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رئيس األركان يستقبل قائد قوة
الواجب املختلطة 152

الفريق الركن محمد خالد اخلضر يستقبل العقيد الركن بحري مبارك علي الصباح

استقبل رئيس األركان العامة للجيش الفريق
الركن محمد خالد اخلضر مبكتبه صباح أمس،
قائد قوة الواجب املختلطة ( 152مقرها مبملكة
البحرين الشقيقة) العقيد الركن بحري مبارك

علي ال��ص��ب��اح .حيث استمع رئيس األرك��ان
إلى إيجاز مفصل عن املهام والواجبات املناطة
بالقوة ،كما اطلع على آخر املستجدات ومدى
اجلاهزية الفنية واإلدارية لها.

«زكاة كيفان» :أهل الكويت يخرجون
زكاتهم في رمضان ابتغاء مضاعفة األجر

ق����ال رئ��ي��س جل��ن��ة زك���اة
كيفان التابعة جلمعية النجاة
اخليرية الشيخ عود اخلميس:
الزكاة ال تقتصر فقط على املال،
فهناك زك���اة احل��ل��ي وال��ذه��ب
وع���روض ال��ت��ج��ارة ال���زروع
وزك�����اة األغ���ن���ام وال�����زروع
وغيرها،فهي حق معلوم كما
وصفها رب العزة سبحانه.
مؤكدا ً أن الزكاة من أركان
اإلس�ل�ام اخلمسة ال��ت��ي بني
عليها ال��دّي��ن ،ف��ال��زّك��اة هي
ج����ز ٌء م���ن امل����ال ي��ق��ت��ط��ع من
أم���وال املسلمني ال��ت��ي بلغت
ح� ًدا ً ونصاباً معيّنا جتب فيه
ال���زّك���اة ،وي��دف��ع ه���ذا اجل��زء
املقتطع من املال إلى احملتاجني،
والفقراء ،وغيرهم ،ممّن عدّدهم
الله تعالى في كتابه كمصارف
ألموال الزّكاة.
الف��ت��ا إل���ى أن ه��ن��اك أالف
املستفيدين ينتظرون زك��اة
احملسنني .وب��دورن��ا باللجنة
نستقبل الزكاة ونقوم بصرفها
ف��ي امل��ص��ارف الشرعية التي
ج���اء ب��ه��ا ال���ش���رع احل��ك��ي��م.

الشيخ عود اخلميس

وتابع :منزلة الزكاة عظيمة
في اإلسالم فهي الركن الثالث
م��ن أرك����ان اإلس��ل�ام وق��رن��ت
في القرآن الكرمي مع الصالة
في قوله سبحانه” وَ أَقِيمُوا
الصلاَ َة وَ آَتُوا ال َّزكَا َة وَ ا ْركَعُ وا
َّ
مَ���عَ ال َرّاكِ عِ نيَ” وه���ي من��اء
للمال وب��رك��ة ،وه��ذه الزكاة
التي ت��راه��ا بسيطة صغيرة
ينتظرها الكثير من املسلمني
وتعمل بفضل الله على حتويل

حياتهم وتغيرها لألفضل.
م��ض��ي��ف��ا :ش��ه��ر رم��ض��ان
امل���ب���ارك ه���و رب��ي��ع احل��ي��اة
اإلس�لام��ي��ة حيث تتجدد فيه
أرك��ان اإلس�لام كلها ،ويشهد
العمل اخليري الكويتي خالله
تسابقاً محموماً من قبل أهل
اخلير الذين يحرصون على
إخ����راج زك��وات��ه��م ف��ي شهر
الصيام ،وذلك أمالً في مضاعفة
األجر والثواب في هذه األيام
املباركة.
وأوض��ح اخلميس أن من
أه�� ّم ال��ش��روط التي يجب أن
تنطبق على املال الذي جتب فيه
الزّكاة ،أن يكون املال مملوكاً
مل��ع�ّي�نّ  .أن ت��ك��ون مملوكيّته
مطلقاً ،أي كونه مملوك رقب ًة
ويدا ً .أن يكون نامياً .أن يكون
زائ��دا ً عن احلاجات األصليّة.
أن مي� ّر عليه احل��ول .أن يبلغ
النّصاب ،فالنّصاب في ك ّل نوع
من أنواع املال يكون مختلفا ً .أن
يكون سليماً من وجود املانع،
مثل أن يكون عليه دين ينقص
من النّصاب.

