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عبر موقعه اإللكتروني والرسائل النصية على مدار 24 ساعة

البنك الكويتي للطعام يبدأ استقبال »زكاة الفطر«
أعلن البنك الكويتي للطعام 
عن بدء اســتقبال زكاة الفطر 
وحددهــا مــن خــال املوقــع 
اإللكترونــي للبنــك او عبــر 
القصيرة،  النصية  الرســائل 
وذلــك اعتبارا من ٢5 رمضان 
حتــى ليلة عيد الفطر املبارك 
وذلك على مدار الـ ٢4 ساعة.

ويعمــل البنــك الكويتــي 
للطعام على توفير سبل الراحة 
جلميع املتبرعني واحلريصني 
على دفع الزكاة بشــكل يائم 
جميع ظروفهم اليومية وتوفير 
أوقاتهــم، وذلــك مــن خــال 
الوصول الســهل لدفع الزكاة 
والتي تعتبر من أحدث الطرق 
املســتخدمة عامليــا لتحصيل 

أموال العمل اخليري.
ويســتقبل البنك الكويتي 
للطعام التبرعــات على مدار 
الســاعة عــن طريق إرســال 
رســالة نصيــة باملبلغ ١ أو 5 
 VIVA أو ١٠ دنانير على شبكة
برقم 5٠48٧ وشبكة ZAIN برقم 
٩4١٢٢ أو عــن طريــق املوقع 

اإللكتروني.
وبهــذه املناســبة، صــرح 
نائــب رئيــس مجلــس إدارة 

البنك الكويتي للطعام مشعل 
األنصــاري قائــا: ان املقدار 
الواجــب إخراجــه مــن زكاة 
الفطر هو صاع نبوي من األرز 
ونحوه مما يعتبر قوتا يتقوت 
به، والصاع )مكيال ما يعادل 
٢.5 كيلوغرام من األرز تقريبا(، 

أو ما يقابلهما من املال.
وأضاف األنصاري: يجوز 
إخراج زكاة الفطر نقدا مبقدار 
قيمة الفطرة العينية، وتقدر 
القيمة في العام احلالي مببلغ 

دينار واحد عن كل فرد.
وأشــار األنصاري إلى ان 
زكاة الفطر واجبة عن كل فرد 

من املســلمني صغيرا كان أو 
كبيرا، ذكرا كان أو أنثى، ملا جاء 
عن عبداهلل بن عمر رضي اهلل 
عنهما: »فرض رسول اهلل ژ 
زكاة الفطر من رمضان، صاعا 
من متر أو صاعا من شــعير، 
علــى العبــد، احلــر، والذكر، 
واألنثــى، والصغير، والكبير 
من املسلمني« رواه البخاري.

وأوضح األنصاري أنه يلزم 
املزكي أن يخرج زكاة الفطر عن 
نفسه وعن زوجته وعن كل من 
تلزمه نفقتهم من أوالده الصغار 
ووالديه إذا كان يعولهما، وال 
تلزمه الفطرة عن خدمه، وإن 
تبرع بفطرة خدمه املســلمني 
فقط أو بعض من يعمل عنده 
أو غيرهــم من املســلمني، وال 
تلزمه فطرة اجلنني ما لم يولد 
قبــل غروب شــمس آخر يوم 
مــن رمضان وإن أخرجها عنه 
فا بأس بذلك. ويخاطب البنك 
الكويت  الكويتي للطعام أهل 
الكرام بأنه بزكاتكم وبدعمكم 
من خال تبرعاتكم يصل خير 
الكويت بلد قائد اإلنسانية إلى 
احملتاجني والفقراء في جميع 

أنحاء الباد.

