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الكليب: نصاب النقود 85 غرامًا من الذهب اخلالص
من حلي سواء أكان ذهبا أو فضة، 
مثل ما يتخذه الرجل لزينته من 
الذهب، أو ما تتخذه املرأة لزينتها 

من حلي الرجال.
وأوضح الكليب أن نصاب الذهب 
الذي جتب فيه الزكاة يساوي 85 
غراما من الذهب اخلالص )عيار 24(، 
أما نصاب الفضة فيساوي )595( 

غراما من الفضة اخلالصة.
وذكر الكليب في ختام تصريحه 
أنه ميكن ألي فرد احتساب الزكاة 
املستحقة على ما يقتنيه من حلي 
الذه����ب بعد تخليصه مما خالطه 
وفق املعادلة التالية »وزن الذهب × 
نوع العيار × سعر الغرام × %2.5 
÷ 24« ليكون ناجت هذه املعادلة هو 
الزكاة املستحقة على هذا الذهب.

ال زكاة فيه وهو ما اختارته الهيئة 
الشرعية لبيت الزكاة إذا لم يزد 
عن القدر املعتاد للبس املرأة بني 
مثيالتها في املستوى االجتماعي 
لها وأن يكون االستعمال في حاجة 
آنية غير مستقبلية بعيدة األجل، 
أم����ا ما زاد عن القدر املعتاد أو أن 
احلاجة للبسه بعيدة األجل فتجب 
تزكيته، كما تزكي املرأة كل ما عزفت 
عن لبسه من احللي ألي سبب من 

األسباب.
وأكد الكليب أن الزكاة حتسب 
حس����ب وزن الذه����ب والفض����ة 
اخلالصني دون اعتبار بالقيمة وال 
بزيادتها على أساس الصناعة أو 
قيمة ما فيها من األحجار الكرمية، 
كما جتب الزكاة فيما حرم استعماله 

ع����رف مدير مكتب الش����ؤون 
الش����رعية في بيت الزكاة الشيخ 
علي الكلي����ب النقود بأنها جميع 
العمالت الورقية واملعدنية، سواء 
أكانت عملة بل����د املزكي أو عملة 

بلد آخر.
وق����ال الكليب إن الزكاة جتب 
النصاب  النقود بشرط بلوغ  في 
ومرور احلول وتوافر بقية الشروط 
األخرى، الفتا إلى أن نصاب النقود 
85 غراما من الذهب اخلالص كما 
أقرته الهيئة الشرعية لبيت الزكاة 
وندوات قضايا الزكاة املعاصرة، 
حيث ان املقدار الواجب عن النصاب 

ربع العشر)%2.5(. 
وأضاف الكليب ان حلي املرأة 
املقتنى بغرض االستعمال الشخصي 

علي الكليب

طرحت آخر التصاميم األنيقة من احلمامات بأسعار معقولة

مدير الشؤون الشرعية في بيت الزكاة: حلي املرأة لالستعمال الشخصي ال زكاة فيه

»رفلكشنز« حتتفل مبرور عام على تأسيسها
 وانطالقها الناجح في الكويت

من العم���الء على تمييز منازلهم 
وتزيينها بأبهى حلة من الحمامات 
الراقية واكسسواراتها االنيقة«.

أن  إل���ى  اإلش���ارة  تج���در 
»رفلكش���نز« تع���رض باقة من 
الحمامات واكسسواراتها المميزة 
من خالطات ومناشف من البامبو 
المصممة لتوفير أقصى درجات 
الراحة للعم���الء، مرورا بالمرايا 
الرائعة والشموع المعطرة وصوال 
الى البرادي ومالبس الحمام وهذا 

غيض من فيض.
ويضاف الى ذلك كله ما تقدمه 
صالة العرض من تصاميم حمامات 
خاصة باألطفال مع اكسسواراتها 
من ألعاب وغيرها التي من شأنها 
أن تحيل وقت الحمام لديهم الى 

متعة ال تضاهى.

