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غالف الكتاب 

»الثقافة اإلسالمية« تصدر »مرويات اخلالفة الراشدة«

»املناقصات املركزية«: فض العطاءات
مباشرة على املوقع اإللكتروني

أكدت إدارة الثقافة اإلسالمية بوزارة 
األوقاف والشؤون اإلسالمية األهمية 

الثقافية واملعرفية التي تشكلها أنشطتها 
وفعالياتها املتنوعة من إنعاش للحراك 

املجتمعي، وإعطاء مساحات مناسبة تدعم 
اجلدار القيمي، وتسهم وبحرفية في إحداث 

انتعاشة مالئمة تعمق الصلة بني املسلم 
وثوابته، ومنارة إشعاع ترشد اجلميع 

إلى طريق اخلير والرشاد. جاء ذلك خالل 
اإلعالن اإلدارة عن إطالله ثقافية جديدة 

إلصداراتها الثقافية والدعوية املتميزة والذي 
متثل في كتاب »مرويات اخلالفة الراشدة 
في طبقات ابن سعد« للشيخ رزق محمد 

عبدالعليم.

وأوضحت اإلدارة أن هذا اإلصدار قد تفرد 
باستعراضه السلس لقراءة متأنية حلقبة 

هامة من تاريخ أمتنا اإلسالمية املجيد 
املتمثل في عصر اخلالفة الراشدة لألئمة 
األربعة رضوان اهلل عليهم. حيث استطاع 
املؤلف ومن خالل كتابه أن يوفق في جمع 

واستقصاء كامل ملرويات احلافظ محمد 
بن سعد عن اخللفاء الراشدين األربعة التي 

وردت في كتابه الطبقات الكبرى، حيث 
انطلق الكتاب في ثالثة محاور رئيسة أولها 
تناول فيه ترجمة وافية البن سعد صاحب 

الطبقات ذكر فيها شيوخه ومكانته العلمية، 
ثم تالها بتعريف عام لعلم الطبقات وأهميته 

وتاريخ نشأته.

قال رئيس جلنة املناقصات 
املركزية أحمد الكليب ان اللجنة 
بــدأت في إعــالن نتائج فض 
عطاءات املناقصات مباشــرة 
على موقعها اإللكتروني للمرة 
االولى منذ إنشائها في خطوة 
لتعزيــز مبدأ الشــفافية في 

اجراءاتها.
وأوضــح الكليب في بيان 

ان هذه اخلطوة تطبق للمرة 
األولى في تاريــخ اللجنة اذ 
لم يســبق ان قامــت اللجنة 
باإلعالن عن كشوف األسعار 
في نفس يوم فتح املظاريف 
التقليديــة  ســواء بالطــرق 
املعمول بها سابقا او باستخدام 

التكنولوجيا احلديثة.
وذكــر ان هــذه اخلطــوة 

تهم قطاعــات عديدة بالدولة 
على رأسها القطاع احلكومي 
والنفطــي واخلاص ألهميته 
فــي معرفة أســعار وترتيب 
الشركات املتنافسة باملناقصات 
احلكوميــة، مبينــا ان نشــر 
ســيتم  االســعار  كشــوف 
فور فتح مظاريــف عطاءات 
املتقدمــة خــالل  الشــركات 

اجتماعات اللجنة على موقع 
جلنة املناقصات اإللكتروني.

وأضاف الكليب ان اللجنة 
لن تدخر جهدا في تعزيز مبدأ 
الشفافية على جميع اإلجراءات 
املتعلقــة باملناقصات العامة 
واملمارسات من خالل توفير 
املعلومات والقرارات أوال بأول 

جلميع املهتمني.

