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الراجحي: أنفقنا 3 ماليين و777 ألف دينار لدعم المحتاجين 
وسننشئ مبنى جديدًا يكفل تقديم الخدمة الخيرية من مجمع واحد

أمين عام األمانة العامة للجان الزكاة بجمعية اإلصالح أكد تنفيذ مشروع لتدريب أبناء وبنات األسر المحتاجة

نخصص جزءًا كبيـرًا من مسـاعدات األمانة العامة للجان الزكاة لدعـم برامج وأنشطـة األسرة واألرامل والمطلقات 
وأســر السـجناء من أجل مسـاعدتهـم على مواجهة تحديـات الحياة والتخفيف من حدة الفقـر والعوز في المجتمع
انتش���ار جغرافي يعطي إدارتها 
القدرة على متابعة الوارد والصادر 
من األعمال بشكل مرض لطرفي 
الكرمي واملتلقي  التبرع احملسن 
احملتاج، كما يعد فرصة ملناشدة 
الكرام واحملس���نات  احملس���نني 
الوقفي  لدعم قيام مبنى األمانة 
جيث ننتظر منه���م املبادرة في 
دعم هذا العمل الذي يعد التبرع 
له مبنزلة صدقة جارية ومعني 
لألجر واملثوبة مادام هذا املبنى 
وأشير هنا إلى أن د.خالد املذكور 
أش���اد بعمل األمانة وزكاها ودعا 
إلى دعمها ودعم قيام مبناها وهي 
ش���هادة نعتز بها ونفتخر به���ا 
وتضيف ثقال ومسؤوليات إضافية 

على كاهلنا.
ه��ل من كلمة ف��ي نهاية اللقاء 

وملن تتوجهون بها؟
أشك���ر إخواني وأخواتي من 
الذين دعم����وا  الكرام  احملسنني 
األمان���ة وأنش���طتها متمني���ا 
االستمرار، وال أغفل دور صحافتنا 
الكويتي����ة التي تدع����م برامج 
األمانة من خالل نشرها أنشطتها 
بشك����ل دائم، ودعائي أن يحفظ 
اهلل الكويت وأهلها الطيبني من كل 
شر وعلى رأسهم صاحب السمو 

األمير، حفظه اهلل ورعاه.

اخليرية التي تنفذها األمانة وجتدها 
سباقة في الكرم والبذل والعطاء 
الس���عي لنيل مرضاة  في سبيل 
اهلل ونذكر لنساء الكويت حبهن 
الشديد للبذل والعطاء وهذه صفات 
متيزها وتلتصق بها يحق لها أن 

تفخر بها.
أم���ا فيما يخص املس���اعدات 
فاألمانة تخصص ج���زءا كبيرا 
م���ن مس���اعداتها لدع���م برامج 
وأنشطة األس���رة ودعم األرامل 
واملطلقات وأس���ر السجناء من 
أجل متتني األسرة ودعم مواجهتها 
لتحديات احلياة الكثيرة واملتنوعة 

وحتتضن أبناء هذه األسر.
األمان��ة تن��وي تش��ييد مبنى 
جديد لها يكون مقرها الرئيس أين 

وصلتم في هذا؟
لقد انتهت الشركة االستشارية 
من وضع كل التصميمات الالزمة 
للبدء في بناء مقر األمانة العامة 
الرئيس���ي ليكون مكانا  للجان 
يكف���ل تقدمي اخلدم���ة اخليرية 
من مجمع واحد وبش���كل يدعم 
اإلجنازات ويرقى باملستوى مبا 
يرضي طموح متبرعينا وبشكل 

يعزز اإلتقان.
وال يخف���ى أن وج���ود مبنى 
جدي���د لألمان���ة مب���ا متثله من 

املب���ادرات مش���اريع األمانة في 
دعم برامج الوسطية في املجتمع 
وتعزيز روح االعتدال بني الشباب 
ومشروع رحلة األمل الذي يهدف 
الى مس���اعدة مرضى السرطان 
ومشروع »وافعلوا اخلير« ملساعدة 
املعاقني في اقتناء كرسي متحرك 
ذي مواصفات خاصة ومشروع 
طباعة مصحف املكفوفني ومشروع 
بيت األيتام باجلهراء ومشاريع 
السبيل وسقي املاء املنتشرة في 
الكويت وبرامج دعم دور الرعاية 
وبرامج اإلفطار الرمضانية التي 
تعمر بها املس���اجد وغيرها من 
البرامج واملشاريع القيمة مما ال 

يتسع املجال حلصرها.

