانب توصيل وجبات 
إفطار الى ٣٥ اسرة فقيرة من ذوي االحتياجات 
الخاصة وكبار الــســـن للتيــســير عليهم في 
شهر الخير والرحمة، الفتا الى ان تكلفة الوجبة 

الواحدة تبلغ دينارا ونصفا.
  وذكر الحمادي ان اختيار الشركات لالضطالع 
بتنفيذ مشـــروع والئم االفطار المحلي تم عبر 
طرح مناقصة عامة عبر الجريدة الرسمية التي 
تم من خاللها اختيار الشركات التي تقوم بتنفيذ 
المشروع هذا العام وذلك بعد استيفائها لشروط 

المناقصة. 
  وأوضح الحمادي ان بيت الزكاة قام بتكوين 
فريق اعداد خطة المشـــروع وتنفيذ النشـــاط 
االداري للمشـــروع الـــى جانـــب تكوين فريق 
الغذائية والمطاعم  التجهيزات  لزيارة شركات 
للكشـــف عليها وتحديد مدى إمكانية الشركات 
والتأكد من صالحيتها وفق المعايير المعتمدة في 
بيت الزكاة. واشار الى ان بيت الزكاة قام بعمل 
المخاطبات الرســـمية لبعض الجهات المعنية 

بتنفيذ مشروع والئم االفطار 
المحلـــي وعلى رأســـها بلدية 
الكويت للكشـــف عن شركات 
التجهيزات الغذائية والمطاعم 
التي تأهلت للمشروع، وكذلك 
مخاطبة إدارة المساجد بوزارة 
األوقاف والشؤون االسالمية 
للتنسيق بشأن المساجد التي 
سينفذ فيها المشروع العتماد 
الى  الالزمة. ولفت  الترتيبات 
الزكاة بمراســـلة  قيام بيـــت 
اصحاب المساجد ممن اعتادوا 
على دفـــع ثمن الوجبات التي 
تقدم في مساجدهم، الفتا الى 
دعم ورثة المرحوم بإذن اهللا 
تعالى أمير الكويت الراحل الشيخ جابر االحمد 
الصباح للمشروع من خالل المساهمة في تحمل 
نفقات وجبات ١١ مسجدا من مساجد المشروع 
طوال الشـــهر الكريم. وبين الحمادي ان تنفيذ 
مشروع والئم االفطار المحلي يأتي تعبيرا عن 
حـــب الكويتيين للخيـــر وحرصهم على مد يد 
المعونة للمحتاجين داخل الكويت وخاصة في 
شهر رمضان المبارك واكد ان المشروع هو امتداد 
لجهود اهل الخير من اآلباء واالجداد الذين كانوا 
يحرصون على إقامة والئم االفطار في المساجد 
كلما جاء شهر رمضان ليستفيد منها كل محتاج 
اتباعا لســـنته ژ القائل: «من فطر صائما فإن 
له مثل أجره غير انه ال ينقص من أجر الصائم 
شيء». وناشد الحمادي المحسنين والمحسنات 
في بلد الخير والعطاء المشاركة في المشروع 
وذلك بالتبرع بدينار ونصف لتوفير طعام اإلفطار 
للصائم ليوم واحد ويصل المبلغ الى خمســـة 
واربعين دينار عند رغبة المحسن الكريم بتوفير 

طعام االفطار للصائم طوال شهر كامل.
  واختتم الحمادي تصريحاته بأن بيت الزكاة 
على استعداد لتسلم التبرعات من خالل صاالت 
استقبال المتبرعين في المركز الرئيسي بجنوب 
الســـالمية والجهراء واشبيلية  السرة وفروع 
والمراكز االيرادية الموجودة في مختلف مناطق 
 SMS الكويت وكذلك من خالل الرسائل القصيرة
بإرســـال حرف (و) أو W متبوعا بمســـافة ثم 
إضافة مبلغ التبـــرع المحدد بدينار واحد أو ٥ 
دنانير أو ١٠ دنانير أو ٢٠ دينارا ومبلغ التبرع 
وإرساله الى الرقم ٩٩٩٩١ لمشتركي شركة زين 

لالتصاالت.