جابر الصويلح 

إبراهيم الصالح 

قال مدير مكتب الشؤون 
الشرعية في بيت الزكاة جابر 
الصويلــح إن وجوب الزكاة 
فــي الذهــب والفضــة ثابت 
بالكتاب والســنة واإلجماع، 
لقوله تعالى: )والذين يكنزون 
الذهب والفضة وال ينفقونها 
في سبيل اهلل فبشرهم بعذاب 
أليم يوم يحمى عليها في نار 
جهنــم فتكوى بهــا جباههم 
وجنوبهــم وظهورهم هذا ما 
كنــزمت ألنفســكم فذوقوا ما 
كنتم تكنزون(. وقول الرسول 
ژ: »ما من صاحب ذهب وال 
فضة ال يؤدي منها حقها، إال 
إذا كان يــوم القيامة صفحت 
له صفائــح من نــار فأحمي 
عليها في نــار جهنم فيكوى 
بهــا جنبه وجبينه وظهره«. 
وعلى هذا أجمع املسلمون في 
كل العصور. ولفت الصويلح 
إلى أن نصاب الذهب عشرون 
دينارا لـ 85 جراما من الذهب 
اخلالص ونصاب الفضة مائتا 
درهم لـ 595 جراما تقريبا من 
الفضة اخلالصة، ويراعى في 

قال مدير عام بيت الزكاة 
إبراهيم الصالــح انه حرصا 
من سمو الشيخ سالم العلي 
علــى إدخال البهجة والفرحة 
الكويتيــني  أبنائــه  علــى 
املشــمولني في مشروع تبرع 
سموه الكرمي بهذه املناسبة، 
فقد كثف بيت الزكاة جهوده 
فــي ســبيل تنفيــذ تعليمات 
ســموه في سرعة السداد عن 
أكبر عدد ممكــن من املدينني 
الصــادر بحقهــم أمــر ضبط 
وإحضار، حيــث بلغ إجمالي 
عدد من مت السداد لهم  9335 
مدينا، وبلغ مجموع قضاياهم 
14.531 قضيــة بإجمالي مبلغ 
16.812.435 مليون دينار في 
مشــروع املدينــني الكويتيني 

تقدير نصاب احللي الذي جتب 
فيــه الزكاة الــوزن ال القيمة 
اخلالصة من الوزن والصياغة. 
وأضاف أن حلــي املرأة املعد 
لالستخدام الشخصي ال زكاة 
فيه إذا لم يزد عن القدر املعتاد 
للبس املرأة بني مثيالتها في 
املســتوى االجتماعي لها، أما 
ما زاد عن القدر املعتاد فيجب 
تزكيته ألنــه صار في معنى 
االكتناز واالدخار، وكذلك تزكي 
املرأة كل ما عزفت عن لبسه من 
احللي لقدم طرازه أو نحو ذلك 
من األسباب. وحتسب الزكاة 
في كال النوعني حســب وزن 
الذهب والفضة اخلالصني، وال 
اعتبار بالقيمة وال بزيادتها، 
بسبب الصياغة والصناعة، 
وال بقيمة ما فيها من األحجار 
الكرمية، والقطع املضافة من 
غيــر الذهب والفضــة. وهذا 
والفضــة  الذهــب  بخــالف 
املوجودين لــدى التجار فإن 
العبــرة في تزكيتــه بالقيمة 
الشــاملة للصناعــة وملا في 
املصاغ من األحجار الكرمية. 

الصادر بحقهــم أوامر ضبط 
وإحضار قبل 2012/7/25. 

أما فيما يتعلق مبشــروع 
زواج الكويتــي مــن مواطنة 
كويتية ألول مرة بعد تاريخ 
2012/7/25، فأوضح الصالح 
أنه قــد مت االنتهاء من صرف  
20 دفعة شملت  3226 متزوجا 
بواقع  6000 دينار لكل منهم 
بإجمالــي 19.356.000 دينار. 
وذلك للمتزوجني اعتبارا من 
2012/7/26 حتى 2012/12/31.

