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 بيت الزكاة: توزيع التبرعات على المحتاجين لتوفير العيش الكريم

 «الداخلية» شكلت لجانها األمنية استعداداً لقمة مجلس التعاون المقرر عقدها في الكويت 

 «األنباء» تواصل نشر مسيرة الخير (١٥ ـ ٣٠)

 خطة الوزارة يشارك في تنفيذها الجيش والحرس والطيران العمودي 

املبارك، حيث يزداد إحساس 
احملسنني تقريبا إلى اهللا تعالى 
رغبة منهم في التوسيع على 
اخوانهم من الفقراء واحملتاجني 
وقد بلغ عدد االسر املستفيدة 
من املســـاعدات العينية ٧٩٥٧ 
أسرة عام ٢٠٠٨ صرفت لها مواد 
غذائية بقيمة ٢٫٢٨٦٫٧٥٧ دينارا.

ويتم متويل املشروع من خالل 
صندوق الصدقة اجلارية في 
البيت وتبرعات احملسن الكرمي 
بدر شيخان الفارسي واتفاقية 
مصرفـــي اإلطعام والكســـوة 
املبرمة بني بيت الزكاة واألمانة 
العامة لألوقاف إضافة إلى تبرع 
بعض الشـــركات واملؤسسات 

واالفراد.
  ويقوم قسم التبرعات العينية 
في بيت الزكاة بتخزين املواد 
الطرائق  الغذائية وفق احدث 
التخزينيـــة املتبعة عامليا مما 
جعله يحصل على شهادة سالمة 
االغذية (ايزو ٢٢٠٠٠ – ٢٠٠٥) 
ويناشد بيت الزكاة احملسنني 
الكرام املســـاهمة في املشروع 
اخليري مذكـــرا إياهم بحديث 
رســـول اهللا ژ: «اضمنوا لي 
ســـتا أضمن لكم اجلنة وذكر 

فيها إطعام الطعام».
  يتبع غدا 

احملتاجة لتوفير العيش الكرمي 
لها.

  وهذا ما يفعله بيت الزكاة 
طـــوال العام من خالل قســـم 
التبرعـــات العينية في البيت 
وبخاصة في أيام شهر رمضان 

إلـــى توزيع زكاة    واضافة 
األموال النقدية والصدقات يقوم 
البيت بتسلم تبرعات احملسنني 
العينية من مواد غذائية واجهزة 
اللوازم  كهربائية وغيرها من 
املنزلية ويوزعها على األســـر 

التعاونية.
  ونفذ املشروع العام املاضي 
فـــي ٣٨ دولة بالتعاون مع ٥٦ 
هيئة وبلغ عدد الوجبات املقدمة 
٤٤٢٨١٦ وجبـــة بتكلفة قدرها 

٤٩٤٨٠٩ دنانير.

 تواصـــل «األنباء» نشـــر 
مسيرة اخلير في بيت الزكاة 
ضمن سلسلة تعريفية من ٣٠ 
حلقة واليوم سيكون احلديث 
عن مشروع والئم اإلفطار خارج 
الكويت، حيث بدأ البيت بتنفيذ 
مشـــروع والئم اإلفطار خارج 
الكويت منذ عام ١٩٨٨ وهدف 
املشروع هو توفير طعام اإلفطار 
أليتـــام بيت الـــزكاة والطلبة 
وفقراء املسلمني في شهر اخلير 

والرحمة.
  ويعد مشروع والئم اإلفطار 
واحدا من املشـــاريع اخليرية 
التـــي ينفذها بيت  العديـــدة 
الكويت بتمويل  الزكاة خارج 
كامل من احملسنني الكرام كما 
في مشروع االضاحي وكفالة 
األيتام وحفر اآلبار ومساعدة 
الطلبة احملتاجني وبناء املساجد 
واملدارس واملستشفيات وغير 
ذلك بغية النهوض باملسلمني 
واالرتقاء مبستوياتهم العلمية 
واالقتصاديـــة واالجتماعية، 
وتبلـــغ قيمة الوجبة الواحدة 
٧٥٠ فلسا ويرحب بيت الزكاة 
باســـتقبال تبرعات احملسنني 
من خـــالل مراكـــزه اإليرادية 
املنتشـــرة في مختلف مناطق 
الكويت بالقرب من اجلمعيات 