وفي الس���ياق ذاته، فقد منح 
العمالء عروضا قيمة وقس���ائم 
شرائية لكي يستمتعوا بتسوقهم 
في أنحاء »رفلكشنز«، وفاز احد 
المشاركين في السحب الذي شارك 
فيه ع���دد من العم���الء الرفيعي 
المستوى وحصل بموجبه على 
تصميم كام���ل لغرفة الحمام في 

منزله.
من جانب آخر قال مدير قسم 
المشتريات جاري هاتشير: »ان 
منتجاتنا مصممة بعناية لكي تلبي 
طموحات عمالئنا ورغباتهم في 
الحصول على االناقة والرفاهية 
وعلى واحات زاهية في منازلهم. من 
هنا فإننا على ثقة بأن »رفلكشنز« 
سوف تغذي احتياجات السوق 
وتش���كل عامال مش���جعا لمزيد 

احتفلت »رفلكش���نز«، صالة 
الع���رض الممي���زة بتقديم آخر 
الحمامات  التصاميم االنيقة من 
وبأسعار معقولة والعاملة تحت 
مظلة مجموعة أحمد يوسف الغانم 
وأوالده، بمرور عام على تأسيسها 
وانطالقتها الناجحة والمميزة في 
الكويتي وسط كوكبة  المجتمع 
من الحضور رفيع المستوى من 

العمالء واالعالميين.
ويأتي هذا الحفل خطوة أولى في 
سلسلة من االحتفاالت والمناسبات 
التي تعتزم »رفلكشنز« تنظيمها 

في االشهر القادمة.
اس���تهل الحف���ل باس���تقبال 
المدعوين بالمعرض لبدء االحتفال، 
وتلته���ا سلس���لة م���ن االجواء 
الترفيهية والعروض الموسيقية 
المميزة وغيرها التي استوحيت 
من لمسات األناقة التي تعبق بها 

»رفلكشنز«.
من جانبها قالت مديرة التسويق 
ناتاشا عقيل: »يشرفنا ونفخر بأن 
نش���ارك عموم الكويت انجازات 
ونجاحات »رفلكشنز« اثر مضي 
عام على تأسيس���ها، ويسرنا أن 
نحتفل بهذه المناسبة مع عمالئنا 
المخلصي���ن واالعالميين الكرام 
الذين لم يألوا جهدا في س���بيل 
دعم مس���يرتنا باتج���اه الريادة 

والنجاح.
لقد كانت االشهر االثنا عشرا 
الماضية مليئة بالتحدي ولكنها 
أتت مثمرة نتيجة لجهود فريق 
العمل في تطوير العالمة التجارية 
وتكريسها في السوق بما يتناسب 
مع عراقة مكانتها، ونعد عمالءنا 
بالمزيد من المناسبات واالحتفاالت 

السعيدة في المستقبل القريب.

جانب من عمليات السحب التي أجرتها »رفلكشنز«

)سعود سالم( لقطة تعرض باقة من احلمامات واإلكسسوارات املميزة ل� »رفلكشنز« 

شدد على ضرورة تطبيق القرار 2006/27 وضم الكادر إلى الزيادة املستحقة

اخلرافي للبصيري: إنصاف املهندسني العاملني في القطاع 
النفطي يجنب الدولة الكثير من اخلسائر املالية

مصرة، وفي حال عدم تطبيق 
القرار، عل���ى املضي قدما في 
مطالبها السابق بلجنة برملانية 
للتحقيق في أسباب عدم تطبيق 
القرار وتعهد احلكومة بتقدمي 
تقرير للمجلس بدور االنعقاد 
املاضي، وأن اجلمعية ماضية 
في إعادة تبني هذا املطلب في 

حال عدم تطبيق القرار. 
وزاد رئيس »املهندسني« أنه 
رغم االتفاق مع عدد من احملامني 
لتبني ورفع قضايا للمهندسني 
والتي جتاوز عددها 200 قضية، 
إال أننا نأمل من الوزير البصيري 
حس����م املوض����وع واالنتصار 
للمهندس����ني بإنصافهم واقرار 

حقوقهم. 
وطالب اخلراف����ي في ختام 
تصريحه بإعادة النظر في القرار 
الذي صدر للش����ركات النفطية 
بخصوص »امليزة االفضل« وعدم 
انصافه للمتقاعدين على الرغم 
من تعهد الشؤون االدارية بحل 
هذه املشكلة بعد صدور قرار من 
إدارة الفتوى والتشريع ينصف 
املتقاعدين، معربا عن أمله في 
الوقت واجلهد واحلد  اختصار 
من تكبد املال العام خسائر هو 
في غنى عنها في ظل ما نراه من 
أحكام صدرت من القضاء الذي 
نعتز به ونفخر بأنه املالذ األخير 

لنصرة املظلومني.

