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المطيري: لجنة المشروعات 
الوطنية نموذج للعمل الخيري

»تعاونية الرقة«: تصفيات مسابقة 
القرآن الكريم 25 رمضان

باألسعار وتخفيضها ومدى قبول 
املستهلك باألسعار. 

وانتق����ل د. املطيري للحديث 
ع����ن دور جلن����ة املش����روعات 
الوطنية التي يرأسها وكيل وزارة 
الشؤون االجتماعية والعمل محمد 
الكن����دري وعضوية ممثلني عن 
وزارة األشغال وديوان احملاسبة 
والتخطيط والرعاية الس����كنية 
واحتاد اجلمعيات التعاونية معتبرا 
اللجنة مثاال للعمل الوطني اخليري 
وللمشروعات اخلدمية التي تقدم 
للمواطنني واملساهمني باجلمعيات 
التعاونية، مشيرا الى أن كل جمعية 
تستقطع نسبة 18% من بند املعونة 
االجتماعية لصالح اللجنة وكانت 
باكورة أعمال هذه اللجنة تنفيذ 
مستشفى احتاد اجلمعيات ألمراض 
القلب والذي أصبح منوذجا للعمل 
اخليري واإلنساني في البالد وحظي 
بإش����ادة ودعم جميع مؤسسات 
الدولة خصوصا أن العمل خرج 
من رحم اجلمعيات التعاونية الذي 
يعتبره مساهمو اجلمعيات »صدقه 

جارية« من أموالهم.

أش����اد رئيس مجل����س إدارة 
جمعية الصليبخ����ات والدوحة 
التعاوني����ة د.مط����ر املطي����ري 
باإلج����راءات التي اتخذتها وزارة 
التجارة والصناعة لضبط ومراقبة 
األسعار في األيام التي سبقت شهر 
رمضان وحتى خالل الشهر الفضيل 
بتشديد الرقابة على جميع السلع 
والتصدي ألي تالعب في األسعار 
انطالقا من دورها البارز في حماية 
املستهلك، مثمنا دور وزارة التجارة 
في تعاونها مع احتاد اجلمعيات 
التعاونية، حيث أصبح دورهما 
داعما للعمل التعاوني في البالد من 
خالل إستراتيجية مميزة حظيت 
بإش����ادة اجلمعي����ات التعاونية 

والشركات احمللية وغيرها. 
وقال د.املطيري إن دور احتاد 
اجلمعيات التعاونية االستهالكية ال 
يقل أهمية عن دور وزارة التجارة، 
فقد كان لالحتاد ورئيسه دور مهم 
في تخفيض السلع األساسية قبل 
وخالل شهر رمضان وفقا لدراسات 
وخط����ط مدروس����ة لتخفي����ض 
وتوحيد األسعار، مشيدا مببادرات 
رئيس احتاد اجلمعيات د.حسني 
الدويهيس واألفكار التي طرحها 
ونفذها االحتاد على أرض الواقع 
وأصبحت ملموسة لدى اجلمعيات 
التعاونية واملساهمني من خالل 
فكر تعاون����ي ليس بغريب على 
رئيس االحتاد وهو من ذوي اخلبرة 
واملعرفة من خالل عالقته بالعمل 
التعاوني منذ عام 1982 عندما بدأ 

رئيسا جلمعية تعاونية.
 وأضاف املطيري أن االحتاد 
يعمل وفق رؤية واضحة الهدف 
منها رس����م السياس����ات العامة 
للجمعيات التعاونية فيما يتعلق 

ليلى الشافعي
أعلن عضو مجلس ادارة جمعية الرقة التعاونية واملشرف العام 
ملسابقة حفظ القرآن الكرمي بريكان العجمي ان جمعية الرقة التعاونية 
ستنظم تصفيات مسابقة حفظ القرآن الكرمي في 25 رمضان في مسجد 

أسيد بن حضير قطعة )2( مبنطقة الرقة بعد صالة العصر.
وقال العجمي في تصريح صحافي ان مسابقة حفظ القرآن الكرمي 
التي تنظمها جمعية الرقة التعاونية حتت ش����عار »ش����افع مشفع« 
بالتعاون مع جمعية احياء التراث االس����المي شهدت اقباال كبيرا بلغ 

