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1127 طالبًا 
وطالبة التحقوا 

باحللقات 
القرآنية التابعة 

للجمعية

استقبال احملسنني 
خالل الفترتني 

الصباحية واملسائية 

توفير التموين 
ألكثر من 6 آالف 

أسرة خالل الشهر 
الفضيل 

1.727.590 د.ك 
مساعدات

لـ 5224 أسرة 
قدمها البيت في 

رمضان املاضي

البيت تسلم 2500 
سلة رمضانية من 
جمعية احلرس 

الوطني 

رائد اخلرافي واميان احلميدان يكرمان يوسف الصرعاوي

ليلى الشافعي

أقام���ت األمان���ة العامة 
الس���نوي  لألوقاف حفلها 
لالحتفاء مبوظفيها وتثمني 
جهودهم خالل العام احلالي، 
بحضور األمني العام لألمانة 
العامة لألوقاف باإلنابة رائد 
اخلرافي وحش���د كبير من 
موظفي وقي���ادات األمانة، 
إط���ار حرصها  ف���ي  وذلك 
على التواصل مع العاملني، 
وتك���رمي املوظفني املثاليني 

الفائزين لعام 2015.
وفي البداي���ة، أكد األمني 
العام باإلنابة رائد اخلرافي 
ان احلفل السنوي الذي أضحى 
عادة سنوية هو لفتة كرمية 
تدل على وفاء األمانة ملوظفيها 
وترس���خ الترابط والتالحم 
بني أس���رة األمان���ة قياديني 
وإشرافيني وتنفيذيني، متوجها 

بالش���كر إلى جميع العاملني 
في األمانة ملساندتهم ودعمهم 
وتعاونهم مع قياداتهم، وفيما 
بينهم خالل هذا العام، موضحا 
ان ما حققته األمانة من جناح 
خالل السنوات املاضية يعود 
إلى إخالصهم وتفانيهم في 
عملهم. وتخلل احلفل فقرة 
مميزة من املسابقات الثقافية 

واالجتماعية فاز خاللها عدد 
م���ن املوظف���ني واملوظفات 
بجوائز قيمة مقدمة من إدارة 
العالقات العامة واإلعالم، كما 
مت تكرمي املوظفني املثاليني 
لعام 2015 في جميع اإلدارات 
تقديرا جلهودهم، وحتفيزا 
العمل وبذل  لآلخرين على 
املزيد من اجلهد، حيث تلقوا 
دروعا وجوائز تكرميية من 
األمني العام باإلنابة ونائب 
األمني العام لإلدارة واخلدمات 

املساندة إميان احلميدان.
وفي اخلتام قدم اخلرافي 
التهنئة ألسرة األمانة مبناسبة 
حلول شهر رمضان املبارك، 
وتق���دم بالش���كر للعاملني 
ف���ي إدارة اإلعالم والتنمية 
الوقفية لتنظيمهم هذا احلفل 
وجهودهم املخلصة في مجال 
العامة واإلعالم  العالق���ات 

وخدمة العمالء.

»أمانة األوقاف« نظمت احلفل السنوي لتكرمي موظفيها

صورة جماعية للطالبات املكرمات خالل احلفل

أقام����ت جمعية النجاة 
اخليرية حفال لتكرمي 300 
طالبة من براعمها املشاركني 
في مراكزها بإدارة شؤون 
القرآن الك����رمي باجلمعية 
»ورتل«، حيث أقيم االحتفال 
النجاة  مبسرح مدرس����ة 
بحولي، بحضور مسؤولي 
اجلمعية وجلانها، ووصل 
امللتحقني  الطلب����ة  ع����دد 
القرآنية 1127  باحللق����ات 

طالبا وطالبة. 
وفي هذا الس����ياق قال 
نائب مدير ع����ام جمعية 
النجاة اخليرية لش����ؤون 
الك����رمي د.ب����در  الق����رآن 
الرخيص ان إدارة شؤون 
القرآن الكرمي تسعد بتخريج 
ابنائه����ا احلفظ����ة لكتاب 
اهلل عز وجل وتعمل بجد 
واجتهاد على خدمة كتاب 
املراحل  اهلل تعالى لكافة 

