
لجنة زكاة الفردوس وزعت مواد تموينية بقيمة 17 ألف دينار

المحلية
 ليلى الشافعي

اكد رئيس جلنة احلاالت في جلنة زكاة 
الف����ردوس التابعة جلمعي����ة احياء التراث 
االسالمي ناصر الرشيدي ان اللجنة حرصت 
على بذل س����بل اخلير ومد يد العون لألسر 
املتعففة في بلدنا بلد اخلير حيث متكنت من 
مساعدة 900 أسرة متعففة داخل الكويت مببلغ 

104893 دينارا. وقال ان اللجنة صرفت املواد 
التموينية لالسر بصفة شهرية للحاالت التي 
تسكن داخل املنطقة وبعض احلاالت املتعففة 
خارج املنطقة والتي تشمل العديد من االصناف 
مثل االرز والزيت وامللح والس����كر والدجاج 
او اللحم حيث بلغت القيمة االجمالية خالل 

السنة املاضية 17 ألف دينار.
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بيت الزكاة يستعرض مسيرة حافلة بالعطاء

مطلق القراوي متوسطا وفد علماء املستقبل

أطياب وبخور متنوعة في أسواق الكويت

بيت الزكاة: نعمل على تنمية موارد الخيرات 
وتنويع مصادر اإليرادات وتطبيق الرقابة الشرعية

يعرف بيت الزكاة عبر 30 
حلقة تنشرها »األنباء« على 
مسيرة اخلير في بيت الزكاة 
والتي تش���تمل على أنشطته 
واس���تعداداته خالل الش���هر 
الفضيل وفيما يلي موجز عن 
الفكرة والتأسيس فقد جبل أهل 
الكويت على عمل اخلير والذي 
من ضمنه ال���زكاة حيث كان 
احملسنون يتولون إخراج زكاة 
أموالهم سنويا ويق�����دمونها 
بأنف�����سهم للمستحقني وكانت 
العملية جد يسيرة في بادئ 
األمر فاملستحقون في املنطقة 
معروف���ون وم���ن الس���هولة 
اليهم وإعطاؤهم  ال�����توصل 
حقهم وح�����ني اتسعت البالد 
وزاد عدد سكانها وتوزع الناس 
في شتى مناط���ق الكويت صار 
من الصعب التعرف على األسر 
املس���تحقة وكان احملسنون 
يعانون من هذا األمر كثيرا وكان 
البحث عن املستحقني يستنفد 
ج����هدهم ووقتهم األمر الذي 
دعا نفرا كرميا من أهل الكويت 
الى إنش���اء بيت للزكاة يقوم 
الزكاة وإنفاقها  أموال  بتسلم 

بالتالي على املستحقني.
ويرجع تأسيس بيت الزكاة 
ملشروعني منفصلني تقدم بهما 
كل من النائبني الفاضلني جاسم 
اخلرافي ومش���اري العنجري 
عضوي مجلس األمة عام 1981 
يقترحان من خاللهما إنش���اء 
بي���ت للزكاة يتول���ى جمعها 
وتوزيعها وقد شاركت وزارة 
األوقاف والشؤون االسالمية 
في دمج املشروعني في مشروع 
واحد وافق عليه مجلس األمة 
وصدر بذل���ك القانون رقم 5 
لسنة 1982 ميالدية في 21 ربيع 
االول سنة 1403 هجرية املوافق 
16 يناير س���نة 1982 ميالدية 

القاضي باملوافقة على إنشاء 
بيت الزكاة.

وقد كان افتتاح بيت الزكاة 
يوم عيد جلب البهجة والسرور 
للمحس���نني ألنهم وجدوا فيه 
املكان األمثل واآلمن الستقبال 
زكواتهم وصدقاتهم وإيصالها 
بالنيابة عنهم ملستحقيها من 
الفق���راء واملس���اكني والفئات 

احملتاجة األخرى.