من اخلسائر املالية ويلحق الضرر 
بالتنمية البشرية التي تنشدها 
القطاعات  الدولة في مختل����ف 
القطاع احليوي  وخاصة ه����ذا 

واملهم لالقتصاد الوطني. 
وأش���ار اخلراف���ي إلى ان 
تطبيق القرار 2006/27 سيجنب 
املال رسوما اضافية سيتكبدها 
جراء اللجوء الى القضاء، حيث 
الزمت احملكمة في غير قضية 
أتعاب  املؤسسة بدفع رسوم 
احملاماة، ورف���ع املتضررين 
قضايا للمطالبة بالتعويض 
املدني، والذي يبلغ 5001 دينار 
لكل حالة على حدة، مضيفا أنه 
بالتزامن مع قيام املهندس���ني 
برفع قضاياهم اجلمعية التزال 

املهندس����ني  تقدمت جمعية 
بالتهاني الى وزير النفط د.محمد 
القيادة  البصي����ري على ثق����ة 
السياس����ية به وتولي����ه مهام 
هذه احلقيب����ة الوزارية املهمة، 
في اشارة الى ترؤسه االجتماع 
األول ملجلس مؤسسة البترول 

الكويتية املقرر اليوم.
وذكر رئيس اجلمعية م.حسام 
اخلرافي في تصريح له الوزير 
البصيري بضرورة التركيز على 
التي ينشدها  البشرية  التنمية 
هذا القط����اع املهم ف����ي البالد، 
مش����يرا إلى جتاهل املؤسس����ة 
خالل السنوات املاضية مطالب 
املهندسني الكويتيني العاملني في 
شركات املؤسسة ومنها االصرار 
على عدم تطبيق القرار 2006/27 
وبتعسف ملحوظ من املعنيني في 

الشؤون االدارية باملؤسسة. 
وأوضح اخلرافي أن اجلمعية 
البصيري  الوزي����ر  تأمل م����ن 
القرار  حسم املوضوع ووضع 
موضع التنفي����ذ، خصوصا أن 
هناك مراجعة لس����لم الرواتب، 
وزيادة يتوقعها القطاع، واللتان 
يدعمهما املهندسون، مشددا على 
ضرورة ضم كادر املهندسني الى 
الزيادة املستحقة للقطاع  هذه 
الى أن كسب  النفطي، ومشيرا 
بعض الزمالء قضايا رفعوها ضد 
املؤسسة يكلف املال العام املزيد 

م.حسام اخلرافيد.محمد البصيري

أكد في لقائه مع املهندسني على أهمية الدور التنويري الكبير ألدباء الكويت

الرفاعي: نحتاج إستراجتية  لدعم اإلبداع واملبدعني 

ويبدع، وأن يكون عارفا مبا يقوم 
به، »فال عذر ملهندس يبني عمودا 
أعوج«.  وقال الرفاعي: أعظم ما 
في األدب أنه يخلق صورة ذهنية 
تكاد تنافس الواقع، وأن عظمة 
الفن جتلى ف����ي كونه يعطينا 
القدرة على عيش املغامرة دون 
املخاطرة، مشيرا إلى أن الرواية 
تعطينا حياة إضافية لإلنسان غير 
التي يحياها. واستعرض الرفاعي 
سنني صباه في منطقة الشرق، 
مضيفا أنه بدأ الكتابة في جامعة 
الكويت بالقصة القصيرة فكتب 
في جميع االصدارات اجلامعية 
في ذلك الوقت، وأنه شعر بلوعة 
العم����ل اليومي التي حرمته من 
القراءة واألدب خالل فترة توليه 
ملشاريع هندسية كبيرة آخرها 
مشروع القرين اإلسكاني، مضيفا 
أن الهندس����ة كانت بالنسبة له 
مصدر رزق لكي يستطيع أن يلبي 
احتياجاته وأسرته، وأن العمل 
الهندسي لم يكن يتعارض أبدا مع 
رغبته في الكتابة والقراءة، فاملهنة 
شيء وحس الكتابة والنزعة الى 
اإلبداع أمر مختلف. وقال الرفاعي: 
إننا بحاجة إلى خلق أجواء تدعم 

اإلبداع واملبدعني.