العمرية. 
الرخي����ص  وأوض����ح 
الى  أن احللقات مقس����مة 
ش����رائح مختلف����ة، منها 
الكتاب وهي اول  شريحة 
مرحلة لتعلم القرآن الكرمي 
وتهدف ال����ى اتقان الطفل 
لقراءة اللغة العربية وقراءة 

الكرمي  رس����م املصح����ف 
إلى  التلقني  واالنتقال من 
القراءة ليكون  احلفظ مع 
أكث����ر تثبيتا، يأتي بعدها 
النموذجية ثاني  شريحة 
مرحلة لتعلم القرآن الكرمي 
وتهدف الى حفظ كتاب اهلل 
تعالى مجودا بطريقة سهلة 
واالرتقاء مبستوى احلفظ 
والقراءة وترجمة احملفوظ 
من كت����اب اهلل تعالى إلى 
سلوك قومي وخلق عظيم، 
يأتي بعدها شريحة اإلتقان 
وتهدف الى حفظ كتاب اهلل 
تعالى مج����ودا مع اتقانه 

واالرتقاء مبستوى احلفظ 
والتثبيت، معلنا ان إدارة 
شؤون القرآن الكرمي بصدد 
عمل نشاط صيفي يشمل 
برنامج����ا ثقافيا وتربويا 
ورياضيا في مراكزها في 
منطق����ة حولي مبدرس����ة 
النج����اة املتوس����طة بنني 
ومنطقة الساملية مبدرسة 
النجاة املتوس����طة بنات، 
متقدما بالش����كر اجلزيل 
للجنة زكاة العثمان وإدارتها 
على الدعم واملساندة التي 
تقدمها اللجنة لكل انشطة 

القرآن الكرمي.

»النجاة« كرّمت 300 طالبة من حافظات القرآن الكرمي

د. إبراهيم الصالح

ينفذ مشروع والئم اإلفطار في 60 مسجداً مبختلف احملافظات

بيت الزكاة.. أنشطة مكثفة خالل شهر رمضان
يعد ش����هر رمضان املبارك 
هو شهر العمل املكثف واجلهد 
املضاعف بالنسبة للعاملني في 
بيت الزكاة، ويأتي هذا النشاط 
مواكبا لتوجه����ات الكثير من 
احملسنني الذين يحرصون على 
إخراج زكاتهم وصدقاتهم في 
هذا الش����هر املبارك طمعا فيما 
عن����د اهلل تعالى من مضاعفة 

األجر.
الزكاة على  ويحرص بيت 
رعاية األس����ر املستحقة داخل 
الكويت وتق����دمي كل ما يلزم 
العيش  للنهوض بها وتوفير 
الكرمي لها، وتأتي املس����اعدات 
املالية على رأس اخلدمات التي 
يقدمها بيت الزكاة لهذه األسر 
مما كان له األثر الكبير في سد 
حاجتها وجلب االطمئنان لها 
وحماية أفرادها من كل املخاطر 

الناشئة عن احلاجة والعوز.
ومبناس����بة حلول ش����هر 
رمضان قال مدير عام بيت الزكاة 
البيت  د.إبراهيم الصال����ح إن 
سيستقبل املراجعني من خالل 
صاالت استقبال املراجعني لطلب 
املساعدة املالية في فروع البيت 
مبنطقة سلوى خلدمة سكان 
محافظت����ي العاصمة وحولي، 
وفرع إشبيلية خلدمة محافظة 
الفرواني����ة، وف����رع اجلهراء 
خلدمة محافظة اجلهراء، وفرع 
فهد األحم����د خلدمة محافظتي 
األحمدي ومبارك الكبير، مضيفا 
ان إدارة اخلدم����ة االجتماعية 
في بيت ال����زكاة قامت بوضع 
التي  الالزم����ة  االس����تعدادات 
تستهدف تذليل إجراءات العمل 
وتبس����يطها وتقدمي املساعدة 

