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بيت الزكاة: إنشاء مشروع الهبات العينية 
إلحياء السّنة الشريفة وإبراز أثرها في حياة الفقراء

تواصل »األنباء« نشر مسيرة 
اخلير في بيت الزكاة وذلك ضمن 
سلس���لة ال� 30 حلق���ة واليوم 
س���يكون احلديث عن مشروع 
الهبات العينية، حيث تعد الهبة 
احد روافد اخلير التي يستطيع 
االنسان املسلم التقرب بها الى 
اهلل تعالى وكسب االجر والثواب 
العظيم منه. وتعريف الهبة هو 
»حبس اصول معينة من بيوت 
وعم���ارات ومصان���ع ومزارع 
وغيره���ا لالنفاق من ريعها في 

أوجه البر واخلير«.
وقد قام بيت الزكاة بإنشاء هذا 
املشروع كأحد مشاريع الصدقة 
التي يتم طرحها على  اجلارية 
املتبرع الكرمي فاحتا بذلك املجال 
امامه لنيل الثواب الدائم من اهلل 
في حياته وبعد مماته من خالل 
استثمار الهبة املتبرع بها بالطرق 
الشرعية واالنفاق من ريعها على 

أوجه اخلير عامة.
وهدف املش���روع هو احياء 
سنة الهبات داخل املجتمع املسلم 
وابراز اثره���ا على حياة فقراء 
ومحتاجي املسلمني وفتح آفاق 
امام  جديدة من العمل اخليري 
احملسنني للمشاركة فيها ومحاولة 
ايجاد مصادر ثابتة لدعم االعمال 
اخليرية احمللي���ة واخلارجية 
التي يشرف عليها بيت الزكاة. 
الزكاة اصحاب  ويستقبل بيت 

الهبات بغرض التعرف على نوع 
الهبة وتسجيل البيانات االولية 
عنها ويقوم بإرش���اد احملسن 
الرسمية  الى االجراءات  الكرمي 
لتسجيل الهبة لصالح بيت الزكاة 
في وزارة العدل. ويتم تسلم الهبة 
رسميا من احملسن الكرمي وتنفيذ 
اجراءات االشراف االداري والفني 
اللوائح  واالستثماري لها وفق 
املعتم���دة وينفق بي���ت الزكاة 
من ريع الهبة على مش���اريعه 
اخليرية داخل وخارج الكويت 
الكرمي  ويقوم بتزويد احملسن 
بتقرير دوري عم���ا مت تنفيذه 
من مشاريع خيرية مختلفة. من 
جهة اخرى، اعل���ن بيت الزكاة 
استعداده الستقبال زكاة الفطر 
النقدي���ة والعينية من املزكني، 
لتمكينهم من دفع زكاة فطرهم 
قبل حل���ول عيد الفطر املبارك. 
وبهذه املناسبة، قال مساعد مدير 
ادارة تنمية الوارد لشؤون املراكز 
االيرادية في بيت الزكاة جاسم 
الكندري ان صاالت املتبرعني في 
املقر الرئيسي للبيت في جنوب 
السرة أو فروع الساملية واجلهراء 
واش���بيلية وجميع مراكز بيت 
الزكاة االيرادية ال� 27 املنتشرة 
في جميع مناطق الكويت تقف 
على اهبة االستعداد الستقبال 
زكاة الفطر النقدية خالل الفترتني 

الصباحية واملسائية.

وأوضح الكن���دري ان بيت 
الزكاة سيقوم نيابة عن املزكني 
املؤدين لزكاة الفطر نقدا بشراء 
مواد عينية وس���لع استهالكية 
وتوزيعها على االسر احملتاجة 
التي يكفلها بيت الزكاة عن طريق 

قسم التبرعات العينية.
وق���ال ان بيت ال���زكاة على 
اس���تعداد تام الس���تقبال زكاة 
الفطر النقدية من خالل الرسائل 
القصيرة SMS واخلاصة بعمالء 
شركة زين، مشيرا الى ان املتبرع 
عليه عند أداء اخلدمة ان يقوم 
بإرسال رمز التبرع حرف )ف( 
باللغة العربية أو حرف F باللغة 
االجنليزية متبوعا مبسافة ثم 
اضافة مبلغ التبرع احملدد بدينار 
واحد أو 5 دنانير أو 10 دنانير أو 