وحث األنصاري املسلمني 
علــى أداء الــزكاة نظرا ملا لها 
من آثــار طيبة علــى الصائم 
نفسه وعلى الفقير حلديث ابن 
عباس رضي اهلل عنهما قال: 
»فرض رســول اهلل ژ زكاة 
الفطر طهرة للصائم من اللغو 
والرفث وطعمة للمساكني، من 
أداهــا قبل الصــاة فهي زكاة 
مقبولة ومن أداها بعد الصاة 
فهي صدقة من الصدقات«. وفي 
ختام تصريحه، أثنى األنصاري 
على مجتمع الكويت الذي ميتاز 
بحبه للخير في مساعدة األسرة 
احملتاجة واملتعففني، مؤكدا ان 
اهلل تعالى أثنى على املبادرين 
واملســارعني إلــى فعل اخلير 
بإخراج الزكاة وبذل الصدقات 
فهما من ســبل تطهير النفس 
وتعويدها على العطاء واإليثار.
وقد أنشئ البنك الكويتي 
للطعــام مببــادرة مــن رجل 
األعمــال بــدر اخلرافي، وذلك 
بعد أخذ موافقة رســمية من 
اجلهــات اإلداريــة املختصــة 
والقرار الوزاري رقم أ/٧6 لسنة 
٢٠١6 بإشهارها كجمعية رسمية 

خيرية.

بدر اخلرافي 

سمير السقال

د.جمال الشطي

مشعل األنصاري

األنصاري: الكويت 
من أولى الدول 

في قطاع العمل 
اخليري ومساعدة 

املتعففني

كوبونات مواد غذائية لـ 200 أسرة بقيمة 30 ديناراً

منها بورما والحرم المكي وألبانيا وكوسوڤا ولندن وسورية وتركيا

»النوري اخليرية«: 3000 وجبة إفطار يومية للصائمني

»النجاة« وزعت 2.4 مليون وجبة إفطار صائم في 25 دولة

الشــيخ  أعلنت جمعية 
عبداهلل النوري اخليرية عن 
قرب انتهاء مشروع إفطار 
الصائم داخل الكويت للعام 
احلالــي ١438 هـ - ٢٠١٧ م 
كما توقعت إدارة اجلمعية 
أن يحقق املشروع هذا العام 
جناحــا يتجــاوز جناحات 
وبــدأت  املاضــي،  العــام 
اجلمعية استعداداتها مبكرا 
وأطلقت حملة إعامية كبرى 
لدعم أنشطتها وتوسيع آفاق 

عملها.
وفي تصريح صحافي له 
صرح مدير إدارة الشؤون 
اإلدارية واملاليــة بجمعية 
الشــيخ عبــداهلل اخليرية 

أعلــن نائــب املديــر العام 
العامــة واملــوارد  للعاقــات 
النجــاة اخليريــة  بجمعيــة 
د.جمال الشــطي عن إجنازات 
مباركة حققتها اجلمعية خال 
هذا العام حيال مشروع والئم 
إفطــار الصائم حيــث وزعت 
اجلمعية عدد ٢.4 مليون وجبة 
إفطار صائم في عدد ٢5 دولة 
وحرصت النجاة على اختيار 
األماكن األشد احتياجا لتحقيق 
أكبر نســبة من املســتفيدين 

سمير السقال بأن مشروع 
إفطار الصائم داخل الكويت 
لهــذا العــام مت تنفيذه في 
ثاث مناطق بالكويت وهي: 

ومراعــاة أن تكــون الوجبات 
املقدمــة ذات جودة ومشــبعة 

وتليق باإلنسانية.
وقال الشطي: يعد مشروع 
والئم إفطار الصائم واحدا من 
أهم املشــاريع املوسمية التي 
تنفذهــا اجلمعية، وخال هذا 
العام شهد املشروع نقلة نوعية، 
إذ إننا بفضل اهلل قمنا بتنفيذه 
في عدة دول منها بورما واستفاد 
منــه أهلنــا املســلمون هناك، 
وكذلك في احلرم املكي الشريف 

منطقــة خيطــان ومنطقة 
جليــب الشــيوخ ومنطقة 

املهبولة.
وأكد السقال أن اجلمعية 

ودولة البانيا وكوسوڤا ولندن 
وسورية واألردن واجلمهورية 
ومصــر  ولبنــان  التركيــة 
وباكســتان وتشاد وجيبوتي 
والهنــد وســيان وغيرها من 
الدول األخــرى، وفيما يخص 
الاجئني السوريني، فقد قمنا 
خال هذا العام بتوزيع عشرات 
آالف من الوجبات لاجئني في 
شــتى الدول وشارك معنا في 
توزيعهــا للمســتفيدين فرق 
شبابية من الاجئني السوريني. 