فيه عدد املتنافسني 76 متسابقا في املستويات الثالث.
وأضاف ان اجلمعية حرصت على توزيع املشاركني على 3 مستويات 
مختلفة وحددت سورتي »النبأ وعبس« للتنافس على املستوى االول 
في حني حددت سورتي »التحرمي وامللك« للمستوى الثاني وسورتي 
»الكهف ولقمان« للمستوى الثالث باالضافة الى اجلوائز املالية القيمة 

التي خصصت للفائزين في كل مستوى.

مسابقات دينية وثقافية ورياضية 
في تعاونية الفنطاس خالل رمضان

عادل العتيبي
دع����ا رئيس مجل����س ادارة 
جمعية الفنطاس التعاونية محمد 
احلمدان املساهمني الى التسجيل 
في مسابقة القرآن الكرمي وهي 
تشمل فئتي الذكور واإلناث وأكد 
ان باب التسجيل مفتوح حتى 
منتصف ش����هر رمضان الكرمي 
بالتع����اون مع مب����رة األعمال 
اخليرية ومركز الدرر وس����يتم 
اإلعالن ع����ن النتائج مع نهاية 

شهر رمضان املبارك. 
واضاف احلمدان ان جمعية 
التعاونية تقيم أول  الفنطاس 

مسابقة ثقافية على مس����توى اجلم���عيات الت����عاونية ملساهم�يها 
وعبر م�����وقعها االلك����تروني الذي مت تدشينه قبل 4 شهور خلدمة 

 .www.alfintas-coop.com أبناء املنطقة
وأش�����ار ال�����ى انه بإمكان أه��الي املنطقة املشاركة في املسابقة 
عب����ر املوقع االلك���تروني دون العن����اء واحلضور الى مقر االدارة 

وسيتم تف�����عيل ذلك خالل األيام املقبلة واإلعالن عنه.
من جانب آخر أكد رئيس مجلس ادارة جمعية الفنطاس التعاونية 
محمد احلمدان ان الدورة الرمضانية لكرة القدم س����تبدأ غدا وذلك 
بعد االنتهاء من القرعة احملدد لها اليوم اجلمعة وستس����تمر طوال 

شهر رمضان املبارك وهناك جوائز قيمة للمراكز األولى.

محمد احلمدان

علي الكليب

د.مطر املطيري

SMS استقبال »النقدية« من خالل الرسائل القصيرة

بيت الزكاة يوفر 12 مركزًا الستقبال زكاة الفطر العينية
من أول يوم من رمضان وهو 
مذهب الشافعي وأيضا هو ما 
أفتت به الهيئة الشرعية لبيت 
الزكاة وما أقرته الندوة السادسة 
لقضايا الزكاة املعاصرة السيما 
إذا س���لمت جلهة خيرية حتى 
يتس���نى له���ا الوق���ت الكافي 
لتوزيعها بحيث تصل ملستحقيها 

في وقتها املشروع.
وبني أن ما يجمعه بيت الزكاة 
من زكاة الفط���ر نقدا يصرف 
نقدا وم���ا يجمع عينا يصرف 
عينا بحسب ما افتت به الهيئة 

الشرعية لبيت الزكاة.
من جهته قال مراقب التسويق 
في بيت الزكاة نايف اجليماز ان 

اإلذن منهم جاز وال تلزمه فطرة 
اجلنني ما لم يولد قبل غروب 
شمس آخر يوم من رمضان وإن 

أخرجها عنه فال بأس بذلك.
وحث الكليب املسلمني على 
أداء الزكاة نظرا ملا لها من آثار 
طيبة على الصائم نفسه وعلى 
الفقير حلديث ابن عباس رضي 
اهلل عنهما قال »فرض رسول 
اهلل صلى اهلل عليه وسلم زكاة 
الفطر طهرة للصائم من اللغو 
والرفث وطعمة للمساكني فمن 
أداه���ا قبل الص���الة فهي زكاة 
مقبولة ومن أداها بعد الصالة 