وأضــاف انــه تزامنــا مع 
احتفــاالت الكويــت باألعياد 
الوطنية لوطننا احلبيب، يقدم 
جميع العاملني في بيت الزكاة 
أطيب التهاني والتبريكات إلى 
صاحب السمو األمير الشيخ 

وعما حرم استعماله من حلي 
الذهب والفضة، أشار الصويلح 
إلى وجوب الزكاة فيه، ومن 
ذلــك ما اتخذه الرجل لزينته 
من الذهبـ  والذهب محرم على 
الرجالـ  فعليه زكاته، كسوار 
ذهبي أو ساعة ذهبية، بخالف 
ما لو اتخذ خامتا من فضة فال 
زكاة فيه، ألنه حالل له، وكذا ما 
تتخذه املرأة من حلي الرجال 
لزينتها فهو حرام عليها وفيه 
زكاة. وجملــة ذلــك أن كل ما 
حرم استعماله من حلي الذهب 
والفضة فيه زكاة، بلغ نصابا 
بنفسه، أو بلغ بضمه إلى ما 
عنــده نصابــا. وأضــاف أن 
الزكاة الواجــب إخراجها في 
احللي تكون على وزن الذهب 
اخلالــص، ويقصــد بالذهب 
اخلالــص الســبائك الذهبية 
999 عيار 24، أما غير اخلالص 
فيســقط من وزنــه مقدار ما 
يخالطه من غير الذهب. إضافة 
إلى أن املقصود بسعر اجلرام 

هو سعره يوم أداء الزكاة.

صبــاح األحمــد، وســمو ولي 
العهد الشــيخ نــواف األحمد، 
وســمو رئيس مجلس الوزراء 
واحلكومة الرشــيدة والشعب 
الكويتي كافة بهذه املناســبات 
الغالية علــى قلوب الكويتيني 
جميعا. مشيدا باجلهود البناءة 
واملتواصلــة للعاملني في بيت 
الزكاة، ولرئيس اإلدارة العامة 
للتنفيذ وجميع العاملني باإلدارة 
ومديــر عــام بنــك التســليف 
واالدخار والعاملني به في إجناز 
مشروع التبرع وتواصلهم الدائم 
مــع البيــت وتقدمي كل ســبل 
الدعم واملساندة الالزمة لنجاح 
املشروع وتنفيذه على الوجه 
األكمل ووفق اآلليات والبرامج 

والضوابط املعتمدة للتنفيذ.

الصويلح: نصاب الزكاة من النقود والذهب والفضة 
2.5% وحلي املرأة ال زكاة عليه

الصالح: بيت الزكاة سدد مديونيات 9633 مدينًا 
لرفع إجراءات الضبط واإلحضار عنهم

زكاة العثمان تفتتح فرعاً جديداً بالروضة

»الكهرباء«: طرح مشروع إلضافة  500 ميغاواط مبحطة الصبية

ضمن مشروع تبرع سالم العلي

احمد الكندري 

دور كبير للجنة العثمان في حتفيظ القرآن الكرمي

أعلــن مديــر جلنــة زكاة 
العثمــان التابعــة جلمعيــة 
النجاة اخليرية احمد الكندري 
عن افتتاح اللجنة فرعا جديدا 
لهــا مبنطقــة الروضة وذلك 
ضمن سياسة اللجنة الرامية 
التوســع واالنتشــار  نحــو 
الستيعاب املشاريع اخليرية 
املتزايدة والتسهيل على أهل 
اخليــر فــي تلقــي تبرعاتهم 
وزكواتهــم، وتقــدمي الدعــم 
والعون واملساندة لذوي العوز 
واحلاجات والفقراء واملساكني 
واأليتام وكل صاحب حاجة.

وقــال الكنــدري ان جلنة 
زكاة العثمــان تعد اول جلنة 
زكاة بالوطن العربي والعالم 
اإلســالمي، ومنذ تأسيســها 
وهي تهدف إلى خدمة اإلسالم 
واملسلمني، وتقدمي يد العون 

دارين العلي

قــال مصــدر فــي وزارة 
الكهربــاء واملــاء ان الــوزارة 
تستعد لطرح مشروع لتنفيذ 
وإجناز مشروع خاص بإضافة 
500 ميغــاواط فــي محطــة 
الكهربــاء  الصبيــة لتوليــد 
واملياه، مشيرا الى انها ستقوم 
بطرحه أمام اجلهات الرقابية 
وتنفيــذه فــي حــال حصول 
الــوزارة علــى كل املوافقات 
من جلنة املناقصات وديوان 