قامت باختيار تلك املناطق 
حيث تتسم بالكثافة العددية 
من الوافدين من اجلنسيات 
املختلفــة، حيث يتم تقدمي 
عــدد 3٠٠٠ وجبــة طازجة 

يوميا في املناطق الثاث.
ومت صرف كوبونات مواد 
غذائية لعدد ٢٠٠ أسرة قيمة 
الكوبــون 3٠ دينارا، تقوم 
األسرة باختيار ما تريده من 
مواد غذائية. وصرح السقال 
بأن األمانة العامة لألوقاف 
قد ساهمت في دعم مشروع 
والئم إفطار الصائم داخل 
الكويت مببلغ 3٠ ألف دينار 
مــن مصارف والئــم إفطار 

الصائم باألوقاف.

وتابع الشطي: نحرص على 
التعاقد والتعاون مع املؤسسات 
واجلمعيات اخليرية الرسمية 
املشهرة في البلدان اخلارجية 
كذلــك نهتم بتوثيــق األعمال 
وإيصالها للمتبرعني ونشرها 
عبر وسائل التواصل االجتماعي 
ومواقع اجلمعية باإلنترنت، كما 
نحرص على إيصال خيرات أهل 
الكويت ملســتحقيها وتتواجد 
فرق مشرفة بشكل يومي على 

والئم إفطار الصائم.

جانب من إفطار الصائمني

عبر 21 موقعاً الستقبالها أو من خالل التبرع حلسابات »البيت« بالبنوك احمللية

»بيت الزكاة« يبدأ استقبال زكاة الفطر حتى 29 رمضان
أعلــن بيت الــزكاة عن بدء 
اســتقبال زكاة الفطر العينية 
والنقدية من خال ٢١ موقعا في 

مختلف مناطق الباد.
وقال البيت ان املواقع التي 
حددها بيت الزكاة الســتقبال 
زكاة الفطــر العينية هي: فرع 
البيت للتبرعــات العينية في 
الســاملية، ومكتــب التواصــل 
مع كبــار احملســنني بضاحية 
واملراكــز  الســالم،  عبــداهلل 
اإليرادية في كل من )العارضية- 
اخلالدية- سلوى- الروضة- 
القرين- مشرف- العدان- فهد 
األحمد- الفحيحيل- العمرية- 
الفيحاء-  الشامية- قرطبة- 
العديلية- السرة - الشعب- 
بيان- صباح الســالم- سعد 
العبداهلل(، وذلــك اعتبارا من 
٢5 رمضان وحتى ٢٩ رمضان 
املبارك في الفترة املسائية من 
الساعة ٩:٠٠ مســاء إلى 3٠:١١ 
مســاء. وبهذه املناسبة صرح 
مدير مكتب الشؤون الشرعية 
فــي بيت الــزكاة جابــر فليح 
الصويلــح أن املقــدار الواجب 
إخراجــه مــن زكاة الفطــر هو 
صاع نبوي مــن األرز ونحوه 
ممــا يعتبــر قوتا يتقــوت به، 
والصاع )مكيال ما يعادل 5.٢ 

كيلو غرام من األرز تقريبا(.
وقال إن زكاة الفطر واجبة 
عن كل فرد من املسلمني صغيرا 
أو كبيــرا، ذكــرا كان أو  كان 
أنثى، ملا جــاء عن عبداهلل بن 
عمــر رضي اهلل عنهما )فرض 
رسول اهلل ژ زكاة الفطر من 
رمضان، صاعا من متر أو صاعا 
من شــعير، على العبد، احلر، 
والذكــر، واألنثــى، والصغير، 