بالتعاون مع كلية الشريعة ودعم أمانة األوقاف

«الراسخون في العلم» نظمت
مجلس سماع األدب املفرد للبخاري

جانب من الفعاليات

alwasat.com.kw

Friday 24th May 2019 - 13 th year

5

«املنابر القرآنية» كرمت شخصيات إعالمية
وخيرية خالل غبقتها الرمضانية

تكرمي الكاتب والناقد السينمائي الفاروق عبدالعزيز

أعرب د .أحمد الباطني رئيس
مجلس إدارة جمعية املنابر
القرآنية عن شكره لإلعالميني
الذين كانوا خير داعم للجمعية
وأنشطتها ،كما توجه بالشكر
ملشرفي الفرق الرمضانية على
ت��واج��ده��م ب��ال��ص��ورة املشرفة
ف��ي امل��س��اج��د ،وش��ك��ر املوظفني
والعاملني ف��ي جمعية املنابر
القرآنية ،على جهودهم في خدمة
القرآن الكرمي ونشر علومه.
جاء ذلك في الغبقة الرمضانية
التي أقامتها اجلمعية في رابطة
االجتماعيني الكويتية حيث مت
تكرمي العديد من الشخصيات
اإلعالمية واخليرية ممن خدموا
اجلمعية في مسيرتها القرآنية
وكانت البداية مع الكاتب والناقد
السينمائي أ .الفاروق عبدالعزيز
على جهوده اإلعالمية وإص��دار
كتابه “وحبكت بالنجوم” الذي
يع ّد إضافة نوعية ودعوة للتدبر
ال��ق��رآن��ي ،كما مت تكرمي أستاذ
املسرح وال��درام��ا د.ن���ادر القنة
ألول مرة ،وتكرمي رئيس مركز
فنار لتوثيق العمل اخليري د.
خالد الشطي.
وجاء في كلمة الباطني قوله:
اسمحوا لي أن أعبر عن عظيم

تكرمي د .نادر القنة أستاذ املسرح والدراما

جانب من احلضور

امتناننا جلهودكم املباركة ال
سيما وأن��ك��م تقومون بأشرف
املهن ف��ي خدمة ال��ق��رآن الكرمي

وأهله ونشر علومه ،وأوصيكم
باحتساب األج��ر أوال عند الله
عز وج��ل واإلخ�ل�اص في القول

وال��ع��م��ل ،وأذك���رك���م بحديث
رس���ول ال��ل��ه ص��ل��ى ال��ل��ه عليه
وسلم« :خيركم من تعلم القرآن

وعلمه» ،ونسأل الله أن يجعلكم
سببا في إجناح مسيرة جمعية
املنابر القرآنية.

«زكاة العثمان» وزعت «مواد غذائية» استفاد
منها أكثر من  1500شخص داخل الكويت

ق��ام��ت جلنة زك���اة العثمان التابعة
جل��م��ع��ي��ة ال��ن��ج��اة اخل��ي��ري��ة ب��ت��وزي��ع
مساعدات غذائية متنوعة شملت سالل
غذائية وكوبون مشتريات ومتور وغيرها
من االحتياجات الضرورية ،استفاد منها
أكثر من  1500شخص من شريحة األسر
املتعففة داخل الكويت.
وق���ال م��دي��ر ع��ام اللجنة أح��م��د باقر
ال��ك��ن��دري :ن��ح��رص ف��ي ش��ه��ر رم��ض��ان
املبارك على تقدمي الدعم ال�لازم لألسر
وال��ع��وائ��ل الكرمية ال��ت��ي تعيش معنا
بالكويت ،مستشهدا ً بحديث النبي صل
الله عليه وسلم” من فطر صائمًا كان
له مثل أج��ره غير أن��ه ال ينقص من أجر
الصائم شيء” مؤكدا ً إن شهر رمضان
يشهد تسابقاً محموماً من أه��ل الكويت
على فعل اخليرات واملشاركة في أعمال
البر واإلحسان.
وأوضح الكندري إن املساعدات شملت
تقدمي عدد  300سلة غذائية ضمت املواد
ال��غ��ذائ��ي��ة ال��ض��روري��ة ( سكر  -عدس
 زي��ت  -معكرونة  -ش��اي  -فاصوليا– معجون طماطم – فول مدمس  -دقيق -
متر  -فاصوليا ) وكذلك توزيع كوبونات

أحمد باقر الكندري

جتهيز املواد الغذائية

مشتريات لألسر املستفيدة ،بحث تذهب
األس��رة لألسواق املركزية التي تتعاون
معها اللجنة ،وتشتري ما يلزمها من املواد
الغذائية ،وتتفاوت قيمة الكوبون تبعاً
لعدد أفراد األسرة.