دور المرأة

ما دور املرأة في األمانة؟
للم���رأة دور كبي���ر وأولتها 
األمانة أهمية كبيرة إذ خصصت 
للمرأة عندها قسما خاصا يقدم 
جميع اخلدمات اإلدارية واخليرية 
املتبرعات  املختلف���ة جلمه���ور 

واحملسنات داخل الكويت.
 أما فيما يخص دعم برامج األمانة 
فاملرأة عنصر فاعل في دعم أنشطة 
األمانة ومساندتها كما أنها تعتبر 
الداعم األول للبرامج واملش���اريع 

في املجتم���ع ولها دور مميز في 
تعزيز الوس���طية ف���ي املجتمع 
وتدعم برامج االعتدال والطرح 
املتزن في املجتمع وتساند برامج 

اإلعالم املجتمعي الهادف.

االهتمام بالشرائح الفقيرة

ال��ذي  االهتم��ام  حج��م  م��ا 
تولي��ه األمان��ة للش��رائح الفقيرة 

واحملتاجة؟
كبير وكبير ج���دا وللتدليل 
على ذلك يكفي أن يعرف القراء 
أن األمانة أنفق���ت العام املاضي 
وحده فقط ما يزيد على 3 ماليني 
دينار 777 ألف دينار لدعم احلاالت 
احملتاجة على اختالف حاجاتها 
وحاالتها وجندد ف���ي هذا املقام 
الش���كر حملس���ني ومحس���نات 
األمان���ة الذين يقدم���ون دعمهم 
ثق���ة منهم في أنش���طة وأعمال 
األمانة التي ملسوها في إجنازات 
واضحة ومميزة وقد شملت هذه 
املساعدات جميع مناحي اخلير، 
وحجم املس���اعدات التي قدمتها 
األمانة يدل داللة واضحة على عظم 
اجلهد املبذول في إيصال صدقات 
وزكوات احملس���نني واحملسنات 

الكرام ملن يستحقها. 
متميزة  برامج  لألمانة وجلانها 
ورائدة ف��ي املجتمع ه��ل تود أن 

حتدثنا عنها؟
أود التأكيد على أن املبادرات 
عند إخواني في اللجان املنضوية 
حتت األمانة متجددة وهي قيمة 
وحتمل في طياتها إحساسا عاليا 
بثق���ل املس���ؤولية االجتماعية 
الت���ي حتملها اللج���ان اخليرية 
ف���ي مجتمعنا وه���ي ال تنقطع 
وتالمس حاجات املجتمع بشكل 
مباشر وجتدها على الدوام محل 
احترام الناس ودعمهم ومن هذه 

لصالح الوقفية ينفق ريعه على 
مصالح البر املختلفة التي تقوم 
بها األمانة وتنفذها وتنفق كذلك 
في س���ائر أغراض اخلير والبر 
العمل اإلعالمي  املختلفة وتدعم 
املميز والهادف والوسطية وبرامج 
الناشئة والفتيان وشغل أوقات 

فراغهم.

