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الشميمري: تدشين خدمة الوقف عبر SMS لمشتركي »ڤيڤا«

فكري: مرضى الروماتيزم يمكنهم الصيام دون ضرر
شرط االلتزام بجدول األدوية وتعليمات الطبيب

االساس����ية االخيرة )السحور( 
وحتتوي على بروتني نباتي مع 
احد منتج����ات االلبان )زبادي و 
جنب او حليب( مع نشويات مركبة 
وميكن تناول قليل من مشروب 
الشاي اخلفيف حتى يقلل الشعور 
بالعطش، اما بني هذه الوجبات 
االساسية فيمكن تناول الفاكهة 
او العصائر الطازجة واملاء لكن 
في حدود احتياجات اجلسم وال 
ترهق جس����مك. ملحوظة مهمة 
جلميع من هم فوق 40 او 45 في 
السيدات و50 او 55 في الرجال، 
هناك ثالثة سموم بيضاء يجب 
مراعاة الكمي����ات املتناولة منها 
الروماتيزم  وخصوصا مرضى 
منهم وهي السكر وامللح والطحني 
)الدقيق( ونحن هنا نقول نحن 
قوم ال نأكل حتى جنوع واذا اكلنا 
ال نشبع، كما قال رسولنا الكرمي 

ژ وهو خير ختام.

البروتينات املس���ببة لاللتهابات، 
وبالتالي انتكاس احلالة املرضية 
وباالمتن���اع مؤقتا لفترة عن هذه 
االطعمة يؤدي له���دوء احلالة ثم 
تدريجيا ميك���ن ادخال بعض من 
هذه االطعمة كما في عالج حاالت 
احلساسية حتى ال يتهيج اجلهاز 

املناعي وتسوء احلالة الصحية.
الغذائي  اما بالنسبة للنظام 
الصحي ملرضى الروماتيزم خالل 
شهر رمضان الكرمي فهو يتلخص 
في تقسيم الوجبات الى اثنتني 
افطار )على  رئيس����يتني وجبة 
مرحلتني( بينهما وقت يتراوح بني 
15 و20 دقيقة وحتتوي على قدر 
كاف ومناسب من الكربوهيدرات 
وشراب دافئ وڤيتامينات وامالح 
)سالطة( ثم الوجبة الثانية بعدها 
1.5 الى 2 ساعة بها قدر مناسب من 
البروتني مع اخلضراوات وقليل من 
الدهون والكربوهيدرات ثم الوجبة 

احلالة الصحية غير املستقرة وبناء 
على ارشادات الطبيب املختص.

التي  وهناك بعض االبح���اث 
اجريت عل���ى مجموعات مختلفة 
من مرضى الروماتيزم )الروماتويد، 
املفاصل والذئبة  مرضى خشونة 
احلمراء( ودراسة مدى تأثير الصيام 
على اعراض املرض وشدته، وقد 
وجد ان هناك حتس���نا كبيرا في 
كثير من املرضى، لهذا فنحن نؤيد 
الروماتيزم على  ونشجع مرضى 
الصيام لك���ن هناك البعض منهم 
يحتاج الى استشارة طبيبه اخلاص، 
وحيث انه قد وجد ان هناك عالقة 
بني بعض ان���واع الطعام وازدياد 
شدة اعراض املرض الروماتيزمي 
وه���ي تختلف م���ن مريض آلخر 
حيث انه مبنزلة انتجني )جس���م 
غريب( يؤدي ال���ى تهيج اجلهاز 
املناعي وظهور االجسام املضادة 
بكثرة وارتفاع نسبة السيتوكاينز، 