 أمير زكي
  اعلن مصدر أمني ان وزارة الداخلية انتهت من اخلطة 
األمنية اخلاصة باســــتضافة الكويت لزعماء دول مجلس 
التعاون اخلليجي واعضاء الوفود املشاركة في اجتماعات 
دورة زعمــــاء دول مجلس التعاون للــــدورة الـ ٣٠ واملقرر 
انعقادهــــا في الكويت، مؤكدا على ان خطة وزارة الداخلية 
التي تشارك فيها ايضا قطاعات اخرى من اجليش واحلرس 
الوطني ستعمل على توفير خطوط تنقل انسيابية لزعماء 
دول املجلس والوفود املرافقة، مشــــيرا الى ان خطة وزارة 
الداخلية بشأن اغالق بعض الطرقات الوقات محددة ستقوم 
ادارة االعالم األمني بنشر معلومات بشأنها لتحقيق انسيابية 

خالل انعقاد قمة زعماء دول مجلس التعاون اخلليجي.
  وكشف املصدر في تصريح خاص لـ «األنباء» ان وزارة 
الداخلية شكلت عدة جلان امنية على ان يترأس هذه اللجان 
االمنية وكيل وزارة الداخلية الفريق احمد الرجيب ومساعده 

وكيل وزارة الداخلية املساعد لشؤون االمن اجلنائي اللواء 
غازي العمر وتكون اللجان األمنية بعضوية كل من وكيل 
وزارة الداخلية املساعد لشؤون أمن الدولة اللواء سليمان 
احمليالن ووكيل وزارة الداخلية املساعد لشؤون اجلنسية 
واجلوازات اللواء مساعد املشعان ووكيل وزارة الداخلية 
املساعد لشؤون األمن اخلاص اللواء محمد الشاهني ووكيل 
وزارة الداخلية املساعد لشؤون أمن احلدود اللواء سليمان 
الفهد ووكيل وزارة الداخلية املساعد لشؤون املرور اللواء 
محمود الدوسري الى جانب بعض من قادة وزارة الداخلية 
الذين ســــتناط بهم مهام اخرى تتعلق بتوفير األمن خالل 

انعقاد االمن.
  واكد املصدر االمني الى ان وزارة الداخلية تستبق انعقاد 
قمة مجلس التعاون اخلليجي بعمل بروڤات، اضافة الى شن 
حمالت ملالحقة مخالفي قانون االقامة واملطلوبني الحكام، 
مشيرا الى ان قطاع خفر السواحل ستكون له مهام تتعلق 

بحماية املياه االقليمية ومراقبة اي محاوالت للتســــلل الى 
جانب قيام الطيران العمودي بدور في حماية خط ســــير 

املواكب اخلاصة بالزعماء والوفود املشاركة.
  واكد املصــــدر األمني علــــى ان ادارة االعالم األمني في 
وزارة الداخلية بقيادة العقيد محمد الصبر ستتواصل مع 
املواطنني واملقيمني وتوجيههم الى خطوط سير ال تتعارض 
مع خط ســــير املواكب، اضافة الى مطالبة جميع املواطنني 
واملقيمني بااللتزام بالتعليمات األمنية تزامنا مع انعقاد قمة 

دول مجلس التعاون.
  واشــــار املصدر الى ان عدم جتــــاوب البعض مع خطة 
وزارة الداخلية سيعرض نفسه ملسؤولية قانونية مؤكدا 
ان التجارب الســــابقة تؤكد ان معظم من يقيم على ارض 
الكويت يدرك مدى اهمية انعقاد قمة دول مجلس التعاون 
اخلليجي باعتباره حدثا تاريخيا يســــتحق التعامل معه 

بروح املسؤولية. 