والكبيــر من املســلمني( رواه 
البخاري. وأضــاف الصويلح 
انه يجوز إخراج زكاة الفطر من 
األقوات األخرى كالقمح والتمر 
والذرة والدقيق واجلنب واللحوم 
سواء كانت معلبة أو غير معلبة 
نظرا لتعدد أصناف املقيمني في 

الكويت وتعدد أغراضهم.
وذكــر الصويلح أنه يجوز 
إخراج زكاة الفطر نقدا مبقدار 
قيمة الفطــرة العينية، وتقدر 
القيمة في العام احلالي مببلغ 
دينار واحد عن كل فرد، مشيرا 
إلى أن الهيئة الشرعية في بيت 
الزكاة أخــذت بذلك ملا فيه من 
التيســير علــى املزكــي وعلى 
الفقير، وهذا ما تفتي به جلنة 
الفتوى في وزارة األوقاف، وهو 
ما أقرته الندوة السادسة لقضايا 

الزكاة املعاصرة.

وبني أنــه يلــزم املزكي أن 
يخرج زكاة الفطر عن نفســه 
وعن زوجته وعن كل من تلزمه 
نفقتهــم مــن أوالده الصغــار 
ووالديــه إذا كان يعولهما، وال 
تلزمــه الفطرة عن خدمه، وإن 
تبــرع بفطرة خدمه املســلمني 
فقط أو بعض من يعمل عنده 
أو غيرهم من املسلمني مع اإلذن 
منهم جــاز، وال تلزمــه فطرة 
اجلنــني ما لم يولد قبل غروب 

شمس آخر يوم من رمضان.
من جهته، قــال مدير إدارة 
تنمية املوارد فــي بيت الزكاة 
نايف اجليماز ان املراكز اإليرادية 
لبيت الزكاة مبــا فيها صاالت 
احملســنني فــي املقــر الرئيس 
لبيت الزكاة بجنوب السرة أو 
فروع البيت في مناطق سلوى 
واجلهــراء وإشــبيلية جاهزة 

نايف اجليماز

الســتقبال زكاة الفطر النقدية 
الفترتــني الصباحيــة  خــال 
واملسائية، أو من خال التبرع 
حلسابات بيت الزكاة في البنوك 
احملليــة، وكذلــك عــن طريق 
خدمة التبرع بوساطة الرسائل 
القصيرة مجانا، ملشتركي شركة 
االتصاالت املتنقلة )زين( على 
الرقم )٩٩٩٩١(، وملشتركي شركة 
)فيفــا( على الرقــم )55٢44(، 
وملشتركي شركة )أوريدو( على 
الرقم )١554(، حيث يقوم املتبرع 
بإرسال رسالة قصيرة، حرف 
)ف( أو)F( ويتبعه مبسافة ثم 
مببلغ التبرع بـ )١، 5، ١٠، ٢٠( 
دينــارا كمــا أن املتبرع الكرمي 
ميكنه التبرع بقيمة زكاة الفطر 
من خال أجهزة السحب اآللي 
فــي فروع بيت التمويل أو من 

خال تطبيق بيت الزكاة.

عزام الصباح يشيد باملؤسسات اخليرية البحرينية

أشاد عميد السلك الديبلوماسي سفير 
الكويت لدى مملكة البحرين الشيخ عزام 
الصباح  باإلسهامات اخليرية واإلنسانية 
التي تقوم بها املؤسســة اخليرية امللكية 
 والتي تعمل على  االرتقاء مبستوى أيتام 
املؤسســة اخليريــة امللكيــة التعليميــة 
والصحيــة واالجتماعيــة، باإلضافة إلى 
األعمال اخليرية   واملساعدات اإلغاثية خارج 
البحرين ما جعل املؤسسة اخليرية مثاال 
يحتذى في العمل اإلنساني في جميع دول 