صرحت مدير نظم املعلومات باألمانة العامة لألوقاف 
حنان الش���ميمري بأنه في إطار مساعي األمانة العامة 
لألوقاف لتسهيل عملية الوقف على مختلف فئات املجتمع 
الكويتي وتطويع التقنيات التكنولوجية املتطورة خلدمة 
اجلمهور الكرمي وتلبية مختلف احتياجاته فقد وفرت 
خدمة الوقف عن طريق الرس���ائل القصيرة SMS لكل 
من مشتركي ش���ركة زين لالتصاالت وشركة الوطنية 
 e-WAQF لالتصاالت، واستكماال ملشروع الوقف االلكتروني
مت تدشني اخلدمة مع شركة ڤيڤا لالتصاالت مع بداية شهر 
رمضان املبارك وذلك بتوفير تلك اخلدمة ملشتركي ڤيڤا 

وذلك بهدف توسيع الشريحة املستفيدة من اخلدمة.
وأوضحت الشميمري ان هذه اخلدمة تسهل عملية 
الوقف للجمهور وتوفر لهم الوقت واجلهد من خالل تقدمي 
اوقافهم باستخدام هواتفهم النقالة بكل سهولة ويسر 

وفي اي وقت مما يتيح لهم خدمة مجتمعهم حيث تصب 
ايرادات هذه اخلدمة في وقف الكويت اخليري.

وحول خدمة الوقف باستخدام تقنيات SMS أوضحت 
الش���ميمري أن تلك اخلدمة تسمح جلميع مستخدميها 
بدفع املبالغ الت���ي يرغبون في وقفها من خالل الهاتف 
النقال باتباع خطوات مبسطة للغاية وهي إرسال حرف 
»و« أو W متبوع مبس���افة وقيمة املبلغ )1، 5، 10، 20( 
 55115 :Viva1601 و :Wataniya دينارا على رقم اخلدم���ة
وZain: 90080 وبذلك تت���م العملية وأضافت أنه وبعد 
انتهاء عملية الوقف باستخدام SMS تصل للواقف رسالة 
شكر ويتم اخطاره فيها بإمتام العملية وأن املبلغ قد مت 
حتويله من حسابه لصالح األمانة العامة لألوقاف في 
زمن قياس���ي مما يعطي بعدا إضافيا يتمثل في تعزيز 

الثقة بني الواقف واألمانة.

الروماتيزم  قالت اختصاصية 
الطبيعي في مستش���فى  والطب 
السيف د.اميان فكري جمال الدين 
ان رمضان هو الشهر التاسع من 
االشهر القمرية في التقومي الهجري 
وفيه يصوم املسلمون بني 11 الى 18 
ساعة يوميا، وهذا الشهر الفضيل 
يتمتع بطاقات روحية وجس���دية 
هائلة تس���مو بالصائم الى اعلى 
درجات التأمل والتهذب والرقي في 
املعامالت الدنيوية والسعادة والفوز 

والنجاة في اآلخرة.
واضافت د.اميان فكري قائلة ان 
للشهر الفضيل كثيرا من االسئلة 
منه���ا: ه���ل مرض���ى الروماتيزم 
يس���تطيعون الصيام ام ال، وهل 
الصيام يض���ر باحلالة الصحية 
الروماتي���زم، وهل ميكن  ملرضى 
تغيير مواعيد االدوية الالزمة دون 
االضرار بحالة مريض الروماتيزم، 
وهل هناك عالقة بني انواع معينة من 
االطعمة واالمراض الروماتيزمية، 
وما النظام الغذائي املناسب ملرضى 
الروماتيزم في رمضان؟ نعم مرضى 
الروماتيزم ميكنهم الصيام دون اي 
ضرر على صحتهم ما لم يتعارض 
مع جدول االدوية اخلاصة بهم او 
اس���تقرار حالتهم املرضية، حيث 
ال يضر الصيام باحلالة الصحية 
واستقرار مريض الروماتيزم اال في 
بعض االمراض خصوصا املناعية 
منها واالخص مرضى الذئبة احلمراء 
غير املستقرة. وميكن تغيير مواعيد 
االدوية ملرضى الروماتيزم لكن هناك 
محاذير معينة لبعض املرضى ذوي 

حنان الشميمري

د.إميان فكري

منح مركز 32 لطب األسنان خصومات خاصة ألعضاء 
جمعي��ة الصحافيني الكويتية تصل ال��ى 20% وهذا املركز 
يوفر جميع خدماته العالجي��ة ألعضاء اجلمعية العمومية 

وعائالتهم الكرمية.