 فــــي إطــــار اهـتـمامـات شــــركة 
المشــــروعات الســــياحية بالجانب 
الزراعــــي والذي يزيــــن العديد من 
مرافقها وتتميز به حتى أصبحت سمة 
من السمات البارزة لمرافق الشركة 
بشكل عام. أكد مـديـر ادارة الزراعة 
بشركة المشروعات السياحية م.خالد 
القصار دعم االدارة العليا وتشجيعها 
على استثمار قطاع الزراعة بمرافق 
الشركة واالســــتفادة من المساحات 
الوقت  التي تميزها، وفي  الخضراء 
نفسه االستفادة من حصاد هذا القطاع 
والمـتمثلة فــــي النخيل، حيث رأت 
االدارة العليا للشركة انه نظرا للتطور 
الهائل في طرق إكثار النباتات وتطبيق 
طريقة اإلكثار النسيجي التي تتبعها 
ادارة الزراعة بالشركة ان يكون هناك 
دور اساسي في انتاج كميات هائلة من 

النباتات، خصوصا نخلة التمر.
  وتابــــع بأنــــه من هــــذا المنطلق 
وجدت االدارة العليا للشركة ضرورة 
االستفادة من هذه الطفرة وبناء عليه 
حرصت ادارة الزراعة على شراء فسائل 
وتربيتها وزراعتها في المرافق، حيث 

ان النخلة المثمرة من افضل االشجار 
التي يمكن زراعتها على االطالق.

  وأضاف القصار ان ادارة الزراعة 
قامت بناء على توجيهات االدارة العليا 
بشــــراء ٦٠ فســــيلة نسيجي صنف 
البرحي في عام ١٩٩٨ تم تجهيز موقع 

بالمدينة الترفيهية لزراعة تلك الفسائل 
وبعدما أثبتت التجربة نجاحها عمليا 
تم شراء كميات اخرى من هذه الفسائل 
علــــى فترات حتى فاقــــت الـ ٥ آالف 
الترفيهية  المدينة  ان  فسيلة، وقال 
كانت بمثابة مشــــتل لتربية وأقلمة 

هذه الفسائل التي تحتاج الى عناية 
ورعاية خاصــــة وقد تمت مراعاتها 
بالفعل مع األخذ في االعتبار أهمية 
تخفيض تكاليف التربية والزراعة 
قدر اإلمكان، وأفاد القصار بانه عندما 
أصبحت هذه الفسائل مناسبة لنقل 
اعداد كبيرة منها الى مرافق الشركة 
بالواجهة البحرية ومنتزه الخيران 
وكذلك ناديا الشعب ورأس األرض، 
باالضافة الى مبنــــى االدارة العليا 
للشركة وباقي الكميات تمت تربيتها 
بالمدينة وإعادة توزيعها في مواقع 
خاصة بالمدينة الترفيهية التي تملك 
منها حاليا اكثر من ٣٥٠٠ نخلة ذات 

اعمار مختلفة.
  ونظرا الى ان هذه الفسائل بدأت 
في انتاج ثمار التمر، يقول القصار 
ان االدارة العليا وجدت هناك ضرورة 
لالســــتفادة من هذه الثمار لصالح 
الشركة بفكرة تعبئتها في عبوة معدة 
خصيصا الستقبال التمر تزن الواحدة 
٣٥٠ غراما وتوزيع هذه الثمار على 
رواد المدينــــة الترفيهية كهدية من 

الشركة.

 وليد احلمادي

 (أحمد باكير)   د.عبداحملسن اخلرافي مهنئا عبدالعزيز الشايع بافتتاح مسجد الشايع

 زراعة النخيل في املدينة الترفيهية 

  وليد الشعيب يطلع على مراحل تشييد مسجد الشيخة بدرية األحمد

 (أنور الكندري)  املستشار راشد الشراح يقرأ بيان هيئة الرؤية الشرعية 

 الشعيب افتتح مسجدي الشايع والشيخة بدرية األحمد: 
«األوقاف» تستعد لهدم ٦ مساجد وإعادة بنائها

 أسامة أبوالسعود
  (في بيوت أذن اهللا أن ُترفع وُيذكر فيها 
اسمه يسبح له فيها بالغدو واآلصال)، فمع 
حلول شهر رمضان الكرمي ازدانت املساجد 
بنور الرحمن وتسارع أهل اخلير الفتتاح 
مساجد جديدة بنيت على نفقاتهم اخلاصة 
اميانا بدور املسجد العظيم ورسالته في 
االسالم وتقربا هللا عز وجل وتيسيرا على 

