
 الشيخ/ كمال باهرمز

¿ ال�شك اأن الكل منا 
معا�شر اأهل اال�شالم 

واالإميان يح�س بتغري 

ي��ط��راأ يف حياته عند 

ق��دوم �شهر رم�شان 

الذي اأنزل فيه القراآن 

هدى للنا�س وبينات 

من الهدى والفرقان.. 

ان���ه �شهر ال��رح��م��ة، 

���ش��ه��ر ال��ت��وب��ة، ان��ه 

�شهر الرتاويح و�شهر 

ق��راءة القراآن و�شهر 

�شلة االرح���ام.. انه 

بف�شل اهلل ع��ز وجل 

مدر�شة بكل ما حتمل 

هذه الكلمة من معاٍن، 

مل�شلم  ا يتعلم  ففيه 

كيف مينع نف�شه عن 

لنف�س  فا  ، تها ا �شهو

ت�����ش��ت��ه��ي ال��ط��ع��ام 

وال�شراب وت�شتهي 

املتعة احلالل باملراأة 

احل��������الل، ف��ي��م��ن��ع 

االن�������ش���ان امل�����ش��ل��م 

نف�شه من ذلك كله يف 

الوقت الذي حرم اهلل 

عليه فيه ذلك ابتغاء 

مر�شات اهلل وخوفاً 

من عقابه ورج��اء يف 

ث��واب��ه الثابت بقول 

النبي �شلى اهلل عليه 

واآل�����ه و���ش��ل��م »م��ن 

�شام رم�شان اإمياناً 

واحت�شاباً غفر له ما 

تقدم من ذنبه« رواه 

ال��ب��خ��اري وم�شلم، 

ويحر�س امل�شلم على 

�شالة القيام »�شالة 

ال���رتاوي���ح« ل��ي��درك 

الثواب ال��وارد بقول 

النبي �شلى اهلل عليه 

واآل����ه و���ش��ل��م :» من 

ق��ام رم�شان اإمي��ان��اً 

واحت�شاباً غفر له ما 

تقدم من ذنبه« رواه 

ال��ب��خ��اري وم�شلم، 

وجند اأن �شهر رم�شان 

مل�شلم  ا فيه  يكت�شب 

االآالف ورمبا املاليني 

م��ن احل�����ش��ن��ات الأن 

النافلة فيه كالفر�س 

والفري�شة ك�شبعني 

�شواه  فيما  فري�شة 

طني  ل�شيا ا ت�شفد  و

ال��ت��ي دائ���م���اً تبعد 

االن�����ش��ان ع��ن طاعة 

ربه.. ولقد قال النبي 

العظيم عليه اف�شل 

ال�������ش���الة واأزك������ى 

ذا جاء  الت�شليم :»اإ

رم�شان فتحت اأبواب 

اجلنة واأغلقت اأبواب 

ال���ن���ريان و���ش��ف��دت 

ال�شياطني«.. نعم اإن 

ال�شياطني م�شفدة يف 

هذه االيام واملق�شود 

هنا �شياطني اجل��ن، 

اأم��ا �شياطني االن�س 

ول�����الأ������ش�����ف ف��ه��م 

م����وج����ودون وك��ر 

فالبد من اأن نتجنبهم 

ونحذرهم.

ان مدر�شة رم�شان 

ت��ع��ل��م ال���واح���د منا 

ال�شرب بكافة اأنواعه 

الثالثة: ال�شرب على 

الطاعات وال�شرب على 

امل��ع��ا���ش��ي وال�شرب 

على البالء ومن هنا 

البد اأن ن�شتغل �شهر 

رم�����ش��ان يف الطاعة 

والتقرب هلل حتى نفوز 

بر�شاه.۹

فضائل 
رمضان

ردًا على رسالة تلقتها »امليثاق«قافلة أنصار اليمن تصل غزة

محلي املراوعة : الصحة ملمارسات غري 
قانونية يف تحصيل الزكاة

¿ اأ�شاد وزير ال�شوؤون االجتماعية يف احلكومة 
الفل�شطينية املقالة الدكتور اأحمد الكرد بوقوف 

اليمن رئي�شاً وحكومًة و�شعباً اإىل جانب ال�شعب 

الفل�شطيني وخا�شة اأهايل قطاع غزة املحا�شرين. 