بنسبة 20% على خدماته العالجية

»مركز 32 لطب األسنان« يقدم خصمًا 
ألعضاء جمعية الصحافيين

»الكهرباء«: طرح مناقصة محطة الخيران قريبًا 
والتوجه نحو المشاريع الصغيرة لتغطية االستهالك

دارين العلي
شارفت وزارة الكهرباء واملاء على االنتهاء من إعداد 
الدراسات املتعلقة مبشروع انشاء محطة اخليران متهيدا 
لط���رح مناقصتها ف���ي أقرب وقت ممك���ن بعد ان اجاز 
لها مجلس الوزراء انش���اء اي محطة ال تتجاوز قدرتها 

االنتاجية 500 ميغاواط.
وأكدت مصادر مطلعة ل� »األنباء« على اهمية هذا 
املش���روع واملش���اريع األخرى املماثلة له في توفير 
الطلب على الكهرباء في ظل التوس���ع العمراني الذي 
تعيشه الكويت خالل هذه الفترة، مشيرا الى امكانية 
اعتم���اد الوزارة على تلك املش���اريع وعدم انتظارها 
للمشاريع الضخمة التي ربط القانون األخير تنفيذها 

بالشركات املساهمة.
وفي س���ياق متصل، أبدت املصادر تخوفها من تأخر 
مشروع محطة الزور الشمالية أكثر من ذلك، وقالت: كان 
مفترضا ان يبدأ تنفيذه حسب خطة الوزارة في فبراير 
املاضي، مس���تغربة من تأخر هذا املشروع وعدم وجود 
بوادر تشير الى اتخاذ خطوات فعلية جتاهه في الوقت 
الراهن علما انه من املشاريع التي يجب ان تعطى صفة 

االستعجال حلاجة الدولة اليه.
وأش���ارت املصادر الى ان���ه كان من األفضل لو ان 
الشركات املساهمة التي س���يتم تأسيسها متواجدة 
في السوق منذ فترة، كانت على األقل اكتسبت خبرة 
من خاللها تنفيذ مشاريع مشابهة لهذا املشروع الذي 

يصنف على انه مشروع دولة.
وأش���ارت الى ان خطأ تأخير تنفيذ مشروع محطة 
الزور الشمالية تقع مسؤوليته على ثالثة اطراف وزارة 
الكهرباء وامل���اء، حيث كان من املفت���رض ان ينفذ هذا 
املش���روع في عام 1998 ولكن لوجود بعض املشاكل مت 
تأجيله، اما الطرفان اآلخران اللذان يتحمالن مسؤولية 
هذا التأخير فهما اعضاء مجلس األمة واحلكومة مجتمعني 
ملوافقتهما على تنفيذ هذا املشروع وفق قانون الشركات 

املساهمة.
وأكدت مص���ادر على تنفيذ مش���روع محطة الزور 
الشمالية من شأنه ان يحل مشكلة توزيع انتاج محطة 

الزور اجلنوبية.

مسؤولية تأخير »الزور الشمالية« تتحمله الوزارة والحكومة والمجلس

انتقل الى رحم���ة اهلل تعالى 
في الرياض الس���كرتير االول في 
السفارة الس���عودية في الكويت 
سعود بن عبدالعزيز اجللعود اثر 

عارض صحي مفاجئ.
وقد اشاد سفير خادم احلرمني 
الشريفني لدى الكويت د.عبدالعزيز 
الفاي���ز مبا قدمه الفقيد س���عود 
اجللعود، رحمه اهلل، من خدمات 
ملليكه ووطنه اثن���اء فترة عمله 
في س���فارة اململكة لدى الكويت 
قبل انتقاله الى الرياض منذ فترة 
قصيرة، داعي���ا اهلل عز وجل ان 
يتغمده بواسع رحمته ويسكنه 
فس���يح جناته وان يله���م اهله 
الصب���ر والس���لوان، انا هلل وانا 

اليه راجعون.