وتابع الكندري كما شملت املساعدات
توزيع عدد  “ 250كرتون متر “ و عدد
 “ 150كيس أرز” وزن  20كيلو ،معتبرا ً
إن هذه املساعدات تعد غيضاً من فيض
ال��دع��م اإلن��س��ان��ي املميز للمستفيدين

داخ��ل ال��ك��وي��ت ،فاللجنة تقوم بتنفيذ
مشروع والئم إفطار الصائم ،وتقدم كذلك
مساعدات مالية شهرية وأخرى مقطوعة
وت��ق��وم بتنفيذ ال��ع��دي��د م��ن امل��ش��اري��ع
اخليرية املتنوعة داخل الكويت.

جمعية املهندسني نظمت حفل القرقيعان السنوي
حضور كبير

أع��ل��ن ن��ائ��ب رئ��ي��س مجلس إدارة جمعية
“الراسخون في العلم اخليرية” د.خالد عبد
احمل��س��ن احلبشي ع��ن اخ��ت��ت��ام مجلس سماع
“األدب امل��ف��رد للبخاري” للشيخ ناصر بن
خليفة اللوغاني ،ال��ذي مت تنظيمه بجامعة
الكويت بالتعاون مع كلية الشريعة  ،وحضره
 150طالب .وأشار احلبشي إلى أن هذا املجلس
يأتي ضمن مشروع “نور الهدى” والذي يعنى
باحلديث النبوي الشريف ،ونشر ثقافة السند
املتصل للنبي صلي الله عليه وسلم والتعريف
بسيرته العطرة ،وب��دع��م م��ن األم��ان��ة العامة
لألوقاف ممثلة بالصندوق الوقفي للقرآن الكرمي
وعلومه .وبني احلبشي أن مجلس السماع اشتمل
على ق��راءة لألحاديث ال��واردة في كتاب األدب
املفرد للبخارى وق��ام بالتعليق عليها الشيخ
ناصر بن خليفة اللوغاني  ،وحصل املشاركني

فيه على سند متصل برواية أحاديث الكتاب إلى
اإلم��ام البخاري (رحمه الله) تعالى باإلضافة
إلى توزيع الكتاب عليهم مجانا.
وأض��اف :هذا املجلس امتداد للمجالس التي
أقامتها اجلمعية خالل العامني املاضيني ومن
أبرزهامجلس سماع األربعون النووية ،ومجلس
الشمائل احملمدية  ،والتي تهدف إلى إحياء سنة
مجالس سماع حديث النبي صلى الله عليه و
سلم و نشر هذه الثقافة واحلث عليها.
اجلدير بالذكر أن جمعية “الراسخون في
العلم” اخليرية تهتم في األس��اس بنشر ثقافة
ال��ق��رآن ال��ك��رمي والسنة النبوية بني الشباب
والفتيات بأسلوب ممتع ه��ادف مبتكر ،وذلك
إلع��داد نخبة متميزة منهم حافظة لكتاب الله
فقيهة به عاملة مبا فيه يكون لهم دور مؤثر في
نهضة الوطن واستقراره.

جانب من حفل القرقيعان

كما في كل عام كان أطفال وأبناء األسر
الهندسية وضيوفهم على م��وع��د بحفل
القرقيعان السنوي حيث أقيم قرقيعان هذا
العام مساء يوم  20مايو بحضور ومشاركة

د .شروق اجلاسر تتوسط عدد من املنظمات واملشاركات

واسعة من املهندسات واملهندسني الذين
حرصوا على مرافقة أبنائهم الى احلفل .وقد
مت توزيع القرقيعان والهدايا وقدمت فقرات
منوعة تعبر عن هذه املناسبة قدمتها فرقة

“ شو شاهني “  ،وكان “ قرقيعان املهندسني
غير “  .وتلقى فريق التنظيم الشكر من عضو
مجلس اإلدارة الدكتورة ش��روق اجلاسر
واملدير العام املهندسة سارة الهويدي  ،وقد

ضم الفريق كال من  :املهندسة أحالم حسن
واملهندسة نور الصباغة واملهندسة فاطمة
حياة ،املهندسة ن��وره العمير ،املهندسة
سهيله بخيت واملهندسة ليلى شاه.