الرؤية والرسالة والغايات 
اإلستراتيجية

يولي بيت الزكاة التخطيط 
االستراتيجي أهمية بالغة فحدد 
الرؤية املستقبلية للبيت بأنها 
تتمثل في الريادة والتميز في 
الزكاة والعمل  خدمة فريضة 
اخليري محليا وخارجيا كما 
حدد رسالته كهيئة حكومية 
مستقلة بأنها تستهدف تنمية 
موارد الزكاة واخليرات وإنفاقها 
محليا وخارجيا وفقا ألحكام 
الش���ريعة اإلس���المية بأعلى 
مستوى من الكفاءة والتميز.

الغايات اإلستراتيجية

لقد كان لوضوح رس���الة 
البيت وحتدي���د أهدافها األثر 
الفاعل في وض���وح وحتديد 
االس���تراتيجية  الغاي���ات 
التي يس���عى بيت الزكاة الى 
حتقيقها حيث جاءت بش���كل 
واقعي مستمدة من روح هذه 
الرسالة السامية ومعبرة عن 
احتياجات املجتمع وتطلعاته 
تنطلق من ارض الواقع نحو 
آمال وطموحات كبيرة قادرة 
على مواجهة التحديات وتتمثل 
الغايات االستراتيجية لبيت 

الزكاة فيما يلي:
1 � تنمي���ة م���وارد الزكاة 

واخليرات.

2 � تطوير وتنويع خدمات 
وأوجه اإلنف���اق ملوارد الزكاة 

واخليرات.
3 � رفع كفاءة األداء املؤسسي 
التنظيمي  البن���اء  وتطوي���ر 

للبيت.
4 � تطوير النشاط العلمي 

للزكاة.

السياسات العامة لإلستراتيجية

1 � تنويع مصادر اإليرادات 
وإيجاد مصادر جديدة.

2 � االلتزام باستثمار األصول 
اإليرادية للبيت في العمليات 
ذات املخاطر احملس���وبة وفقا 

ألحكام الشريعة اإلسالمية.
3 � التركي���ز عل���ى املدخل 
التنموي ف���ي توجيه وتنفيذ 
مختل���ف األنش���طة احمللية 

واخلارجية للبيت.
4 � االلت���زام ف���ي ص���رف 
املس���اعدات املالي���ة بالقواعد 

الشرعية واللوائح املعتمدة.
5 � إعط���اء األولوي���ة في 
اإلنفاق لألنش���طة واملشاريع 

احمللية.
6 � تنفيذ األنشطة اخلارجية 
الرس���مية  القنوات  من خالل 

للدول املعنية.
7 � تطبي���ق مب���دأ الرقابة 
الش���رعية واملالية واإلدارية 

ألعمال وأنشطة البيت.
8 � التحس���ني والتطوي���ر 
املس���تمر إلجراءات وأساليب 
العم���ل واتباع أح���دث النظم 

اإلدارية.
9 � الوصول برسالة البيت 
وأهدافه وخدماته لكل شرائح 

املجتمع.
10 � التأصي���ل والتوثي���ق 
العلمي ملسائل وقضايا الزكاة 

ومستجداتها.
يتبع غداً

أنشطة عديدة تنشرها »األنباء« خالل الشهر الفضيل )30-1(

القراوي: برنامج عالمات المستقبل سينطلق قريبًا 
وسيكون له دور إيجابي في تعزيز مفهوم الوسطية

البخور واألطياب الستقبال الضيوف في الشهر الفضيل
خالد الزيد � كونا: شهدت محالت بيع البخور واالطياب 
في الكويت اقباال كبيرا من املواطنني على انتقاء افضل انواع 
البخ����ور واالطياب لتقدميه للضيوف واألقارب خاصة في 

شهر رمضان املبارك.
وحني تتجول في االس����واق الكويتية تستوقفك رائحة 
االطياب والبخور التي يسعى العاملون الى تطييب الزائرين 
وتبخيرهم بها س����عيا الى جذبهم برائحة البخور للشراء 

منهم دون غيرهم.
وللبخور والطيب قيمة كبيرة بني الكويتيني حيث أصبحا 
رمزا وركيزة من ركائز املناسبات بحيث يعتبر الكويتيون 
من اكثر مس����تخدمي البخور واالطياب في العالم وال تأتي 
مناسبة سعيدة اال ويكون البخور والطيب حاضرين فيها 
بجميع أنواعهما. وقال ناصر املطوع الذي ميلك احد متاجر 
بيع البخور والطيب في لقاء مع »كونا« ان البخور أصبح 
ضروريا للشعب الكويت فاإلقبال عليه في املناسبات كبير 
خاصة في شهر رمضان املبارك وعيدي الفطر واألضحى.