العالم.
وأثنى الشيخ عزام لدى حضوره غبقة 
املؤسســة اخليرية امللكية علــى الدور 

 احليوي الفاعل الذي يقوم به سمو الشيخ 
ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جالة امللك 
لألعمال اخليرية وشؤون الشباب رئيس 
مجلس األمناء، وما أضافه من إسهامات 
خيرية وإنسانية من خال استراتيجيته 
التي شملت عناصر كثيرة ما جعلها أكثر 
شمولية، والتي تأتي تنفيذا للتوجيهات 
الســديدة من لدن صاحب  اجلالة امللك 
حمــد بن عيســى آل خليفة، حفظه اهلل 
ورعاه، في تطور العمل اخليري واإلنساني  
والتطوعــي  ما جعــل البحرين حتصل 
على املركز األول عربيا في مجال العطاء 

اخليري.

الشيخ عزام الصباح لدى مشاركته في غبقة املؤسسة اخليرية امللكية 

»زكاة العثمان« تدعو لدعم كسوة وعيدية األيتام
قــال مدير جلنــة زكاة 
العثمــان التابعة جلمعية 
النجاة اخليرية الشيخ احمد 
الكنــدري إن اللجنة تكفل 
أكثر من 3٠٠٠ يتيم في شتى 
الدول اخلارجيــة ونعمل 

على رعايتهــم وتعليمهم 
وتثقيفهم ولدينا بفضل اهلل 
من أيتام اجلمعية من أصبح 
طبيبــا ومهندســا وفنيــا 
وحرفيــا فغايتنا حتويل 
هذه الطاقات ملــادة فاعلة 
تعمد إلى تنمية مجتمعاتهم 

ونهضة أمتهم.
وتابــع قائــا: »نحــن 
نعيــش فــي هذه العشــر 
املباركة نطرح للمحسنني 
مشــروع كســوة وعيدية 
اليتيم ويبلغ مبلغ الكسوة 
والعيديــة معــا ٢٠ دينارا 
كويتيــا، ونهــدف من هذا 
الفــرح  إدخــال  املشــروع 
والســرور على األيتام في 
هذه األيام املباركة ونساهم 
في أن يرتدوا مابس جديدة 
أسوة باألطفال الذين هم في 
عمرهم كذلك حتقيق التكافل 
وحرصــت  االجتماعــي 

اللجنــة على الســرعة في 
بدء املشروع حتى يتسنى 
لها توزيع الكسوة قبل عيد 
الفطر املبارك، خصوصا أن 
األيتام موزعون في العديد 
من الدول اخلارجية األغلبية 
مــن األيتــام الســوريني 
الاجئني، وإيصال األموال 
إليهــم ميــر عبــر وزارة 
واخلارجيــة  الشــؤون 
املكاتــب اخلارجيــة  ثــم 
واجلمعيات الرسمية التي 
تتعاون معنا«.  مستشهدا 
بحديث الرســول ژ »من 
أفضــل األعمــال إدخــال 
السرور على املؤمن، تقضي 
له دينا، تقضي له حاجة، 
تنفس له كربة« فهنيئا ملن 
كان سببا في إطعام الفقراء 
وكســوة العــراة وتفريج 
كربات املكروبني ومساندة 

الضعفاء واملساكني. احمد الكندري

.. والبيت يستعرض شروط وأحكام نقل الزكاة إلى اخلارج
استعرض بيت الزكاة أحكام وشروط نقل 
الــزكاة من خالل فتاوى ندوات قضايا الزكاة 
املعاصرة، حيث تعتبر الزكاة أساســا للتكافل 
االجتماعي في البالد اإلسالمية كلها فإن األصل 
الذي ثبت بالسنة وعمل اخللفاء هو البدء في 
صرف الزكاة للمستحقني من أهل املنطقة التي 
جمعت منها، ثم ينقل ما فاض عن الكفاية إلى 
مدينه أخرى باستثناء حاالت املجاعة والكوارث 
والعوز الشديد فتنقل الزكاة إلى من هم أحوج، 
وهذا على النطاق الفردي واجلماعي، كما يجوز 
على النطاق الفردي نقلها إلى املستحقني من 