20 دينارا ثم االرسال على رقم 
اخلدمة 99991. واضاف الكندري 
انه على املتبرع عن طريق خدمة 
الرسائل القصيرة التأكد من قبول 
الشكر  تبرعه من خالل رسالة 
الت���ي ترد له واحلرص على ان 
يقوم بتسديد قيمة التبرع لشركة 
زين اذا كان املتبرع من اصحاب 
نظام الفواتير قبل يوم العيد وهو 
الوقت املشروع ألداء زكاة الفطر. 
واكد الكندري ان البيت حرص 
على توفير العديد من القنوات 
التي تقدم خدمات  التحصيلية 
متنوعة ومتع���ددة للمتبرعني 
واملزكني الكرام ملساعدتهم على 
اداء فريضة الزكاة بكل سهولة 
ويسر، واشار الى توفير خدمة 
التحصيل السريع من خالل زيارة 
البي���ت للمتبرعني في  مندوب 
أماكن تواجدهم لتسلم زكواتهم 
وصدقاتهم باالتصال على مركز 

االتصال على الرقم 175.
وبني الكن���دري ان صندوق 
اخلدمة املستمرة في فرع بيت 
الزكاة بالساملية يستقبل بدوره 
زكاة الفط���ر النقدية وصدقات 
احملسنني على مدار الساعة عبر 
خدمة املغلفات وميكن وضع أي 
مبلغ فيها وحتديد املشروع الذي 
يرغب بالتبرع له املتبرع، الفتا 
الى امكانية الدف���ع عبر موقع 
www. بيت ال���زكاة االلكتروني

zakathouse.org.kw واض���اف 
الكندري انه ميكن دفع زكاة الفطر 
لبيت ال���زكاة عن طريق خدمة 
االيداع في احلسابات املصرفية 
اخلاصة بالبيت بأن يقوم املزكي 
بإيداع مبلغ زكاته أو التبرع ألي 
من مشاريع البيت املختلفة من 
خالل زيارة البنوك او حتويل هذه 
املبالغ عن طريق شبكة االنترنت 
على حس���اب ال���زكاة اخلاص 
ببيت الزكاة رقم 011010058002 
لدى بي���ت التمويل الكويتي أو 
حساب رقم 0103598005 لدى 
بنك بوبي���ان كما ميكن التبرع 
عن طريق الهات���ف عبر خدمة 
الو بيتك الهاتفية اخلاصة ببيت 
التمويل الكويتي عبر االتصال 
على الرق���م 1803333. وأوضح 
الكن���دري انه ميك���ن دفع زكاة 
الفطر النقدية عبر اجهزة التبرع 
اآللي والت���ي يبلغ عددها حتى 
اآلن 115 جهازا منتشرا في العديد 
التسوق واملجمعات  من مراكز 
التجارية واالماكن العامة والتي 
متكن املزكي أو املتبرع من دفع 
الزكاة او الصدقات نقدا أو من 
خالل البطاقات املصرفية )الكي 

نت(.
الفطر  وفيما يخ���ص زكاة 
العينية أوضح الكندري انه سيتم 
استقبالها من خالل فرعي بيت 

الزكاة بالساملية والصليبية.

الكندري: مستعدون الستقبال زكاة الفطر في المقر الرئيسي للبيت أو الفروع أو المراكز اإليرادية الـ 27 المنتشرة في البالد

»األنباء« تواصل نشر مسيرة الخير )22 و23 و24 - 30(

حسني احلريتي ووليد الشعيب يتقدمان املتهجدين في صالة القيام مبسجد جابر العلي دعاء وتبتل أطفال وضعوا كمامات للوقاية من انفلونزا اخلنازير

)أسامة البطراوي(35 ألفا تهجدوا في الليلة السادسة قراءة وتدبر في آيات الذكر احلكيم 

أسامة أبوالسعود
العالية  فيض من اإلميانيات 
شهدها مس���جد جابر العلي في 
الليلة اخلامسة والعشرين حيث 
كان اإلقب���ال الكبير من املصلني 
واملصليات الذي حرصوا على أداء 
صالة القيام وامتألت بهم الساحات 
املجاورة للمسجد في منظر إمياني 
مهيب وروحانيات عالية محتسبني 
األجر عند اهلل ومؤملني ادراك ليلة 
القدر. وفي هذا الصدد أكد نائب 
املشرف العام على املركز الرمضاني 
مبسجد جابر العلي املراقب الثقافي 
بادارة مساجد حولي محمد باني 
املطيري ان اللجان املشرفة على 
املركز بدأت حالة استنفار كبرى 
استعدادا الستقبال أعداد غفيرة 
ألداء صالة التهجد ليلة الس���ابع 
والعشرين راجني ان يلتمسوا فيها 
ليلة القدر. وطمأن املطيري جموع 
املصلني على جهوزية املسجد ومتام 