وقال الكرد خالل ا�شتقباله لقافلة اأن�شار اليمن 

يف معرب رفح »الزالت قوافل اخلري لك�شر احل�شار 

والتخفيف من معاناة اأهل قطاع غزة تتدفق على 

القطاع من الدول العربية واالإ�شالمية وها نحن 

ن�شتقبل قافلة اخلري..قافلة االأن�شار من اليمن 

التي قامت جمعية االأق�شى بتمويلها من �شعب 

اليمن ال�شقيق« .. موؤكدًا اأن احل�شار الظامل 

الي��زال يلقي بظالله املاأ�شاوية على ال�شعب 

الفل�شطيني منذ ما يزيد عن ثالث �شنوات. من 

جهته ثمن اأمني عام اجلمعية االإ�شالمية بقطاع غزة الدكتور ن�شيم يا�شني جهود 

اليمن رئي�شاً وحكومًة و�شعباً لوقوفهم اإىل جانب اأبناء غزة املحا�شر، وم�شاندتهم 

الإخوانهم امللهوفني يف قطاع غزة املحا�شرين ويف هذا ال�شهر املبارك.. م�شريًا اإىل 

اأن اجلمعية االإ�شالمية وجتمع املوؤ�ش�شات اخلريية يف قطاع غزة قامت بتوزيع ما 

حوته قافلة جمعية االأق�شى من املواد الغذائية والطرود التموينية واملواد ال�شحية 

والتعليمية على ذوي احلاجات واملحتاجني 

والفقراء واالأيتام من اأبناء ال�شعب الفل�شطيني.  

بدورة قال املدير العام للجمعية االإ�شالمية يف 

غزة اأبو رامي العطار ال ي�شعنا ونحن ن�شتقبل 

املعونات اليمنية عرب جمعية االأق�شى ويف هذه 

احلالة املاأ�شاوية الناجتة عن ا�شتداد احل�شار 

اإال اأن نتقدم بال�شكر اجلزيل لالإخوة يف اليمن 

ال�شقيق رئي�شاً وحكومة و�شعباً.

واأ�شار اإىل اأن امل�شاعدات اليمنية التي قدمتها 

جمعية االأق�شى لي�شت االأوىل ،فلها يد ال�شبق يف 

تقدمي املعونات لل�شعب الفل�شطيني ب�شكل كبري. 

من جهته اأكد رئي�س جمعية االأق�شى الدكتور 

حممد العديل اأن قافلة اأن�شار اليمن متثل ر�شالة 

ال�شعب اليمني قيادة وحكومة و�شعباً اإىل اأبناء ال�شعب الفل�شطيني،وتوؤكد من 

خاللها وقوفهم اإىل جانب الفل�شطينيني وا�شتمرار دعمهم حتى ينالوا كافة حقوقهم 

امل�شروعة.

ي�شار اإىل اأن القافلة حتتوي على األف طن من مواد �شحية وغذائية وتعليمية 

متنوعة.۹

¿ ن��ف��ى رئ��ي�����س امل��ج��ل�����س املحلي 
مبديرية املراوعة حمافظة احلديدة 

�شحة ر�شالة �شكوى تلقتها »امليثاق« 

من بع�س ابناء املديرية حول قيام 

مدير فرع الواجبات الزكوية بفر�س 

ر�شوم غري قانونية وا�شافة مبالغ 

غري م�شتحقة الت�شاف اىل �شندات 

التح�شيل. وجاء يف رد ابو حامت على 

خرب ال�شكوى الذي ن�شرته ال�شحيفة 

العدد قبل املا�شي ان ه��ذا الكالم ال 

ا�شا�س له من ال�شحة اطالقاً.

واو���ش��ح ان ال��دواف��ع وراء تلك 

الكتابات هو احد كبار املزارعني يدعى 

املطريي �شغري خدي�س الذي رف�س 

تاأدية الزكاة امل�شتحقة عليه لهذا العام 

وبع�س املتاأخرات للعام املا�شي ت�شل 

اىل 900األف ريال.

وقال ان ادارت��ي املحافظة ومكتب 

الواجبات وجهتا بالزامه املطريي 

بالت�شديد او ا�شتكمال االج���راءات 

القانونية واحالته اىل النيابة العامة.