 أعلن مراقب األنشــــطة واخلدمات املساندة في 
إدارة الدراسات االسالمية بوزارة األوقاف والشؤون 
اإلسالمية فهد اخلزي استمرار االشتراك في مسابقة 
موقع دور القرآن الكرمي الرمضانية الثانية التي تقام 
حتت عنوان «الريان.. طريقك إلى اجلنة» وتنظمها 
إدارة الدراسات اإلسالمية على موقع االدارة على شبكة 
www.douralquran. االنترنت في حلته اجلديدة وهو
com وتقــــام حتت رعاية وقفية دور القرآن الكرمي، 
مشيرا الى ان املسابقة انطلقت ١ رمضان وتستمر الى 
١٥ شوال املقبل، وسيتم اجراء السحب على جوائز 
املســــابقة االربعاء ١٨ شوال املقبل.واضاف ان ادارة 
الدراسات اإلسالمية تهدف من املسابقة الرمضانية 
بث روح املنافســــة الدينية على معرفة اكبر كم من 
املعلومات عن الدين الصحيح واثراء املعلومات ثقافية 
كانت أم دينية. واستطرد قائال: «شهر رمضان شهر 
الصفاء والصيام فهلموا ملشاركتنا في االجابة على 

املســــابقات حتت رعاية وقفية دور القرآن الكرمي، 
هذه الوقفية املباركــــة التي كانت ومازالت تواصل 
الدعم املستمر لطالب العلوم الشرعية لتكون صدقة 
جارية تصب رقراقة في ميزان حسنات الواقف الى 
يوم القيامة». واوضح اخلزي ان مراقبة األنشــــطة 
وضعت مجموعة من الشروط الالزمة لالشتراك في 
املسابقة منها: ان يكون املشارك من سكان الكويت، 
وان تكون اإلجابة من خالل املوقع االلكتروني الدارة 
الدراسات االسالمية، واال يقل عمر املتسابق عن ست 
عشرة سنة، مبينا انه من يجيب على ١٧ سؤاال من 
أصل ٢٠ سؤاال سيدخل السحب االلكتروني ويجب 
ان تكون املشــــاركة ملرة واحدة فقط ويذكر االســــم 
الرباعي عند املشــــاركة، الفتا الى ان عدد الفائزين 
١٠٠ فائز يتم اختيارهم بالســــحب اإللكتروني، ومت 
تخصيص جوائــــز للفائزين املائة بواقع ٥٠ دينارا 

لكل فائز. 

 أكد رئيس جلنة زكاة الفردوس التابعة جلمعية 
إحياء التراث اإلسالمي، سعود املطيري ان اللجنة 
ستطرح مشروع أغلى هدية ملن له حق علي بهدف 
تقدمي الشكر والعرفان الى كل من قدم لك شيئا في 
حياتــــك، كما يهدف الى االعتــــراف باجلميل للوالد 
والوالــــدة والزوج أو الزوجة ومن حتب، ويتضمن 
هذا املشروع خمسة مشاريع تساعد املسلم احلريص 
على نفع احبائه في حياتهم وبعد موتهم بأعظم ما 
يحتاجون إليه، وهي احلسنات اجلارية التي تستمر 
مــع استمــرار العطاء لهذه املشاريع اخلمسة، وهي 
مشروع علمني اإلســــالم، ومشروع علمني القرآن، 

ومشروع لك يا أمي، ومشروع بيت في اجلنة، ومشروع 
سقي املاء. وكشف املطيري عن ان حصاد مشاريع 
جلنة زكاة الفردوس كان عبارة عن بناء ست مساجد 
وانشــــاء ٢٥ حلقة وتوفير عدد مدرستني لتحفيظ 
القرآن وحفر ١٣ بئرا وإنشــــاء ١٢ مزرعة وكفالة ٢٠ 
داعية. ودعا كل محب للخير وراغب بتقدمي هدية ملن 
له حق عليه الى املساهمة في هذا املشروع، وليس 
هذا بغريب على أهل هــــذا البلد احلبيب (الكويت) 
الذين عرفوا باإلحسان الى اآلخرين في داخل الكويت 
وخارجها، ســــائلني الباري جــــل وعال أن يجعل ما 

قدموه في موازين حسناتهم. 

 الفريق احمد الرجيب  الفريق غازي العمر  اللواء سليمان احمليالن 

 موائد الرحمن في رمضان

 الخزي: استمرار االشتراك في المسابقة الرمضانية 
الثانية على موقع دور القرآن الكريم حتى ١٥ شوال

 المطيري: مشروع «أغلى هدية» في لجنة زكاة الفردوس
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