املسلمني في هذا الشهر الفضيل.
  حيث شــــهد مساء امس االول افتتاح 
مسجد عبدالعزيز الشايع مبنطقة الزهراء 
بجنوب السرة وسط حضور جماهيري 
كبيــــر يتقدمهم وكيــــل وزارة االوقاف 
والشــــؤون االسالمية املســــاعد لقطاع 

املساجد وليد الشعيب.
  ووصف الشعيب مسجد الشايع بأنه 
حتفة معمارية ورافد اسالمي جديد يضاف 

الى بيوت اهللا خاصة في شهر رمضان 
الكرمي، متمنيا ألهل املســــجد واملتبرع 
الكــــرمي دوام التوفيــــق واألجر من اهللا 

تعالى.
  ومــــن جهته، عبر املتبرع باملســــجد 
عبدالعزيز الشــــايع عــــن عميق فرحه 
وســــروره بهذا اليوم، مؤكدا انه اجمل 

يوم في حياته.
  ومن جانبه، قال الداعية بدر احلجرف، 
انه عمل طيب ومبارك ويتميز بالشكل 
البديع وفن وروعة ال تشغل املصلني ولكن 

حتقق راحة نفسية وروحية.
  وفي االطار ذاته، افتتح وليد الشعيب 
مسجد الشــــيخة بدرية االحمد الصباح 
االحمد امس، وقــــال ان وزارة األوقاف 
تستعد لهدم ٦ مساجد في مناطق مختلفة 
إلعــــادة بنائها وفق احــــدث التصاميم 

الهندســــية املوجودة، مبينا ان مصرف 
املســــاجد ســــيتحمل إعادة بناء مسجد 
القمالس في منطقة القادســــية ومسجد 
اليوســــفني في منطقة الساملية في حني 
ستتحمل وزارة األشغال العامة إعادة بناء 
مساجد العليان وعبداهللا البحر وراشد 

اخلياط وسعد بن خيثمة.
الشــــيخة بدرية    واضاف ان مسجد 
االحمد خضع لصيانة شاملة بلغت كلفتها 
قرابة ١٨٠ الف دينار حتى اصبح جاهزا 
لالستقبال املصلني خالل شهر رمضان.

  واعتبر الشعيب ان شهر رمضان يعتبر 
مرحلة تقييم بالنسبة لوزارة األوقاف 
بشأن جميع املساجد التابعة لها متهيدا 
لتقييمها وإجراء الصيانة الالزمة لها قبل 

حلول شهر رمضان من العام املقبل.
  وقال ان وزارة األوقاف والشــــؤون 

االسالمية أعدت خطة شاملة الستقبال 
شهر رمضان، فبالتعاون مع بيت الزكاة 
ســــتقام والئم اإلفطار في ٥٤ مســــجدا، 
باالضافة الى اللجان اخليرية التي عادة ما 
تقوم مبثل هذا العمل خالل شهر رمضان، 
ولهذا فالوزارة حريصة على تقدمي كل 
التسهيالت لهذه الوالئم ولن مننعها خوفا 

من انفلونزا اخلنازير.
  وأضاف: كما ان الوزارة ستستقبل ٣٠ 
قارئا من خــــارج الكويت، باالضافة الى 
٣٢ قارئا من مختلف مساجد احملافظات 
إلحياء ليالي رمضان املباركة، وذلك خطوة 
من الوزارة لتوفير أجواء إميانية متكن 
الناس من اخلشوع والصالة في املساجد، 
بالرغم من ان الوزارة ال تعاني اي نقص 
سواء كان في األئمة او املؤذنني منذ سنتني 

ماضيتني.

 الوزارة استعدت الستقبال شهر رمضان

 «المشروعات السياحية» أنتجت أكثر من ٥ آالف فسيلة «نسيجي» صنف البرحي

 بيت الزكاة ينفذ «والئم اإلفطار» في ٥٥ مسجدا
 يوفر ١٠ آالف وجبة للصائمين يوميًا طوال شهر رمضان

 «الصحافيين»: ملتزمون بتوجيهات  األمير 
للقضاء على الفتنة بين أبناء المجتمع

 

 لممارسة الحرية يجب أن تكون مقرونة بالمسؤولية 

 أكدت عدم دقة ما نشر حول إنهاء خدمات بعض الموظفين

  «الكهرباء والماء»: تفعيل خطة جديدة للترشيد
   بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية 

 الحماد هنأ القيادة السياسية والشعب الكويتي واألمة اإلسالمية وعزى أسر ضحايا «العيون»