السفير السعودي 
ينعى سعود الجلعود

الفقيد سعود بن عبدالعزيز اجللعود

مدير إدارة اإلفتاء أكد جواز إخراجها طعاماً أو نقداً

المطيري: زكاة الفطر في الكويت تساوي ديناراً

ومن ولد قب����ل ذلك وجبت عليه، 
وم����ن ولد بعد ذلك لم جتب عنه، 
موضحا ان وقت اخراجها األفضل 
من طلوع فجر يوم عيد الفطر الى 
ان يصعد اإلمام على املنبر ألداء 
خطبة العيد، ولو أخرجها املسلم 
قبل يوم العي����د بيوم او بيومني 
فحسن، ويرى بعض العلماء انه 
يجوز اخراجها من اول رمضان، 
ولو أخرها املس����لم عن ذلك فقد 
فات وقتها ووجب عليه اخراجها 
وتكون له صدقة من الصدقات ال 
صدقة فطر. وأضاف ان مقدار زكاة 
الفطر صاع من غالب قوت البلد، 
سواء كان قمحا او شعيرا او أرزا 
او غير ذلك، والصاع يساوي 2.5 
كيلو غرام تقريبا، ويجوز دفعها 
طعاما كما يجوز دفع قيمتها نقودا، 
وتس����اوي دينارا كويتيا عن كل 

شخص على األقل.

ديون على الغير فانه يضيفها ملاله 
في التقومي، وإذا كانت عليه ديون 
لغيره فانه يحسمها من ماله في 
التقومي، ثم يزكي الصافي بنسبة 

.%2.5
أم����ا فيما يخ����ص زكاة الفطر 
فقد بنينّ املطي����ري ان زكاة الفطر 

واجبة على كل مس����لم حي عند 
غروب شمس آخر يوم من رمضان 
وقادر على اخراجها، والقادر على 
اخراجها عند اجلمهور هو كل من 
ملك قيمتها زائدة عن قوته وقوت 
عياله وجميع حاجاته األصلية يوم 

العيد وليلته.
وزاد ان زكاة الفطر جتب على 
املس����لم عن نفس����ه وعن اوالده 
الفقراء باتفاق الفقهاء، كما جتب 
عليه عن كل من تلزمه نفقته شرعا 
ممن يعولهم من زوجاته ووالديه 
وأوالده عند اجلمهور، وال تلزمه 
ع����ن خدمه اال ان يتبرع بها عنهم 

ويخبرهم بذلك قبل اخراجها.
وأشار الى ان وقت وجوب زكاة 
الفطر عند اكثر الفقهاء هو غروب 
شمس آخر يوم من رمضان، فمن 
م����ات قبل ذلك فال جتب عليه وال 
عنه، ومن مات بعد ذلك وجبت عنه. 

ومعيشة من تلزمه نفقته من أهله، 
ويع����ادل النصاب )85( غراما من 
او قيمتها من  الذهب اخلال����ص، 
العروض التجارية والنقود، فإذا 
ملك املسلم هذا املقدار ومضى عليه 
احلول، وهو عام هجري كامل من 
وقت ملك النص����اب، وبقي عنده 
نصاب او أكثر، فإن الزكاة جتب 
عليه مبقدار ما عنده من املال في 

نهاية احلول«.
وذك����ر ان����ه وفقا لذل����ك على 
م كل ما عنده  املس����تفتي ان يق����ونّ
من املال النامي ف����ي آخر احلول 
الذي مل����ك فيه النصاب ثم يزكي 
ما عنده بنسبة 2.5% ويدخل في 
التقومي النقود التي ميلكها والعقار 
التجاري ولو لم يكن مكتمال والسلع 
التجارية وكل ما هو معد للتجارة 
وذلك بحسب قيمته في السوق يوم 
نهاية احلول، مضيفا انه اذا كانت له 