االستعدادات من جميع اجلوانب 
خاصة التجهيزات الفنية، وقال: 
نتوقع حضور 30 الف مصل في 
تلك الليل���ة. الى ذلك أم املصلني 
في الركعات االربع االول القارئ 
العنزي، تال ذلك خاطرة  عيسى 
إمياني���ة وتربوية القاها الداعية 
بدر احلجرف ذك���ر انه البد لكل 
مس���لم من استشعار عظمة اهلل 
تعالى وقدرته فهو سبحانه مسبب 
االسباب وهو املوفق والهادي الى 
سبيل الهدى والرشاد محذرا من 
االغترار بالصحة والعافية وكثرة 
امل���ال والولد فإن اهلل س���بحانه 
جعلها اختبارا وامتحانا للعبد. 
واضاف ان���ه البد ل���كل منا من 
الزاد وال���ذي ميكنه من  اختيار 
بل���وغ الغاية األس���مى واملقصد 
األعظ���م وهو رضا اهلل عز وجل 
ودخول جناته الفيحاء فالزاد هو 
التقوى زاد الروح وغذاؤها الذي 

ما يتزود به العبد اال ويسعد في 
الدارين وما يستغني عنه العبد اال 
ويحل به الشقاء والبؤس. وقال ان 
اعظم ما يساعد العبد لبلوغ درجة 
املتقني هو استغالل هذه املواسم 
الفاضلة فش���هر رمض���ان دورة 
اميانية سنوية وموسم رباني كرمي 
يبلغ فيه العاملون احملتس���بون 
منازل املتق���ني االبرار ويصل به 
املقربني االخيار.  احملبني مراتب 
واختتم احلجرف محاضرته بذكر 
عدد من قصص املتقني ولطائف 
من حياة االول���ني وحكما فريدة 
سطرها لنا اجدادنا االولون. وبعد 
هذه احملاضرة القيمة ادى املصلون 
االربع ركعات الثانية خلف الشيخ 
الفيلكاوي وبعدها رفعت  ياسر 
االيادي بالدعاء وانحنت اجلباه 
ملوالها في مش���هد روحاني فريد 
جمع الكب���ار والصغار والرجال 

والنساء واالغنياء والفقراء.

أسامة أبوالسعود
أكد املس����ؤولون في املسجد الكبير 
أن العيادات الطبية املنتشرة في أرجاء 
املسجد الكبير لم تردها أي حالة مصابة 

بانفلونزا اخلنازير.
وبينوا انه حرصا من العيادات على 
صحة املصلني وسالمتهم تقوم بتعقيم 
املصليات بشكل يومي كإجراء احترازي. 
وأن احلاالت التي راجعت العيادات الليلة 
الفائتة 79 حالة بإصابات عادية كارتفاع 

احلرارة والصداع. 
وأش����ار مدير إدارة املس����جد الكبير 
أحمد العصفور إلى توفير كل ما يلزم 
املصلني لتهيئة أجواء الرحمة والسكينة 
من اختيار أفضل األئمة والدعاة، وتزيني 
املس����جد بأفضل سماعات الصوت، إلى 
فرش املس����جد وتوفير املي����اه الباردة 
التي يقدمها  واملش����روبات والعصائر 
رجال ونس����اء اخلير من أهل الكويت 
واملقيمني، عالوة على توفير عش����رات 
انتظار  الس����احات واملصليات وأماكن 
الس����يارات ومئات املتطوعني ووحدات 
العالج والتمريض التابعة للهالل األحمر 

واملطافئ وغيرها.
وأوضح أن اإلدارة وفرت أماكن ترفيه 
النتظار األطف����ال املصاحبني ألمهاتهم 
مع خدمهم، إضافة إلى كراسي متحركة 
لنقل كبار السن واملعاقني لكيال يحرموا 
اجر تلك اجلماع����ة التي تصل في ليلة 
السابع والعشرين الى أعداد كبيرة من 

املصلني.
 ومن جانبه أش����اد مدير مس����اجد 
الظفيري  الفرواني����ة م.مزيد  محافظة 
باالستعدادات التي متت في مسجد الدولة 
الكبير مما يسر صالة التراويح والقيام 
جلمهور املصلني حيث يعتبر املس����جد 
الكبير الواجهة األساسية لدولة الكويت 

ومنارة ثقافية وإسالمية. 
وأشار إلى اجلهود الكبيرة التي يبذلها 
فريق عمل املسجد الكبير، مؤكدا أنهم ال 
يألون جهدا في سبيل خدمة املصلني. 