 هيئة الرؤية الشرعية: السبت أول أيام شهر رمضان المبارك
 أكد أمني السر العام جلمعية 
الصحافيــــني فيصل القناعي ان 
اجلمعية تثمن وتقدر مبزيد من 
االحترام التوجيهات واإلرشادات 
واملالحظــــات التي اشــــار إليها 
صاحب الســــمو األمير الشيخ 
صباح االحمد اثناء اســــتقباله 
لرئيــــس جمعيــــة الصحافيني 
الكويتية ورئيس مجلس إدارة 
وكالة األنبــــاء الكويتية (كونا) 
ورؤساء حترير الصحف اليومية. 
وقال أمني السر العام إن اجلمعية 
تؤكد التزامها بتوجيهات صاحب 
القائمني  السمو األمير وتناشد 
على وسائل االعالم من صحف 
ومجالت وقنوات فضائية ومواقع 
الكترونية االلتزام مببادئ حرية 
الرأي املسؤولة وترجمة توجيهات 
صاحب السمو األمير الى واقع 
ملموس بالعمل جميعا من اجل 
الفتنة  القضاء علــــى اســــباب 
واالمتنــــاع عن نشــــر وبث اي 
كلمــــات او آراء او كتابات تعمل 
على اذكاء الفرقة واشــــعال نار 
ابناء املجتمع. وقال  الفتنة بني 
القناعي ان حديث صاحب السمو 
األميــــر كان حديث األب ألبنائه 
وحديــــث القائد ألبناء شــــعبه 
حيث حذر ســــموه من خطورة 

الفتنة وانقســــام ابناء الشعب 
لفئات وطوائف وطبقات ويؤكد 
سموه على دور الصحافة ووسائل 
االعــــالم وواجبها فــــي القضاء 
على الفتنة وعدم إتاحة املجال 
والفرصة الشتعال نار الطائفية 
والقبلية والطبقية وجميع اشكال 
الفرقة واالنقسام بني اهل الكويت. 
وأكدت اجلمعية إميانها الراسخ 
بأن ممارسة احلرية يجب ان تكون 
مقرونة باملسؤولية فليس هناك 
حرية بال حدود وال ضوابط وإال 
حتولت هذه احلرية الى فوضى 
والى سالح مدمر للمجتمع ولهذا 
فإننا مطالبون بااللتزام باحلرية 
التي تبني  املسؤولة وباحلرية 
وال تهدم وباحلرية التي جتمع 
وال تفرق. معتبــــرة توجيهات 
صاحب الســــمو األمير منطلقا 
اللتزام اجلميع واحترامهم الواجب 
وتقديرهم لرغبة صاحب السمو 
األمير من واقع املسؤولية الكبرى 
في رعاية هذا الوطن واهل هذا 
الكبيرة  الوطن، مؤكــــدة ثقتها 
برؤساء التحرير والصحافيني 
والقائمني على وســــائل االعالم 
املختلفة وتقديرهم للمسؤولية 
اخلطيرة التي يتصدون لها خلدمة 

وطنهم. 

 دارين العلي
  اكدت وزارة الكهرباء واملاء امس ان ما نشـــر 
في بعض الصحف احمللية حـــول اعطاء وزير 
الكهرباء واملاء د.بدر الشريعان لتعليمات بانهاء 
خدمات مجموعة من موظفي الوزارة الذين حتوم 

حولهم شبهات مالية غير دقيق.
  وقال بيان صحافي لـــوزارة الكهرباء واملاء 
ان الوزارة تتبع سياســـة االحالل الوظيفي في 
تعيني الكويتيني حســـب قانون ديوان اخلدمة 
املدنية وانها لم تنه خدمات اي موظف بســـبب 

شبهات مالية.
  وأضاف ان املوظفني الذين عليهم شبهات مالية 
يحولون للنيابة العامة والتي من اختصاصاتها 

النظر في تلك القضايا.
  الى ذلـــك علمت «األنباء» من مصادر مطلعة 
في وزارة الكهرباء واملاء ان الوزارة تتجه نحو 
تغيير خطتها الترشيدية حيث ستفعل من خاللها 
جملة من االجراءات باالتفاق مع اجلهات احلكومية 
ووزارات الدولة ذات الصلة، مشيرة الى ان أولى 
خطوات التنســـيق ســـتكون مع البلدية لرصد 
مخالفات هدر املياه بعد ان تبني ان نسبة كبيرة 
من االستهالك اليومي للمياه تهدر لسوء استخدام 

العمالة في سقي احلدائق املنزلية وغسيل الساحات 
بشكل مبالغ فيه.