الخدمة المجتمعية

ه��ل ت��رون أن األمان��ة تقوم 
بدوره��ا املطلوب منه��ا في مجال 

اخلدمة املجتمعية؟
أود التأكيد على أن األمانة كيان 
مجتمعي خيري ونفعي كبير يؤدي 
دورا خيريا مجتمعيا أيضا كبيرا.. 
ونحن نتطل���ع ألن متثل األمانة 
صمام أمان مجتمعي ورافدا للعمل 
احلكومي من حيث دعم شرائح 
املجتم���ع الفقيرة واملتعففة وقد 
أصبح معلوما أن األمانة أصبحت 
قبلة احملتاجني يقصدونها يطلبون 
العون واملساعدة وللداللة على 
ذلك ما عليك سوى زيارة األمانة 
وجلانها لالطالع على حجم اجلهد 
املبذول ملس���اعدة الناس وتقدمي 

العون لهم وتصنيف حاالتهم.
وتكفي اإلشارة إلى عظم عمل 
األمانة أنه تنضوي حتت األمانة 
أكثر من 20 جلنة تنتشر بالكويت 
وتؤدي مجمل اخلدمات اخليرية 
املؤداة في األمانة وتتمثل في تقدمي 
املساعدة لطالبي العون وهي في 
الوقت نفسه تسهم إسهاما جادا في 
التخفيف من حدة الفقر والعوز 
في املجتمع كما تخفف كثيرا من 
حاالت االحتياج وحتاول أن متد 
يد العون لكل طالب لها ولألمانة 
مساهمات مميزة في مجاالت دعم 
برامج الشباب وتثقيفهم وتنمية 
أوقات فراغهم مبا يعزز من دورهم 

ارحمهم���ا« التي طرحتها األمانة 
على األبناء تعزيزا لروح األسرة 
وترشيدا لقيم الترابط املجتمعي 

واألسري.

توطين العمل الخيري

أي��ن موقفكم من دعوة )توطني 
العمل اخليري( 

نحن نشترك كجمعية فاعلة 
في اجتماعات اجلمعيات اخليرية 
ووزارة الش���ؤون االجتماعي���ة 
وممثلي بعض الوزارات والهيئات 
الرس���مية، كما أننا نشترك في 
اللجن���ة اخلاصة بتوطني العمل 
اخليري ومن باب توطني ذلك فقد 
قامت األمانة مبش���روع تدريبي 
كبير ألبناء وبنات األسر احملتاجة 
حيث أحلقتهم بدورات تدريبية 
سواء في )الكمبيوتر – امليكانيكا 
– اإلدارة – السكرتارية( وقد مت 
مؤخرا تخريج 40 من أبناء األسر 
احملتاجة من هذه الدورات كما مت 
إيجاد فرص عمل لهم في الشركات 

واملؤسسات.
إيجاد  والهدف من ه���ذا كله 
مصدر رزق تعف بها هذه األسر 
عن مد يدها ألي جهة أو أشخاص. 
الثانية قد  الدفعة  ونبش���ر بأن 
العيد  مت إعدادها وس���تبدأ بعد 

مباشرة.

وقفية بلد الخير

ما فكرة وقفية بلد اخلير؟
ه���ذه الوقفي���ة ذات مرام���ي 
اجتماعي���ة ممي���زة ورائ���دة إذ 
تهدف إلى تعزيز القيم املجتمعية 
العائل���ي في املجتمع  والترابط 
وحفظ حقوق اآلباء وتوقيرهم كما 
أمرنا ديننا من باب حفظ اجلميل 
والوفاء لفضلهما وفكرتها تتخلص 
في قيام االبن بوقف مبلغ من املال 

احملسنني إلى حس���ابات اللجان 
املعتمدة أصال من وزارة الشؤون 
وهي محل متابع���ة، وعليه فإن 
إيقاف جمع االس���تقطاعات في 
املس���اجد والتعامل معها يعتبر 
أمرا غي���ر مقبول وكنا قد طلبنا 
بوقف هذا وهنا نس���جل الشكر 
والعرفان ملجلس الوزراء لسرعة 
استجابته لنداءات اخليرين بوقف 
قرار اجلمع في املساجد وشكرنا 
الذين ساهموا في  موصول لكل 

صدوره.
هل تختلف مش��اريع رمضان 

عن غيره من الشهور؟
إن مما مييز األمانة س���عيها 
احلثيث لتلمس رغبات متبرعيها 
الكرام وطرح املشاريع الرائدة في 
مجاالت اخلير املختلفة فاألمانة 
على استعداد تام الستقبال زكوات 
الكرام  احملس���نني واحملس���نات 
وصدقاتهم بأنواعها املختلفة وفي 
كل األوقات من باب إميانها العميق 
برس���التها الت���ي حتملها، حيث 
تؤمن بأهمية مساعدة احملتاجني 
والفقراء وتوفي���ر احلد األدنى 
من املساعدة لهم ضمن فلسفتها 
أم���ان مجتمعي  بتكوين صمام 
الدولة في رعاية  مساند جلهود 