قرابة املزكي في غير منطقته. 
وقال البيت إن نقل الزكاة إلى غير موضعها 
لــه ضوابط، وذلك بعد االطالع على التوصية 
الثالثة للندوة األولى لقضايا الزكاة املعاصرة 

من أن األصل صرف الزكاة للمســتحقني من 
أهل املنطقة التي جمعت منها ثم ينقل ما فاض 
عن الكفاية إلى مدينة أخرى مع جواز النقل - 

استثناء - ملن هو أحوج، أو للقرابة. 
وقد انتهت الندوة إلى تفصيل املبدأ الشرعي 
في نقل الزكاة على النحو التالي أوال: األصل 
في صرف الزكاة أن توزع في موضع األموال 
املزكاة - ال موضع املزكي - ويجوز نقل الزكاة 
عن موضعها ملصلحة شــرعية راجحة. ومن 
وجوه املصلحة للنقل: نقلها إلى مواطن اجلهاد 
في ســبيل اهلل، نقلها إلى املؤسسات الدعوية 
أو التعليمية أو الصحية التي تستحق الصرف 
عليها من أحد املصارف الثمانية للزكاة، نقلها 
إلى مناطق املجاعــات والكوارث التي تصيب 
بعض املســلمني في العالم، نقلها إلى أقرباء 

املزكي املستحقني للزكاة، نقل الزكاة إلى غير 
موضعها في غير احلاالت الســابقة ال مينع 
إجزاءها عنه ولكن مع الكراهة بشرط أن تعطي 
إلى من يســتحق من أحد املصارف الثمانية، 
موطن الزكاة هو البلد وما بقربه من القرى وما 
يتبعه من مناطق مما هو دون املسافة القصر 
)82 كم تقريبا( ألنه في حكم بلد واحد، موضع 
الزكاة بالنســبة لزكاة الفطر هو موضع من 
يؤديها ألنها زكاة األبدان. وذكر البيت انه مما 
يسوغ من التصرفات في حاالت النقل: تعجيل 
إخراج زكاة املال عن نهاية احلول مبدة ميكن 
فيها وصولها إلى مستحقيها عند متام احلول 
إذا توافرت شــروط وجوب الزكاة، وال تقدم 
زكاة الفطــر على أول رمضان، تأخير إخراج 

الزكاة للمدة التي يقتضيها النقل.

قيمة زكاة الفطر دينار 
واحد عن كل فرد

أو صاع من األرز

»األنباء« تنشر خطة عمل الوزارة للعام الدراسي المقبل

»التربية«: 7 ديسمبر آخر موعد لتسليم املعلمني 
الكويتيني عملهم و19 أكتوبر للوافدين

عبدالعزيز الفضلي

أعلنــت وزارة التربية عن خطة تنظيم 
عمل واســتقبال الكــوادر التعليمية للعام 
الدراســي املقبــل ٢٠١8/٢٠١٧، ســواء مــن 
مخرجات كلية التربية والتربية األساسية 
أو الكليات األخرى أو التعاقدات احمللية. في 
كتاب وجهته وكيلــة التعليم العام فاطمة 
الكنــدري إلى الوكيــل اإلداري في الوزارة، 
وحصلت »األنباء« على نســخة منه، دعت 
الكندري إلى ضرورة التنســيق مع ديوان 
اخلدمــة املدنية نحو الشــروع في حتويل 
الكوادر من مخرجات كليتي التربية والتربية 
األساســية حديثــي التخــرج إلــى املناطق 
التعليمية اعتبارا من تاريخ ١6 يوليو املقبل 
مع اإليعاز للمناطق التعليمية بالعمل على 
استقبال هذه الكوادر وبدء إجراءات تعيينهم 
)فحص طبي، تسمية مراحل ومراكز العمل( 
بعد هذا التاريــخ مع تكليف املختصني في 
إدارة املوارد البشرية اعتبارا من تاريخ 3٠ 
الشــهر املقبل باستدعاء الكوادر التعليمية 
الوطنية من غير مخرجات الكليات التربوية 
أو ممن مضى على تخرجهم اكثر من عام من 
مخرجات الكليات التربوية الذين اجتازوا 
املقابات الفنية بنجاح وتسليمهم إجراءات 
التعيني )الفحص الطبي( ثم توجيههم إلى 