أما بخصوص إدارته فأوضح الظفيري 
أن إدارة مساجد محافظة الفروانية قامت 
بعمل أول مركز رمضاني خاص مبساجد 
احملافظ����ة وقد مت اختيار مس����جد زبن 
يوسف الزبن بضاحية عبداهلل املبارك 

ق5 حيث يتس����م هذا املسجد باملساحة 
الكبيرة والواس����عة ويعتبر ثاني اكبر 

مسجد في الكويت. 
وبني الظفيري وجود أنشطة متكاملة 
باملركز الرمضاني تتمثل في مش����روع 
األصوات الندية واحملاضرات التربوية 
والتثقيفية اليومية واألنشطة النسائية 
الترويحية  إل����ى األنش����طة  باإلضافة 
للشباب كما أنه متت استضافة مشايخ 
من خارج دولة الكويت، كما يتخلل هذه 
األنشطة مشروع الضيافة، كما يتميز 
الرمضاني في احملافظة بوجود  املركز 

حضانة لألطفال. 
 موضحا بأن جميع تلك األعمال في 
املركز الرمضاني قام بها فريق عمل يتكون 
من عدة جلان ومن خالل عمل متواصل 
على مدار الس����اعة خلدمة رواد بيوت 
اهلل ولتهيئة أجواء اخلشوع والراحة 

اإلميانية لرواد املركز.
وفي الليلة ال����� 25 من رمضان بلغ 
ع����دد املصلني 35 ألفا أمهم في الركعات 
األربع األولى القارئ خالد اجلهيم وقرأ 
في الركعتني األولى والثانية من بداية 

سورة مرمي إلى اآلية )55( من السورة  
نفسها وفي الركعتني الثالثة والرابعة قرأ 
من اآلية )56( من سورة مرمي إلى اآلية 
)35( من سورة طه، وفي الركعات األربع 
التالية أم املصلني القارئ ماجد العنزي 
وقرأ في الركعتني اخلامسة والسادسة 
من اآلية )36( من س����ورة طه إلى اآلية 
)82( من السورة نفسها، وفي الركعتني 
السابعة والثامنة قرأ من اآلية )83( من 

سورة طه إلى نهاية السورة. 
وبعد الركعات األرب����ع األولى ألقى 
الداعية نبيل العوضي خاطرة إميانية 
حول قصة سيدنا موسى گ، مطالبا 
املسلمني باتخاذ العظة والعبرة من هذه 

القصة العظيمة.
وبني العوضي أن سيدنا موسى قد 
مر مبراحل ومحطات كبيرة في حياته، 
فبعد أن وجدته أخته في بيت فرعون 
وه����و ال يركن ملرضعة أبلغت أمه التي 
تقدمت لهم كمرضعة له، فتحقق قوله 
تعالى »إنا رادوه إليك«، وحتى بعد ما 
ع����اد وأهله إلى قومه، كلمه اهلل تعالى 

فأيقن أنه مبعوث من قبل ربه.

جاسم الكندري

المطيري: نعيش حالة استنفار كبرى تأهبًا لليلة الـ 27
مسجد جابر العلي يشهد إقبااًل كبيرًا