أبنائها واملقيمني عليها.
 ولهذا فإن باقة واس���عة من 
التي تخدم  الوقفيات اخليري���ة 
شرائح مختلفة من أهل االحتياج 
ه���ي في رمضان كم���ا في غيره 
بانتظار دعم احملس���نني، وتوفر 
األمان���ة أمام احملس���نني فرصة 
واس���عة م���ن اخليار م���ن بني 
الوقفيات التي تغطي سبل خير 
كثيرة منها دعم األيتام واألس���ر 
املتعففة ورعاية املرضى واملعاقني 
واملطلق���ات واألرام���ل وحتفيظ 
القرآن كم���ا أن منها وقفية »رب 

ماذا أجنزمت في شهر رمضان؟
األمانة العامة وجلانها استعدت 
منذ  شهور لشهر رمضان وكنا قد 
أعددنا باقة من األعمال واملشاريع 
اخليرية منها مشاريع إفطار الصائم 
وبرامج دعم املرضى وتزويد األسر 
باالحتياجات الالزمة وكلها نضعها 

بني أيدي احملسنني واحملسنات.
كما أن تشكيلة من الوقفيات 
اخليرية ف���ي كل مناحي اخلير 
تنتظر دعم احملسنني وكلي ثقة بأن 
اخلير موجود في األمة ومتأصل 
في شعب الكويت ال يتوقف وال 
يأخذ إجازة وقد يزيد في ش���هر 
عن اآلخر إال أنه موجود بوجود 
النفس الباذلة واحملبة لعمل اخلير 
في هذا البلد الطيب وهذا مشهود 

ألهل اخلير في الكويت.
في ظل ما تتناقله الصحف من 
منع وعدم منع جلمع االستقطاعات 
تقيم��ون  كي��ف  املس��اجد  ف��ي 

املوضوع؟
قرار منع جمع االستقطاعات 
في املس���اجد آملن���ا وفاجأنا في 
وقت ضيق قبل أيام من ش���هر 
رمضان، وجانبه الصواب فاللجان 
واجلمعيات اخليرية ما تزال تؤكد 
حرصها على التعاون مع اجلهات 
املسؤولة من أجل تنظيم العمل 
اخليري وقد استجابت في عدم 
جمع التبرعات النقدية في األسواق 
واملجمعات خارج مقارها تقيدا 
بقرارات س���ابقة في هذا اإلطار، 
وليس هذا فحس���ب بل وطالبت 
الش���ؤون بإيقاف أي ممارسات 
سلبية تتعلق باجلمع مثل األكشاك 
واملندوبني املتنقلني غير املعروفني 
وخالفه، فاجلمعيات اخليرية هي 

صمام أمان اجتماعي.
أما بخصوص االستقطاع فإنه 
عملية حتويل بنكي من حسابات 

األمانة العامة مستعدة السـتقبال زكوات المحسنين والمحسنات وصدقاتهم بكل أنواعها
فـي كل األوقات من بـاب إيمانها بالرسـالة التـي تتحملها فـي تكوين صمام أمـان مجتمعي
وقفيـة »بلـد الخيـر« تهـدف لتعزيـز القيـم المجتمعيـة والترابـط العائلي 
فـي المجتمـع وحفظ حقـوق اآلبـاء  وتوقيرهم كمـا أمرنا ديننـا الحنيف

ليلى الشافعي

تعتبر األمانة العامة للجان الزكاة بجمعية 
اإلصالح االجتماعي إحدى املؤسسات اخليرية 
الرائدة في الكويت والتي تقدم مجمل اخلدمات 

اخليرية للمحسنني واحملتاجني في الكويت ضمن شبكة 
من اللجــــــان اخليرية املنضوية حتتها والتي متثل 

أذرعها اخليرية فــــي مناطق الكويت املختلفة.
ونسط الضوء على بعض جهود األمانة في هذا املضمار 

وفلسفتها في تقدمي اخلدمة اخليرية وأهدافها ومشاريعها 
وذلك من خالل لقاء أجرته »األنبـاء« مع أمني عام األمانة 
للجان الزكاة بجمعية اإلصالح االجتماعي د. سعد الراجحي 

الذي دار معه هذا اللقاء.