مراجعة إدارة التنسيق ومتابعة التعليم العام 
مباشــرة بعد إمتام هذه اإلجراءات بتاريخ 
١3 أغســطس املقبل. وذكــرت الكندري أنه 
بالنسبة للكوادر التعليمية من غير الكويتيني 
)محلي( فيتم استدعاء جميع املتقدمني الذين 
اجتازوا املقابات احمللية بنجاح اعتبارا من 
6 أغســطس وتســليمهم إجراءات التعاقد 
)الفحص الطبي/ البصمات( وتوجيههم إلى 
مراجعة إدارة التنسيق ومتابعة التعليم العام 
مباشرة بعد إمتام هذه اإلجراءات بتاريخ ٢٠ 
أغسطس، الفتة إلى أنه بالنسبة للمواعيد 
احملددة لنهاية تسلم العمل ألعضاء الهيئة 
التعليمية للفصل الدراسي األول من العام 
الدراسي ٢٠١8/٢٠١٧ فذلك على النحو التالي: 
اخلميس ٧ ديسمبر املقبل آخر موعد لتسليم 
العمل للكوادر الوطنية سواء احملولون عن 
طريق اخلدمة املدنية أو إدارة املوارد البشرية 
وكذلك املنتدبون أو املنقولون من جهات أخرى 
بينما سيكون اخلميس ١٩ أكتوبر املقبل آخر 
موعد لتسليم العمل للكوادر التعليمية من 
غيــر الكويتيني منوهة بأنه يتم احتســاب 
مباشــرة العمل جلميع الكــوادر التعليمية 
اجلدد اعتبارا من 5 سبتمبر املقبل على أن 
تشــمل جميع املواعيد واإلجراءات السابقة 
محضري العلوم داعية التأكيد على أهمية 

االلتزام بتلك املواعيد واإلجراءات.

»زكاة كيفان« تطلق 
مشروع كفكف دموع اليتامى

زكاة  جلنــة  أطلقــت 
كيفــان مشــروع كفكــف 
دموع اليتامى انطاقا من 
قول رســول اهلل ژ: »أنا 
وكافــل اليتيم فــي اجلنة 

هكــذا، وأشــار بالســبابة 
والوســطى وفرج بينهما 
شــيئا«. وفي هذا الشــأن 
تقــوم جلنــة زكاة كيفان 
بــدور فعــال ومميز جتاه 
كفالة األيتــام فا يقتصر 
األمر على إطعــام الطعام 

والكسوة بل حترص على 
تفعيل مبدأ املتابعة عن كثب 
وتسليم الكفاالت والهدايا 
لأليتام يدا بيد وتطمئن على 
التعليمية.  اليتيم  مسيرة 
ومتكن املتبرع الكرمي من 
التواصل مع اليتيم وكذلك 
توفر لكل من يريد أن يسافر 
ليرى اليتيــم الذي يكفله 
فتيسر له األمر وتساعده 
في رؤية اليتيم كل هذا من 
خال مشروع »كفكف دموع 

اليتامى«.
وقالــت اللجنة ان عدد 
يتيــم  املســتفيدين 3٠٠ 
سنويا، وان املشروع يهدف 
إلى كفالة األيتام في مختلف 
الدول العربية واإلسامية، 
وإدخال السرور على أمهات 

األيتام. إحدى األسر تأخذ مساعدات أهل الكويت