بالسرعة املمكنة.
وأوض����ح الصالح ان بيت 
الزكاة قام خالل شهر رمضان 
املبارك املاضي بتقدمي مساعدات 
مالية لألس����ر املستحقة داخل 
الكويت، بلغت قيمتها 1.727.590 
د.ك استفادت منها 5224 أسرة 
شملت مساعدات مالية مقطوعة 
وشهرية لألسر املستحقة داخل 
الكويت، بلغت قيمتها 1.525.690 
د.ك استفادت منها 5173 أسرة 
مستحقة، وقروض حسنة بلغت 
قيمتها 129.900 د.ك استفادت 
منها 51 أسرة، إلى جانب تقدمي 
مساعدات لألسر املتعففة مببلغ 
14.530 د.ك استفادت منها 13 
أس����رة. وعلى صعيد مشروع 
التبرع����ات العيني����ة في بيت 
الزكاة لتق����دمي املواد الغذائية 

الرئيسة لألسر  واالستهالكية 
املستحقة لها، أوضح الصالح 
أن املشروع مستمر طوال شهر 
املبارك وسيقوم فرع  رمضان 
البي����ت في الس����املية بصرف 
امل����واد الغذائية لألس����ر التي 
لديها بطاقات متوينية تابعة 
للبيت خالل الفترة الصباحية 
فقط. وسيوفر املشروع في شهر 
رمض����ان التموين ألكثر من 6 
آالف اسرة تابعة له كما سيقدم 
البيت هدية رمضانية له بعد 
تبرع جمعية احلرس الوطني 
ب�2500 سلة غذائية رمضانية 
و400 كرتون هدية رمضانية 
من ش����ركة زي����ن لالتصاالت 

املتنقلة.
ولف����ت إلى أن عدد األس����ر 
املس����تفيدة م����ن املس����اعدات 
العيني����ة في ش����هر رمضان 
املاضي بلغ 5500 أسرة وزعت 
عليهم 69580 كيلو أرز و30260 
كيلو س����كر و6958 علبة زيت 
و4117 علبة حليب و2854 علبة 
ش����اي و45456 علبة معجون 
طماطم و5680 كيلو متر و5676 
كيلو عدس و220 كرتون هدية 
رمضانية، عالوة على توزيع 
36 جهازا ما بني مكيف وثالجة 
وبراد ماء، و8 طباخات مع فرن 
وشواية، و8654 قطعة مالبس، 
أما األسر املستفيدة من متوين 
وزارة التج����ارة فتتس����لم من 
اجلمعيات التعاونية حس����ب 
الكميات املخصصة لها بالتنسيق 

مع بيت الزكاة.
وحول مشروع والئم اإلفطار 
احمللي لفت الى أن بيت الزكاة 
يحرص على تنفيذ هذا املشروع 
كل عام في شهر رمضان املبارك 
منذ عام 1983 بهدف تقدمي طعام 
اإلفطار للصائمني ممن هم في 
حاجة ملثل هذه اخلدمة، بهدف 
التوسعة عليهم في شهر اخلير 
والرحمة، كما يأتي املش����روع 
أيضا إحياء لعادة كويتية قدمية 
اعتاد عليها اآلباء واألجداد حيث 
كانوا يقيمون والئم اإلفطار في 
مساجد الكويت كلما جاء شهر 
رمضان املب����ارك فيأكل الغني 
والفقي����ر والصغي����ر والكبير 
واملقيم والوافد مما يسره اهلل 
في جو تسوده احملبة واأللفة 
واألخوة اإلسالمية، مشير الى 
إدارة املش����اريع والهيئات  إن 
احمللية في بيت الزكاة ستقوم 
بتنفيذ املشروع هذا العام في 
60 مسجدا في مختلف محافظات 

الكويت لتقدمي اكثر من 10 آالف 
وجبة يوميا، متوقعا أن تصل 
التكلفة اإلجمالية للمشروع إلى 

481.262.000 د.ك.