دعا مدير ادارة اإلفتاء في وزارة 
األوقاف والشؤون االسالمية تركي 
الى  املطيري املواطنني واملقيمني 
ضرورة حت����ري الدقة في اخراج 
زكاتي األموال والفطر وفقا ملا جاء 
الفتاوى الشرعية املنصوص  في 

عليها.
وأوضح في بي����ان صادر عن 
االدارة ان ال����زكاة يش����ترط فيها 
أم����ور مت حتديدها في  مجموعة 
الفتوى الصادرة عن جلنة األمور 
العامة برق����م 72 ع/2001 ونصها: 
»يبدأ احلول الزكوي على املسلم 
عندما ميتل����ك مقدار النصاب من 
الزائ����د عن حاجاته  النامي  املال 
األصلي����ة، وهي البيت الس����كنى 
البيت  والسيارة اخلاصة وفرش 
املعتاد ألمثاله، واملالبس والطعام 
الكافي له وألسرته، وما الى ذلك 
من احلاجات األساسية ملعيشته 

تركي املطيري

الصدقة: 10 سنوات في إعداد
معجم »آللئ األمثال والحكم المقارنة«

والرومان وغيرهم ليرسو في 
اخلتام على شاطئ زمننا هذا.

وق���ال الصدقة ان اعداد هذا 
املعجم استغرق عشر سنوات من 
العمل اجلاد واجلهد الدؤوب حيث 
اعتمد في تأليفه على أمهات الكتب 
في اللغتني اإلجنليزية والعربية 
كما يتضمن آالف األبيات احلكيمة 
ألكثر من 600 شاعر عربي أغلبهم 
مجهول لم يطل���ع على نتاجه 
اال قلة من املتخصصني ويحدد 
الفترة الزمنية التي عاش فيها 

كل شاعر.
ويؤكد املؤل���ف في معجمه 
ان االنسان هو االنسان بيد أن 
املالحظ أن الشعوب التي تنتمي 
الى أرومة لغوية واحدة أو يدين 
معظم أبنائها بدين واحد تزداد 
بينها القواس���م املش���تركة في 
األمثال وغير األمثال وذلك ألنها 
تنهل من ينابيع ثقافية واحدة 

وتشكل وجدانها قيم واحدة.

وق���دم الباح���ث الصدق���ة 
باصداره اضاف���ة مهمة وقيمة 
الى الدراسات األدبية واللغوية 
املقارنة كاش���فا ع���ن األصول 
العربية وغير العربية لكثير من 
األمثال اإلجنليزية ومبحرا خالل 
بحثه في كل العصور لينقب عن 
جذور تلك االمثال عند اليونانيني 

صدر في الكويت أخيرا معجم 
بعن���وان »آللئ األمثال واحلكم 
املقارن���ة.. إجنلي���زي � عربي« 
للباحث خالد الصدقة متضمنا 
كنزا نفيسا من درر النثر وجواهر 
الش���عر املختارة من عش���رات 
املراج���ع اإلجنليزي���ة القدمية 
واحلديثة ومن 450 مرجعا عربيا 
من كتب األمثال واألدب واللغة 
واحلديث والدواوين والتراجم 

وغيرها.
ويحتوي املعجم في صفحاته 
ال���� 558 على 529 مثال وحكمة 
إجنليزية متنوع���ة من حيث 
أغراضها ومعانيها لتكشف عن 
أسلوب تفكير اإلجنليز وموقفهم 
من مختلف القضايا واملشكالت 
كاحلب واملوت واملال واجلمال 
والصداقة واملصائب والعادات 
وغيره���ا مقارن���ة مبقابالتها 
العربية من النثر والش���عر في 

كل العصور األدبية.

خالد الصدقة

يتضمن كنزًا من درر النثر وجواهر الشعر المختارة من عشرات المراجع اإلنجليزية

على كل مسلم أن يتحرى الدقة في إخراج زكاتي األموال والفطر بحسب الفتاوى الشرعية