- القيمة الجمالية للجوائز تبلغ األفني دينار كويتي (2000) د.ك وهيه عبارة عن جوائز نقدية توزع على الع�شرة الأوائل

   على النحو التايل: 500 - 400 - 250 - 200 - 150 – خم�س جوائز بقيمة  100.

- ين�شر كوبون امل�شابقة يوميا طيلة �شهر رم�شان (30) �شوؤال ، وت�شرتط ان تكون الجابة �شحيحة على الكوبون ال�شلي للم�شابقة.

- يدخل ا�شم املت�شابق ال�شحب مرة واحدة.

- تر�شل الجابات يف موعد اق�شاه ال�شاعة الواحدة ظهرا من يوم اخلمي�س املوافق 2010/9/30 على العنوان التايل: 

   حمافظة العا�شمة – �س.ب: -28483 الرمز الربيدي 13145 – الكويت (امل�شابقة الثقافية).

- يجرى ال�شحب لتحديد الفائزين بح�شور مندوبي وزارتي التجارة وال�شناعة والداخلية.

- حمافظة العا�شمة هي امل�شئولة عن اعداد ال�شئلة وم�شمونها وفرز الكوبونات وحتديد الفائزين عن طريق ال�شحب وت�شليم اجلوائز للفائزين.

- يحق ال�شرتاك جلميع املواطنني واملقيمني فقط ول يحق ال�شرتاك ملوظفي حمافظة العا�شمة.

�ســـــــــروط امل�ســــــــــابقـــــــــة

اال�ســـم:

العنوان:

الرقم املدين:

امل�ســابـقــــة الثـقــافــيـــة
ــة ــم ــس ــا� ــع ــة ال ــظ ــاف ــح مل

لعـــام 2010

تلفون:

بالتعاون مع جريدة

كــــــــوبون اليــــــوم ال�ساد�س الع�سرون

�أ - 1939م.

ب - 1940م.

جـ - 1942م.

�هلل«  ر�سول  حممد  �هلل  �ال  �له  »ال  كلمة   ��سيفت  متى 

على علم �لكويت ؟

�ختار �الإجابة �ل�سحيحة من بني �الأجوبة �لثالثة:

�سروط امل�سابقة

 اجلــــــــوائـــــــز

پ اجلائزة الأوىل: رحلة عمرة �ساملة املدينة املنورة )تذكرة + اإقامة مع الفطور + املوا�سالت(.   پ اجلائزة الثانية: رحلة اإىل العتبات املقد�سة بالعراق )تذكرة 

+ اإقامة مع الفطور + املوا�سالت(.   پ اجلائزة الثالثة: رحلة اإىل م�سهد )تذكرة + اإقامة مع الفطور + املوا�سالت(.   پ اجلائزة الرابعة: رحلة اإىل مرقد 

ال�سيدة زينب بدم�سق )تذكرة + اإقامة مع الفطور + املوا�سالت(.   پ اجلائزة اخلام�سة اإىل العا�سرة: تذاكر �سفر فقط اإىل اإحدى الوجهات ال�سابقة.

امل�سابقة الوقفية الأوىل: رم�سان 1431 هـ

1 - امل�ساركة يف هذه امل�سابقة متاحة للجميع: مواطنني ومقيمني.

2 - ت�سرتط الإجابة على الكوبون اليومي اخلا�ص بامل�سابقة اأو على النموذج ال�سامل جلميع الأ�سئلة والذي �سيتم ن�سره لحقًا على اأن تكون الإجابة �سحيحة 

وعلى الكوبون الأ�سلي للم�سابقة ول تقبل الكوبونات امل�سورة اأو املطبوعة.