العامر: ليلة القدر غير محددة والتماسها  في العشر األواخر
ليلى الشافعي

دعا الداعية طالل العامر الى ضرورة االستفادة من 
فضل العشر االواخر من شهر رمضان املبارك، مبينا 
انها اي����ام مباركة حتمل اخلير الكثير وتطل بنورها 
على اهل الذكر والقرآن من ابناء االس����الم، واضاف � 
خالل محاضرة القاها في االمسية الرمضانية بديوان 
عبدالعزيز الشداد مبنطقة السالم � ان الدولة يجب ان 
تصوم الى جانب صيام الفرد ويتمثل ذلك بإعانة الفرد 
على صومه، وهذا االمر ليس بغريب على املجتمعات 
العربي����ة، وقال العامر ان الدول����ة جزء من املجتمع 
وان االفراد هم املجتمع ذاته، وبالتالي يجب اال تزال 
هوية املس����لمني من املجتمعات العربية. واوضح ان 
الدولة عندما كان يحكمها االس����الم كان يهيئ الدولة 
الستقبال املناسبات، وكان النبي ژ يهيئ املسلمني 
الس����تقبال شهر رمضان وذلك عن طريق النصوص 
الواردة في فضل هذا الشهر ونشر اخلير بينهم في 
ضوء التواصل واملباركة بني الناس وبعضهم ورفع 

االيدي للتضرع الى اخلال����ق عز وجل والزيادة من 
الصل����وات ليال وقراءة القرآن والدعاء. وبني الداعية 
العامر ان ليلة القدر غير محددة في يوم من العشر 

االواخر ويحتمل ان تكون في السبع االواخر.
وقال: ان الرسول ژ لم يقل ان ليلة القدر في الليلة 
السابعة والعشرين وال يوجد نص يؤكد ذلك، لذا يجب 

االجتهاد في جميع ليالي العشر االواخر.
وذكر ان احلديث الوارد في فضيلة العشر االواخر 
ان النبي ژ كان اذا جاء العشر االواخر »ايقظ اهله 
وشد مئزره«، وتفسير املقصود بشد املئزر امر مطلق 
يحتمل ش����د الهمة واالجتهاد ويحتمل كذلك اعتزال 
النساء وذلك بالتعبد واخللوة في املسجد وتكثيف 
العمل املبارك لينال فض����ل الليلة بدءا من اول ليلة 

من العشر االواخر.
ومضى يقول: احرى ان تكون ليلة القدر في الليالي 
الفرادى من العش����ر االواخر واالفضل التماسها في 

جميع ليالي العشر االواخر من دون حتديد.

»التعريف باإلسالم« أقامت ملتقى رمضانيًا 
حول فضائل الشهر العظيم للجالية الكيرالوية

ليلى الشافعي
اقامت جلنة التعريف باإلسالم 
ملتقى للجالية االسالمية الكيرالوية 
تدور انشطته حول شهر رمضان 
وفضائل����ه وحس����ناته وكان ذلك 

برنامج واحـة امل�ستمعني
الإعــالمي: اأحــمــد حمــمــد الــفــار�ســي

يوا�سل طرح مو�سوع »�سلة الرحم وبر الوالدين«

يف حلقته اجلديدة من برنامج »واحة امل�ستمعني«

الذي يذاع على اأثري اإذاعة »القراآن الكرمي«

يف الواحدة والن�سف من ظهر الأربعاء.

للتوا�سل مع الربنامج ت: 97777158

في مسرح املسجد الكبير ولعبت 
وزارة األوقاف دورا بارزا في جناح 
امللتقى الذي حظي باستقطاب العديد 
من الشخصيات البارزة في مجال 
العمل االسالمي من وزارة األوقاف 

والش����ؤون االس����المية والهيئ����ة 
اخليرية االسالمية العاملية وبيت 
الزكاة والس����فارة الهندية. بدوره 
أوضح رئيس اجلالية الكيرالوية 
شوكت علي الذي رحب في بداية 
كلمته باحلضور وبارك لهم الشهر 
الفضيل بأن ه����ذه األيام هي ايام 
البذر والعطاء والتي يجب علينا 
ان نستثمرها ملا يثقل امليزان. وقام 
مدي����ر ادارة تنمية املوارد بالهيئة 
اخليرية االس����المية العاملية وليد 
مشاري بتقدمي التهاني والتبريكات 
للجالية الكيرالوية ولألمة االسالمية، 
مثمنا دورها احليوي في خدمة مجال 
العم����ل اخليري والذود عنه. وأكد 
مدير ادارة النش����اطات اخلارجية 
ببيت الزكاة عبداهلل حيدر مدى عمق 
العالقات الكويتية � الهندية والتي 

تصبغ بالصبغة االسالمية.

35 ألفاً أدوا صالة التهجد في الليلة السادسة بمسجد الدولة الكبير
 79 إصابة عادية كارتفاع الحرارة والصداع راجعت عيادات المسجد