قامة ال ميكن أن تقدم لها كلماته 
أي اضافة، بل على العكس فإنه 
من دواعي الفخر أن جتالس هذا 
األديب وتستمع لكلماته وجتاربه 

في مجالي الهندسة واألدب.
ومن جهته بدأ الرفاعي حديثة 
بالق����ول ان اللقاء ف����ي جمعية 
املهندسني بالنسبة له مختلف، 
مشيرا إلى أنه ألول مرة يحاضر 
باملعية رغم أنه تخرج مفي كلية 
الهندسة في 1982، ومارسها عمليا 
كمهنة ملدة 16 عاما، مضيفا أنه 
كتب على املهن����دس أن يصنع 

دعا األديب والروائي الكويتي 
طالب الرفاعي الى استراتيجية 
وطنية النتشال الثقافة من آالمها 
وأوجاعه����ا التي تعان����ي منها، 
موضحا أننا بحاجة إلى مؤمترات 
وطنية في القراءة ورعاية الفنانني 
واملبدع����ني، وخلق حالة ثقافية 
حضارية نحن بأمس احلاجة لها، 
مشيرا الى معاناة األدباء الكبيرة 
جراء الس����عي بني لقمة العيش 
ومتطلبات احلياة واحلالة اخلالقة 
التي يعشونها والتي حتتاج إلى 

رعاية ودعم كبيرين. 
إل����ى دور  وأش����ار الرفاعي 
الكويتي����ني التنويري والثقافي 
واألدبي، والذي ارتبط ارتباطا 
كبيرا في مختلف مراحل تاريخ 
الكويت منذ نشأتها، مجددا الدعوة 
الى انتش����ال الوض����ع الثقافي 
في البالد م����ن أوضاعه املؤهلة 
واملوجعة حاليا، هذه الدعوات 
وهذا الكالم أدلى به الرفاعي في 
أمسية أقيمت في جمعية املهندسني 
الكويتية التي استضافت الرفاعي 
مس����اء أمس األول للحديث عند 

الهندسة واألدب.
قدم للقاء م.ماه����ر العنزي 
واصفا الروائ����ي الرفاعي بأنه 

طالب الرفاعي متوسطا زمالءه في »بيت املهندسني« 

م.حسام اخلرافي مكرما طالب الرفاعي 

»إيكيا« تطلق نسخة ملوقعها اإللكتروني باللغة العربية
أكثر سهولة ومرونة.

ويخدم املوقع بحلته اجلديدة 
جميع املتحدثني باللغة العربية 
لتعزز راحتهم وسهولة بحثهم 
وجتولهم بني منتجات وأقسام 
املعرض. وبهذا يكون املوقع قد 
قدم مدخلني الى جميع روابطه 
العربية واإلجنليزية  باللغتني 
العم����الء على  خلدمة جمي����ع 
اختالف ثقافاتهم ولغتهم املفضلة 
أثن����اء زيارتهم للموقع. ويوفر 
الراب����ط اجلديد باللغة العربية 
فرصة التعرف ال����ى ما يقارب 
7500 من منتجات ايكيا املوجودة 
في معرضها باألڤنيوز.ويؤكد 
العربية على  إطالق الصفحات 
التزام إيكيا الدائم بتوفير أعلى 
الراح����ة واملرونة  مس����تويات 
لعمالئها ليحصلوا على زيارة 
إلكترونية مثمرة وممتعة.وميكن 
اختيار اللغة العربية ملوقع إيكيا 

.www.ikea.com.kw على

ميكنه����م اآلن احلص����ول على 
قائمة التس����وق املفضلة لديهم 
واختيار املنتجات التي يرغبون 
باحلصول عليها، وميكن طباعة 
هذه القائمة او حفظها وإرسالها 
بالبريد اإللكتروني، وذلك لتكون 
جتربة التسوق في معرض ايكيا 

أعلنت إيكيا الكويت امس عن 
إطالق صفحاتها باللغة العربية 
على موقع الشركة اإللكتروني. 
ويهدف املوقع اجلديد الى خدمة 
الذين يفضلون  العمالء  جميع 
اللغة العربية للدخول واالستمتاع 
بتجربة إلكترونية سهلة داخل 

جميع روابط املوقع.
الكويت  إيكيا  ويضم موقع 
باللغة العربية جميع اخلدمات 
املوج����ودة ف����ي الصفح����ات 
اإلجنليزية مبا في ذلك كتالوج 
إيكيا العربي، واستعراض جلميع 
املنتجات واألقس����ام مع خدمة 
االستفسار وتلقي األجوبة من 
قبل موظف����ي إيكيا عبر البريد 
اإللكتروني، إضافة الى النشرة 
الت����ي تصدرها إيكيا،  الدورية 
وكذلك أخبار املعرض والعروض 
الترويجي����ة ومعلوماتها حول 
بطاقة الهدايا من إيكيا. ولتعزيز 
القيمة والفائ����دة لزوار املوقع، 

موقع إيكيا باللغة العربية

الهندسة مصدر 
رزقي واألدب صوتي 

العالي الذي يصل 
إلى املاليني 