3 - يدخل املت�سابق ال�سحب مرة واحدة فقط.

4 - تر�سل الإجابات الثالثون دفعة واحدة يف ظرف واحد يكتب عليه »م�سابقة الوقف اجلعفري« اإىل عنوان اإدارة الوقف اجلعفري بالأمانة العامة لالأوقاف: 

الد�سمة - قرب جمعية الد�سمة التعاونية، اأو اإىل �ص.ب: 482 ال�سفاة، 13005.  يكتب على الظرف الأمانة العامة لالأوقاف - اإدارة الوقف اجلعفري - الد�سمة.

ل اإىل الفائز بالحتياط. واختيار الفائزين �سيكون عرب  5 - تكتب بيانات املت�سابق بخط وا�سح. واإذا مل يتقدم الفائز ل�ستالم جائزته خالل ثالثني يومًا. حتوَّ

القرعة بني الإجابات ال�سحيحة.

6 - الأمانة العامة لالأوقاف - اإدارة الوقف اجلعفري هي امل�سوؤولة عن اعداد ال�سئلة وم�سمونها وفرز الكوبونات وحتديد الفائزين عن طريق ال�سحب وت�سليم اجلوائز للفائزين.

7 - اأخر موعد لإ�ستالم الإجابات هو ال�ساعة الواحدة ظهرًا من يوم اخلمي�ص 2010/10/7م و�ستعلن اأ�سماء الفائزين عرب جريدة الأنباء و�سيتم الت�سال بهم عرب 

هواتفهم امل�سجلة يف الكوبون.              

بالتعاون مع جريدة

الأمانة العامة للأوقاف - اإدارة الوقف اجلعفري

من املقا�سد الوقفية اخلريية: مقا�سد الأمن الداخلي واخلارجي:

الحتلل  ل�سلطات  الثقايف  الغزو  من  العربية   واللغة  ال�سلمية  الثقافة  حماية  على  الأوقاف  عملت 

الأجنبية ومن ذلك موارد املوقوفات على املدار�س والزوايا والتكايا وامل�ساجد والتي �سميت »باحلبو�س« 

وثورة  اخلطابي  عبدالكرمي  بقيادة  الريف  ثــورة  اإعتمدت  وكذلك   ، باملغرب  الأفريقي  ال�سمال  يف 

الوقفية  الأمــوال  اأعانت  مثلما   ، الوقفية  امل�ساهمات  على  املختار  عمر  وثــورة  اجلزائري  عبدالقادر 

ول  الأوىل  العاملية  احلرب  بعد  فل�سطني  على  الإجنليز  ا�ستيلء  اأثناء  ال�سمود  على  وامل�سلمني  العلماء 

تزال املوؤ�س�سات الوقفية تعترب من اأ�سد مراكز املقاومة �سد الحتلل وال�ستيطان ال�سهيوين ، وكذلك 

الأمر عندما ت�سدى امل�سريون للغزو الإجنليزي بقيادة حممد عبده ، ومن ذلك موارد الوقوف اخلا�سة 

الوقوف  بع�س  تخ�سي�س  وحتى  وال�سلح  كاخليل  اجلهاد  اأدوات  على  كذلك  الوقف  وا�ستمل   ، بالأزهر 

ل�سوؤون الأ�سرى، اأين تقع »احلبو�س« ؟

❏

❏

❏

1- يف ال�سمال الأفريقي باملغرب

2- يف اجلنوب الأفريقي

3- يف جنوب �سرق اآ�سيا

امل�سابقة   ال�ساد�سة  والع�سرون

د. سعد الراجحي

تتقدم ب�سادق �لعز�ء و�ملو��ساة �إىل

  عائلة العطوان الكرام

لـــوفـاة فقيدهم �ملغفـور له باإذن �هلل تعاىل

دعيج خـلف العطوان

تغمد �هلل �لفقيد بو��سع رحمته و�أ�سكنه ف�سيح جناته

و�ألهم �آله وذويه �ل�سرب و�ل�سلو�ن