 زكاة الفطر

وفي مجال زكاة الفطر قال 
الصالح إن بيت الزكاة تسهيال 
الكرام سيقوم  على احملسنني 
بتسلم زكاتهم النقدية من بداية 
شهر رمضان املبارك من خالل 
مراك����زه اإليرادي����ة املتواجدة 
قرب اجلمعيات التعاونية في 
الكويت، وأما  مختلف مناطق 
الزكاة العينية فسيتم تسلمها 
خ����الل الفترة م����ن 25 إلى 29 
رمضان في مركزا إيراديا، هي 
مركز األندل����س، والعارضية، 
ضاحي����ة عب����داهلل الس����الم، 
الروضة،  اخلالدية، س����لوى، 
القرين، مش����رف، العدان، فهد 
العمرية،  الفحيحيل،  األحمد، 
واجله����راء باإلضافة الى فرع 
البيت في الساملية، مشيرا إلى 
أن جملة ما استقبله بيت الزكاة 
من زكاة الفطر العينية خالل 
شهر رمضان املاضي، من زكاة 
فطر عينية استفادت منها 1147 

أسرة.
ولف����ت إل����ى أن كل املراكز 
اإليرادي����ة مت تزويدها بكل ما 
يلزم من وسائل التقنية احلديثة 
للقيام باألعم����ال املنوطة بها 
بإش����راف طاق����م إداري مؤهل 
يباشر عملية تلقي التبرعات، 
موضح����ا ان عم����ل ص����االت 
الرئيس����ي  املقر  املتبرعني في 
لبيت الزكاة وفروعه واملراكز 
اإليرادية سيكون كما يلي: من 
السبت حتى للخميس - الفترة 
الصباحية )9.30 صباحا � 1:00 
مساء( طوال االسبوع - الفترة 
املس����ائية )8:45 مساء � 12:00 
الليل(جميع صاالت   منتصف 
احملس����نني في املقر الرئيسي 
الرئيس����ية )سلوى  والفروع 
وإشبيلية واجلهراء( واملراكز 
اإليرادية في ضاحية عبداهلل 
الفيحاء،  السالم، فهد األحمد، 
الش����امية،  العديلية،  بي����ان، 
الفيحاء، الروضة، مجمع 360، 
مجمع أڤنيوز، ومجمع أوتاد. 

جميع صاالت احملس����نني 
ف����ي املقر الرئيس����ي والفروع 
الرئيسية )سلوى وإشبيلية 
املراكز  واجله����راء( وجمي����ع 
اإليرادية املنتشرة بالقرب من 

اجلمعيات التعاونية.

فرض اإلسللالم الزكاة، ووضع شروطا بتوافرها يكون املال محال 
لوجوب الزكاة، وهذه الشللروط شرعت للتيسللير على صاحب املال، 
فيخرج الزكاة طيبة بها نفسه مع مراعاة حق الفقير، فتتحقق األهداف 

السامية التي ترمي إليها فريضة الزكاة. والشروط هي:
امللك التام: وهو قدرة املالك على التصرف مبا ميلك تصرفا تاما دون 
اسللتحقاق للغير، فال زكاة في املللال الضمار وهو ما غاب عن صاحبه 
ولم يعرف مكانه، وال في مؤخر الصداق ألنه ال ميكن للمرأة التصرف 
فيه، وال زكاة في الدين على معسر، لكن إذا قبض شيئا منه زكاه عن 
سنة واحدة فقط ولو أقام املال غائبا عن صاحبه سنني، أو بقي مؤخر 

الصداق في ذمة الزوج أو الدين على املعسر سنني.
النماء: مبعنى أن يكون ناميا حقيقة أو تقديرا، ويقصد بالنماء احلقيقي 
الزيادة بالتوالد والتناسل والتجارة، والتقديري قابلية املال للزيادة، وذلك 
في الذهللب والفضة والعمالت، فإنها قابلة للنماء باملتاجرة بها فتزكى 

مطلقا، أما عروض القنية فال تزكى لعدم النماء ال حقيقة وال تقديرا.
واسللتحضرت الندوة الفتوى الصادرة في الندوة التاسللعة بشأن 
مفهوم النماء، وأكدت الندوة الفقرة األولى بشأن تعريف النماء، والفقرة 
الثانية بشأن تقسيم النماء إلى حقيقي في الزروع والثمار واملعادن وإلى 