وأضاف ان البخور يعبر عن أصالة العائلة اخلليجية 
وان اس����تخدامه امر البد منه في جميع أنحاء اخلليج فهو 
رمز الضيافة والكرم وخاصة في مناسبات معينة مثل شهر 

رمضان واألعياد واملناسبات االخرى.
وذكر املطوع ان نسبة استهالك البخور واالطياب في هذا 
الشهر املبارك تكون كبيرة جدا ومن خاللها نستطيع تعويض 
الكثير من اخلسائر التي تعرضنا لها في الفترات السابقة 
موضح����ا ان االقبال يكون على الطيب الهندي والكمبودي 
والبورمي. وأشار الى ان اس����عار البخور تختلف من بلد 
الى آخر فهن����اك الغالي والنادر كالهندي كما ان الكمبودي 
متوافر بش����كل كبير ويفضله الكثير من الكويتيني، مبينا 
ان����ه كلما كانت نوعية العود جي����دة كانت النتائج مميزة 

ومبهرة وفوق التوقعات وتثير االعجاب.
وذكر املطوع انه قبل ش����هر رمضان يسعى الكثير من 
املواطنني الى حجز انواع معينة من البخور واالطياب وذلك 
استعدادا لشهر رمضان وعيد الفطر، مؤكدا ان البخور سمة 

من سمات املجتمع الكويتي.
وقال ان الكثير من الناس يجهلون أس����اليب الغش في 
البخور، داعيا الى ان يكون شراء البخور من املتاجر املخصصة 
لبيع البخور واالبتعاد عن الكثير من جتار الشنطة الذين 
يغشون بالبخور ويبيعونه بأسعار متدنية تسبب األمراض 

واملشاكل الصحية.

آمال ان يصل هؤالء الطالب الى مستوى العلماء احلقيقيني 
الذين يتمسكون بأصول الدين ويتعاملون مع مستجدات 

العصر، وهو هدفنا بإذن اهلل.
من جانبه، قال رئيس برنامج علماء املس����تقبل جعفر 
احلداد: »بحمد اهلل نحن نستقبل نخبة من علماء املستقبل 
الذين غادروا الكويت منذ شهر تقريبا وقضوا تلك الفترة في 
رحاب مكة املكرمة واملدينة املنورة وتلقوا خالل هذا الشهر 
املزيد من العلوم الش����رعية في مجال الفقه والقرآن الكرمي 
والس����نة النبوية املطهرة، كما حفظوا مجموعة من املتون 

العلمية في النحو وكذلك اجزاء من كتاب اهلل عز وجل.
وتابع احلداد قائال: »في هذه الرحلة املباركة وفقنا بحمد 
اهلل تعالى في تخريج 5 طالب حصلوا على اجازة الس����ند 
في حف����ظ كتاب اهلل عز وجل وكذلك مجموعة من الطالب 
الذين أمتوا حفظ كتاب اهلل«. ولفت الى ان هذه الرحلة كان 
مرتبا لها منذ 3 أشهر ونظمت خاللها العديد من األنشطة، 
كما استضافت الرحلة مجموعة من العلماء الفضالء الذين 
قاموا بزيارة البرنامج من داخل اململكة العربية السعودية 
والتقوا امام احلرم النبوي الش����ريف الشيخ صالح بدير 
وتلقوا من����ه محاضرة تربوية علمية، واصفا طالب علماء 
املس����تقبل بأنهم شعلة من احلماس����ة والبذل والعطاء في 

حتصيل العلم الشرعي النافع.