احملاسبة. 
ولفــت املصــدر الــى ان 
الــوزارة تعمل علــى زيادة 

إنتاجهــا احلالــي والــذي 
يصل الــى 14 ألف ميغاواط 
في اليــوم الواحــد تقريبا، 
الفتا الى ان الــوزارة تولي 
املشاريع احلالية واملستقبلية 
اهتماما كبيرا، وذلك تزامنا 
مع التوسع العمراني وزيادة 
عدد الســكان وبناء املناطق 
السكنية احلديثة، مشيرا الى 
ان املشــروع املزمع تنفيذه 
سيساهم بشكل ملحوظ في 
توفير الطاقة الكهربائية لكل 
املستهلكني، مرجحا ان تتم 
ترسيته خالل النصف األول 
من العام احلالي، وذلك بعد 
احلصول على كل املوافقات 

الالزمة في هذا الصدد.
وأوضــح ان املشــروع 
املزمع تنفيذه، سبقه تنفيذ 
مشروع مماثل في محطتي 
الصبية والــزور اجلنوبية 
لتوليد الطاقة، ومبعدل 500 
ميغــاواط فــي كل محطــة، 
مشيرا الى ان محطة الصبية 
واحملطات األخرى، تشــهد 
الدورية،  أعمــال الصيانــة 
باإلضافة الى وجود املشاريع 
احلاليــة، بهــدف مواجهــة 
حتديات الصيف املقبل، مبينا 
ان محطة الصبية تشهد أيضا 
عمليــة اســتبدال حلراقات 
الغاليــات لرفــع كفاءتهــا 

االنتاجية، حيث انها تسير 
بشكل منتظم، ووفق اجلدول 
الزمني الذي يتم وضعه من 
قبل قطاع تشغيل وصيانة 

احملطات بالوزارة. 
وشــدد على أهمية مثل 
هذه املشاريع وزيادة إنتاج 
الــوزارة ســواء مــن خدمة 
الكهربــاء أو املياه، مشــيرا 
الى ان املســؤولني بالوزارة 
يعملــون علــى متابعة كل 
املشاريع احلالية واملستقبلية 
والتي من شأنها القضاء على 
أي أزمــة كهربائيــة خــالل 

األعوام القليلة املقبلة.

للفقراء واحملتاجــني وكفالة 
األيتــام وحفر اآلبــار، وبناء 
املساجد واملدارس في البلدان 
الفقيــرة، ومشــروع إفطــار 
الصائم ومشــروع األضاحي 
ومشروع احلج للفقراء وغير 
القادرين وغيرها من املشاريع 
األخرى.واوضــح ان العمــل 
باللجنة يسير وفق اليه عمل 
مدروسة وموضوعة بأحكام، 
ولدى اللجنة مكاتب خارجية 
تقــوم علــى متابعــة تنفيذ 
مشــاريعها اخليريــة وتزود 
اللجنة بالتقارير واألنشــطة 
بشكل دوري، مما بدوره جعل 
اللجنة قبلة أهل اخلير ذوي 

األيادي البيضاء.
واضاف الكندري ان اللجنة 
لديها مشاريع خيرية عديدة 
منها كفالة األيتام وتبلغ كفالة 

اليتيم 15 دينارا وتقوم اللجنة 
بارسال تقرير كامل للكافل، 
الدراســية  ويشــمل حالتــه 
والصحية ومستواه التعليمي، 
وتقوم من خــالل هذا الفرع 
بتنفيذ العديد من املشــاريع 
األخــرى، مثل مشــروع بناء 
املســاجد وحفر اآلبار وبناء 
دور االيتام واملراكز االسالمية، 
وحتفيظ القــرآن الكرمي من 
خالل مشاريع األترجة، وتقوم 
بتنفيذ مشروع الزواج الذي 
تتميــز به اللجنــة وحتاول 
من خالله القضاء على شبح 
العنوســة، وكذلك تســتقبل 
األثــاث املســتعمل، وتقيــم 
الدورات الشرعية  مشــروع 
ومشــروع العمرة ومشروع 
إصــالح ذات البــني، وغيرها 
من مشاريع اللجنة املتميزة.