حكمي في بقية أنواع املال الزكوي التي اشترط فيها احلول.
بلوغ النصاب: النصاب مقدار من املال معني شرعا ال جتب الزكاة في أقل 
منه، والنصاب للذهب عشرون مثقاال وتساوي 85 غراما من الذهب اخلالص، 
ونصاب الفضة مائتا درهم وتساوي 595 غراما من الفضة اخلالصة. ونصاب 
الزروع والثمار خمسللة أوسللق وتعادل 612 كيلو غراما من القمح ونحوه 

ونصاب اإلبل خمس ونصاب البقر ثالثون ونصاب الغنم أربعون.
الزي�ادة عن احلاجة األصلية: العروض املقتناة للحاجة األصلية مثل دور 
السكنى، والثياب، وآالت احلرفة، ووسائل املواصالت -كالسيارة- وأثاث 
املنزل، فهذه ال زكاة فيها، وكذلك املال املرصد لدين، فإن املدين محتاج 

إلى املال الذي في يده ليدفع عن نفسه احلبس والذل.
حوالن احلول: وهو أن ينقضي على بلوغ املال نصابا اثنا عشر شهرا 
بحساب األشهر القمرية، فيزكي صاحب املال عندئذ جميع ما لديه من 
األموال بنسبة ربع العشر. أما إذا تعسر مراعاة احلول القمري -بسبب 
ربط امليزانية للشركة أو املؤسسة بالسنة الشمسية- فإنه يجوز مراعاة 
السنة الشمسية، وتزداد النسبة املذكورة بنسبة عدد األيام التي تزيد 

بها السنة الشمسية على القمرية، فتكون النسبة عندئذ %2.577.

شروط وجوب الزكاة

مشاري العفاسي يؤم املصلني في مسجد الراشد

العفاسي أمّ املصلني في مسجد الراشد ومستمر حتى 17 رمضان
أسامة أبوالسعود

ف���ي أج���واء إمياني���ة 
وروحانية أحيا آالف املصلني 
ليلة الثاني من شهر رمضان 
التراويح في  املبارك صالة 

مختلف مساجد البالد.
وف���ي مس���جد الراش���د 
أّم املصلني في  بالعديلي���ة 
القارئ  التراوي���ح  ص���الة 
مشاري العفاسي والذي أبكى 
املصلني بصوته العذب الندي، 
ال�17  وسيستمر حتى ليلة 
رمضان، وفي ه���ذا الصدد 
إدارة مس���اجد  أعرب مدير 
العاصمة واملشرف العام على 
املراكز الرمضانية م.مرضي 
العنزي أن اإلدارة استعدت 
الس���تقبال ش���هر رمضان 

مبا يتناس���ب م���ع طبيعة 
ومكانة هذا الشهر املبارك عند 
جمهور املصلني وما يضفيه 
عليهم من جو إمياني مفعم 

بالروحانيات.

الفضي���ل من خ���الل خطة 
متكاملة »ثقافية، وصيانة، 
وجتهيزات إدارية« في جميع 
مس���اجد اإلدارة عامة وفي 
املراك���ز الرمضانية خاصة 

ولم متنع ح���رارة اجلو 
والرطوب���ة املرتفعة مئات 
النساء والرجال في ان  من 
يصطفوا خارج املسجد لصالة 
التراويح خلف القارئ مشاري 
راش���د العفاس���ي ورفضوا 
مغادرة املسجد - كما فعل 
غيرهم - بعدما امتأل مسجد 

الراشد عن آخره.
وأعرب عدد من املصلني 
خارج املسجد استياءهم من 
عدم توافر خيام او س���جاد 
للصالة او مكيفات خارجية، 
مطالبني وزارة األوقاف بإعادة 
النظر ف���ي عملية التنظيم 
وقراراتها فيما يخص الصالة 
خارج املسجد خاصة وراء 
القارئ  القراء مثل  مشاهير 

مشاري العفاسي.