� ب����إذن اهلل«. وأضاف »وهذا البرنامج الذي خصص ل� 50 
طالبا عاملا من علماء املستقبل هو أحد برامج املركز العاملي 
للوسطية والذي بدأ قبل عام ونصف العام تقريبا، وها هي 
السنة الثانية التي اجتاز خاللها ابناؤنا برنامجا مكثفا من 
العلوم الشرعية والتربوية، ونحن كمسؤولني استشعرنا 
ارتقاء مستواهم بشكل يبعث على الفخر، وهو أمر يزيد من 
مسؤوليتنا ومسؤولية أولياء األمور في ضرورة الوقوف 

خلفهم ودعمهم حتى انتهاء هذا البرنامج املتميز«.
ومتنى القراوي من طلبة علماء املس����تقبل االس����تمرار 
على ه����ذا النهج الطيب وبتلك الهم����ة العالية ومن أولياء 
األمور تقدمي العون واملس����اهمة في حتفيز ابنائهم في هذا 

البرنامج النافع.
وأضاف قائال: »ونحن بتوجيهات نائب رئيس الوزراء 
للش����ؤون القانونية ووزير العدل واألوقاف راشد احلماد 
ووكيل الوزارة د.عادل الفالح نقوم بدفع ودعم هذا البرنامج 

مبا نستطيع علما ومادة وتوجيها ومتابعة واشرافا«.
وأعلن ان برنامج عاملات املستقبل سينطلق قريبا مشددا 
على انه س����يكون له دور ايجابي في املستقبل على الفكر 
االسالمي وتعزيز مفهوم الوسطية ونحن في هذا املجال ندفع 
بهذا الفكر الوسطي الذي ارتضاه نبي األمة محمد ژ بأمر 
من رب العاملي لقوله تعالى )وكذلك جعلناكم أمة وسطا( 

أسامة أبوالسعود
عاد إلى البالد مس����اء أمس األول وفد علماء املس����تقبل 
ال����ذي يضم 50 طالبا بعد دورة علمية وتربوية في رحاب 
بيت اهلل احلرام واملسجد النبوي الشريف وعلى أيدي كبار 
علماء اململكة العربية السعودية في حفظ وجتويد القرآن 

الكرمي والسنة النبوية الشريفة.
وكان على رأس مستقبلي علماء املستقبل بقاعة التشريفات 
الوزارية مبطار الكويت وكيل وزارة األوقاف والش����ؤون 
اإلس����المية باإلنابة مطلق القراوي الذي استقبلهم بحفاوة 
بالغة وعبر عن سعادته مبا وصل اليه هؤالء الشباب من 
طلبة العلم من دورات وبرامج متخصصة جدا في العلوم 
الشرعية والتربوية. وقال القراوي بهذه املناسبة في هذه 
الساعة املباركة نستقبل أبناءنا الطلبة املشاركني في برنامج 
علماء املستقبل والذين أمضوا دورة كاملة في رحاب بيت 
اهلل � عز وجل � ومسجد النبي ژ وهذه الدورة في العلوم 
الشرعية والبرامج التربوية والفكرية التي شارك فيها هؤالء 
العلماء امنا هي مستوى من مستويات تأهيلهم ضمن برنامج 
علماء املس����تقبل. وتابع القراوي قائال »وهلل احلمد أمضى 
أبناؤنا شهرا في رحاب بيت اهلل � عز وجل � وتلقوا علوم 
القرآن وحفظ آياته الكرميات والعلوم الش����رعية النافعة 
والبرامج التربوية التي ترتقي مبستواهم الفكري والعلمي 

50 طالبًا من علماء المستقبل عادوا من دورة علمية في رحاب الحرمين الشريفين

إنش�اء البي�ت تم ف�ي 16 يناير ع�ام 1982

ُيحظر استعمال سبل الهروب في التخزين أو تثبيت خطوط ومعدات الكهرباء أو الغاز أو الوقود السائل

تواصل »األنباء« ضمن حملتها التوعوية 
للتعريف بشروط السالمة نشر القرار 82/10 

بشأن الئحة االطفاء:
4/1 سبل الهروب:

4/1 - 1 يجب ان يتوافر في املباني واملنشآت 
اخلاضعة الحكام هذه الالئحة سبل الهروب 
املناسبة لنوعها وحجمها وطبيعة استعمالها، 
مع توفي����ر املتطلبات االساس����ية كاالنارة 
والتهوية والعالمات االرش����ادية واحلماية 

من خطر احلريق.
4/1 - 2 يجب صيانة سبل الهروب وتوفير 
احلماية الكافية لها من اخطار احلريق والدخان 
بحيث تكون دائما طريقا مأمونا وخاليا من 
أي����ة عوائق، جاهزا لالس����تعمال في حاالت 

احلريق والطوارئ.
4/1 - 3 يحظر قطعيا اس����تعمال س����بل 
الهروب في أي غرض آخر، مثل التخزين او 
مترير او تثبيت خطوط ومعدات الكهرباء، 

او الغاز او الوقود السائل وغير ذلك.
4/1 - 4 ال يج����وز وض����ع او تركيب اية 
قطع ثابتة من شأنها ان تعوق استخدام سبل 

الهروب او تقلل من سعتها.
4/1 - 5 في حالة وجود قطع اثاث متحركة 

كاملقاعد والطاوالت وغيرها، يجب ان تكون 
مرتبة بحيث ال تشكل اعاقة لسبل الهروب، 
ويح����ق ملفتش االطفاء ازال����ة كل ما يخالف 

ذلك فورا.
5/1 معدات الس����المة ومكافح����ة وانذار 

احلريق:
5/1 - 1 يجب ان يتوافر في املباني واملنشآت 
واالنشطة اخلاضعة الحكام الالئحة، املعدات 
املناسبة للسالمة ومكافحة وانذار احلريق، تبعا 

لنوع البناء وحجمه وطبيعة استعماله.
5/1 - 2 يج����ب ان تكون معدات احلريق 
واالنذار من نوع معتمد، كما يجب ان يكون 
املقاول الذي يقوم بتركيبها مقيدا بس����جل 
املقاول����ني املرخص����ني ل����دى االدارة العامة 

لالطفاء.
5/1 - 3 يج����ب ان تق����دم املخطط����ات 
التصميمية ملعدات احلريق واالنذار مع طلب 
الرخصة، مرفقا به����ا املواصفات والبيانات 
الالزمة العتمادها. ويحظر قطعيا املباشرة 
بالتركيب قبل تق����دمي املخططات التنفيذية 
واحلسابات الهندسية وكتالوجات املعدات الى 
االطفاء العتمادها بعد التأكد من استيفائها 

للشروط.

5/1 - 4 تقوم االدارة العامة 
لالطفاء بالكش����ف على موقع 
املشروع ملتابعة التنفيذ، والتأكد 
من ان����ه يتم وفقا للش����روط 

واملخططات املعتمدة.
5/1 - 5 يجب على املالك او 

املقاول ان يعد برنامجا مفصال 
لعملية اجراء فحص القبول والتسلم 

وتقدميه ال����ى االدارة العامة لالطفاء 
العتماده قبل اسبوعني على االقل من موعد 
الفحص، وعليه كذلك تقدمي املخططات النهائية 
للمعدات كما هي منفذة فعال مرفقة بكشف 
للتوزي����ع واالحصاء وتعليم����ات التفتيش 

والصيانة.
5/1 - 6 تقوم االدارة العامة لالطفاء بحضور 
عملية الفحص النهائي للمعدات، للتأكد من 

صالحيتها واملوافقة على استعمالها.
5/1 - 7 يجب على املالك ان يوفر ملعدات 
احلريق واالنذار والسالمة خدمة صيانة دورية 
منتظمة، بواسطة شركة او هيئة متخصصة 
في ه����ذا املجال ومرخصة من االدارة العامة 
لالطفاء، او موظف فني مؤهل ومتخصص 
بهذا املجال مرخص من االدارة العامة لالطفاء 