فهي صدقة من الصدقات«.
وأكد على جواز إخراج الزكاة 

واحد عن كل فرد مشيرا إلى أن 
الهيئة الشرعية في بيت الزكاة 
أخذت بذلك ملا فيه من التيسير 
على املزكي وعلى الفقير وهذا 
ما تفتي ب���ه جلنة الفتوى في 
وزارة األوق���اف وهو ما أقرته 
الندوة السادسة لقضايا الزكاة 

املعاصرة.
وب���ني أنه يل���زم املزكي أن 
يخرج زكاة الفطر عن نفس���ه 
وعن زوجته وعن كل من تلزمه 
نفقته���م م���ن أوالده الصغار 
ووالدي���ه إذا كان يعولهما وال 
تلزمه الفط���رة عن خدمه وإن 
تبرع بفط���رة خدمه أو بعض 
من يعم���ل عنده أو غيرهم مع 

يعتبر قوتا يتقوت به، والصاع 
مكيال يتسع ملا مقداره 2.5 كيلو 

غرام من األرز تقريبا.
وأشار إلى انه يجوز إخراج 
زكاة الفطر من األقوات األخرى 
كالقمح والتمر والذرة والدقيق 
الل���ن املجفف  واالق���ط وهو 
واحلليب املجف���ف »البودرة« 
واجلن واللحوم س���واء كانت 
معلبة أو غير معلبة نظرا لتعدد 
الكويت  املقيم���ني في  أصناف 

وتعدد أغراضهم.
وذكر الكليب انه يجوز إخراج 
زكاة الفط���ر نقدا مبقدار قيمة 
القيمة  العينية وتقدر  الفطرة 
في الع���ام احلالي مببلغ دينار 

بدأ بيت الزكاة في استقبال 
زكاة الفطر العينية والنقدية، 
وحدد البيت 12 مركزا من املراكز 
اإليرادية املنتشرة قرب األسواق 
املركزية للجمعيات التعاونية 
الستقبال الزكاة العينية وهي 
كل من مراكز ضاحية عبداهلل 
الس���الم واخلالدية ومش���رف 
واألندلس والعدان وفهد األحمد، 
والروضة والفحيحيل والعمرية 
والعارضية وسلوى والقرين.

وأعلن مدير مكتب الشؤون 
الزكاة علي  الشرعية في بيت 
الكلي���ب أن »املق���دار الواجب 
إخراج���ه م���ن زكاة الفطر هو 
صاع نبوي من األرز ونحوه مما 

املراكز اإليرادية لبيت الزكاة مبا 
فيها صاالت املتبرعني في املقر 
الرئيسي لبيت الزكاة بجنوب 
السرة او فروع سلوى واجلهراء 
واشبيلية جاهزة الستقبال زكاة 
الفط���ر النقدية خالل الفترتني 

الصباحية واملسائية.
 وذكر اجليماز أن بيت الزكاة 
على استعداد تام الستقبال زكاة 
الفطر النقدية من خالل الرسائل 
القصيرة SMS، مشيرا إلى أن 
املتبرع عليه عند أداء اخلدمة أن 
يقوم بإرسال رمز التبرع وهو 
حرف )ف( باللغة العربية أو 
ح���رف )F( باللغة اإلجنليزية 
متبوعا مبسافة ثم إضافة مبلغ 

التبرع احملدد بدينار واحد أو 
خمسة دنانير أو عشرة دنانير 
أو عشرين دينارا ثم اإلرسال 
على رقم اخلدمة 99991 ملشتركي 
زين أو الرقم 55244 ملشتركي 

ڤيڤا.
وأضاف: عل���ى املتبرع عن 
طريق خدمة الرسائل القصيرة 
التأك���د من قب���ول تبرعه من 
خالل رس���الة الشكر التي ترد 
ل���ه واحلرص عل���ى أن يقوم 
التبرع للشركة  بتسديد قيمة 
إذا كان املتب���رع م���ن أصحاب 
العيد  الفواتير قبل يوم  نظام 
وهو الوقت املشروع ألداء زكاة 

الفطر.