  وأشـــار املصدر الى ان اخلطة اجلديدة التي 
تعتزم الوزارة تطبيقهـــا تتضمن ايضا تفعيل 
الضبطية القانونية لكل سارقي التيار الكهربائي 
ســـواء من خالل الغاء العـــدادات الكهربائية او 
تعطيل عملها او سحب التيار الكهربائي مباشرة 
من الكيبالت األرضية. وبني ان الوزارة ستشرك 
مكاتب التحصيل من خـــالل حثها على تفعيل 
اجراءات قطع الكهرباء عن املستهلكني املمتنعني 
عن الســـداد بهدف حتصيل املديونية العامة او 
خفضهـــا على اقل تقدير، مشـــيرا الى ان هناك 
تنسيقا من اجل اعتماد وسيلة ناجحة للتحصيل 
من خالل االعتماد على العدادات الذكية بواسطة 
الدفع املســـبق وحدود االستهالك باالضافة الى 

نظام شرائح املستهلكني.
  وأكد ان الترشيد ســـيكون اجباريا لألجهزة 
واالســـتهالك غير الضروري حيث باإلمكان ان 
توفر مـــا يقارب ٢٠٪ ميغاواط من االســـتهالك 
احلالي في حال تركيب اجهزة معامل القدرة في 
املصانع واملجمعات الكبيرة، الفتا الى ان الترشيد 

يعادل انتاج محطة كاملة. 

 أسامة أبوالسعود
  أعلنت هيئة الرؤية الشرعية ان اليوم اجلمعة املوافق ٢١ من 
أغســـطس هو املتمم لشهر شعبان وان غدا السبت سيكون أول 

أيام شهر رمضان املبارك.
  وكانت الهيئة اجتمعت مســـاء أمس برئاسة املستشار راشد 
الشراح وعضوية كل من املستشار يوسف املطاوعة واملستشار 
اسحاق الكندري، اللتماس رؤية هالل رمضان، ولم يثبت شرعا 

رؤيته في الليلة املاضية.
  وتقدمت هيئة الرؤية الشرعية بهذه املناسبة الى صاحب السمو 
األمير ، وســـمو ولي العهد، وسمو رئيس مجلس الوزراء وإلى 
جميع املواطنني واملقيمني كافة، وإلى أمتنا العربية واإلسالمية 

بأجمل التهاني وأصدقها وأسمى التمنيات وأخلصها متضرعة إلى 
املولى القدير ان يعيد على اجلميع أمثال هذه املناسبة الكرمية 
أعواما عديدة وأزمنة مديدة باليمن واخلير والبركات وعلى وطننا 

العزيز مبزيد من التقدم والسؤدد واالزدهار.
  من جهته، ألقى نائب رئيس الوزراء للــــشـــؤون القانونية 
ووزير العدل ووزير األوقاف املستشـــار راشد احلماد كلمة قال 

فيها:
  يطيب لي ان أتقدم بالتهنئة الى صاحب السمو األمير الشيخ 
صباح األحمد ـ حفظه اهللا ورعاه ـ وإلى سمو ولي العهد وسمو 
رئيس مجلس الوزراء وســـمو رئيس احلرس الوطني حفظهم 
اهللا وأعضاء احلكومـــة، والى جميع الزمالء أعضاء الســـلطة 

القضائية، وأعضاء مجلس األمة، وإلى جميع املواطنني واملقيمني 
وإلى األمتني العربية واالسالمية، داعيا اهللا سبحانه ان يوفقنا 
جميعـــا الى طاعته ورضاه وامتام الصيام والقيام، ويتقبل منا 

ما نؤديه من العبادات والطاعات.
  وال يفوتني في هذه املناسبة ان أتقدم بخالص العزاء الى أسر 
الشهداء في حادث حريق اجلهراء وان يتغمدهم بواسع رحمته 
ويدخلهم فسيح جنته، ويلهم ذويهم الصبر واحتساب األجر وإنا 
هللا وإنا إليه راجعون، وال حول وال قوة إال باهللا العلي العظيم، 
كما أســـأله تعالى للمصابني في هذا احلـــادث وجلميع مرضانا 

ومرضى املسلمني الشفاء ومتام العافية ودوامها.
  عساكم من عواده، وكل عام وأنتم بخير. 
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