ومعني لهذا الغرض.
5/1 - 8 على اجلهة املسؤولة 
عن الصيان����ة، اجراء عمليات 
الفحص الدورية  املنتظمة على 
جميع معدات احلريق واالنذار 
والسالمة وفقا لبرنامج مفصل، 
يتف����ق مع املواصف����ات العاملية 
وش����روط املصن����ع، ومعتمد من 
االدارة العامة لالطفاء، وعليها تسجيل 
وقائع هذه االعمال في سجل رسمي حسب 
النموذج املعد لذلك، يحفظ في مكان يتواجد 
فيه موظف مس����ؤول على مدار الساعة مثل 
غرفة املراقبة او ما شابه ذلك حتى يتسنى 
ملفتش االطفاء، ومسؤول السالمة في املوقع 

االطالع عليها.
5/1 - 9 ال يجوز القيام بأي اجراء او تعديل 
في البناء او املعدات، من ش����أنه ان يقلل من 
كفاءة معدات احلريق واالنذار والسالمة او 
يعطلها، وفي حالة عمل صيانة تس����توجب 
تعطيل هذه املعدات ملدة تزيد على يوم واحد، 

يجب ابالغ االدارة العامة لالطفاء بذلك.
5/1 - 10 عن����د اج����راء عمليات الفحص 
الدورية على اجهزة ومعدات احلريق واالنذار 

والسالمة يجب ابالغ االدارة العامة لالطفاء 
في حالة:

1 - اذا كانت متصلة بخط انذار مباش����ر 
مع االدارة العامة لالطفاء.

2 - اذا كانت وس����يلة االنذار العامة في 
املوقع مسموعة في االماكن املجاورة.

5/1 - 11 يجب ابالغ املتواجدين في البناء 
عند جتربة جهاز انذار احلريق.

6/1 اخلدمات الهندسية في املباني:
6/1 - 1 عام.

6/1 - 1 - 1 يجب ان تصمم وتنفذ جميع 
اخلدمات الهندسية في املباني واملنشآت وفقا 
ملواصفات عاملية معروفة، وشروط اجلهات 

الرسمية املختصة.
6/1 - 1 - 2 يجب ان يتوافر في تصميم 
وتنفيذ اخلدمات الهندسية احتياطات السالمة 
والوقاية من احلريق وفقا لش����روط االدارة 
العامة لالطفاء وتوضيح ذلك على املخططات 

املقدمة للترخيص.
6/1 -1-3 يج����ب عل����ى املال����ك ان يوفر 
للخدمات الهندس����ية خدم����ة صيانة دورية 
منتظمة، بواسطة شركة او هيئة متخصصة 
في هذا املجال ومعتمدة من اجلهة الرسمية 

املختصة، وذلك فيما يخص احتياطات السالمة 
والوقاية من احلريق.

6/1-1-4 يج����ب ان يراعي بوجه خاص 
اغالق الفراغات باحكام حول الفتحات التي 
تخترق اجلدران واالسقف لتمرير اخلدمات 
مث����ل االنابي����ب والكيب����الت وغيرها وذلك 
باس����تعمال مواد مانعة للحريق، مصنوعة 
خصيصا لهذا الغرض ومعتمدة من االدارة 

العامة لالطفاء.
6/1-2 التهوية والتكييف املركزي:

يجب ان يتوافر في تصميم وتنفيذ اجهزة 
وانظمة التهوية والتكييف املركزي احتياطات 
السالمة والوقاية من احلريق، وفقا لشروط 
ومواصفات االدارة العام����ة لالطفاء، وعلى 
االخص فيما يتعلق باختيار موقع مأخذ الهواء 
اخلارجي، الفواصل املانعة النتشار احلريق 
والدخان من خالل قن����وات توصيل الهواء، 
واملواد العازلة لتغلي����ف القنوات الداخلية 
واخلارجي����ة وفصل املناطق اخلطرة بنظام 
مس����تقل عن املبنى والتحكم في النظام من 
خالل جه����از انذار احلري����ق وغير ذلك من 

احتياطيات.
يتبع غداً
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