وا�شاف ان املطريي جلاأ بعدها اىل 

�س  �شخا با نة  �شتعا ال ا و ل�شحف  ا

يقدمون �شكوى وذل��ك للتغرير على 

اجل��ه��ات املعنية بتح�شيل الزكاة 

لتتخلى من اتخاذ اجراءاتها.۹
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»البد أن ميتلك االنسان- كفرد وكمجتمع - 

احلقوق الكاملة التي متكنه من ممارسة جميع 
احلريات الشخصية والعامة«

الميثاق الوطني

مدير عام الواجبات بأمانة العاصمة لـ»امليثاق«:

اليصح أداء الزكاة إال للـــــــــــدولة

املكال.. يف رمضان فرح روحاني وتسوق يومي

ضبط )79( مخالفة بمحافظة صنعاء 
)13( طنًا من السلع املنتهية

¿ �شبطت الفرق امليدانية 
بغرفة جتارة حمافظة �شنعاء 

)79( خمالفة جتارية خمتلفة..

وقال عبدالبا�شط الكميم: اإن 

اللجان امليدانية توا�شل مهامها 

يف اأع��م��ال الرقابة والتفتي�س 

يف كافة مديريات املحافظة، 

حيث متكنت خ��الل اال�شبوع 

املا�شي ب�شبط كميات كبرية 

م��ن التمور املغ�شو�شة التي 

تزيد عن )5( اأطنان قادمة من 

اأمانة العا�شمة، كما مت �شبط 

عدد من املحالت التجارية التي 

تقوم ب��اإع��ادة تعبئة ال�شكر 

واالرز يف قطم حتت ا�شم ماركة 

اأبو جنوم واأبو بنت كنوع من 

والغ�س  والتغرير  الت�شليل 

يف امل��وا���ش��ف��ات واملقايي�س 

واالأوزان عند التعبئة واي�شاً 

م���ادة احل��ل��ي��ب اجل����اف، كما 

اأطنان   )4 الغرفة ) �شبطت 

من املواد اال�شتهالكية منتهية 

ال�شالحية تتنوع يف خمرية 

ومكرونة و�شعريية.

وط��ال��ب مدير ع��ام جت��ارة 

عة  ل�شنا ا ة  ر ا ز و ء  �شنعا

ب�شرعة اإ�شدار ق��رار تنظيم 

امل��خ��ازن والئحة العقوبات 

ع��ل��ى امل��خ��ال��ف��ني ن��ظ��رًا الأن 

���ش��وء ال��ت��خ��زي��ن م���ن اأك���رب 

م�شادر تلف ال�شلع الغذائية 

اال�شتهالكية.۹

خالد بن عاقله
¿ طغت على مدينة املكال االأجواء الروحانية التي متتاز 
بها  كل عام يف �شهر رم�شان الف�شيل ، ففي �شاعات ال�شباح 

االأوىل يخيم على املدينة �شكون مطبق حتى ال�شاعة العا�شرة 

لينطلق بعدها ال�شائمون  كل يف جمال عمله ،   وتبدو املدينة 

ع�شر كل يوم رم�شاين متو�شحة ثوب الفرح بحلول ال�شهر 

الكرمي رغم منغ�شات العي�س وك��در املعي�شة ، ومتتلئ 

امل�شاجد بقراء كتاب اهلل العزيز ، حتى قرب �شاعة اأذان 

املغرب  وت�شهد اأ�شواق املكال وال�شرج زخما كبريا للتب�شع 

و�شراء احتياجات االإفطار وال�شحورمن االأكالت ال�شعبية 

الهندية التي ت�شتهر بها املكال والع�شائر الطازجة املربدة، 

واالأ�شماك حت�شريا لوجبة ال�شحور. 

فيما يعترب م�شروع املكال مول مزارا للكثري من املواطنني 

الذين لبى لهم مركز هايرب امل�شتهلك الكثري من احتياجاتهم 

ومتطلباتهم الرم�شانية، يف ظل االأجواء املكيفة والباردة 

التي يبحث عنها ال�شائم يف �شيف الهب ت�شهده املكال يف 

رم�شان هذا العام الذي يبدو  ن�شفه االأول �شاخناً. 

فيما ينت�شر البع�س على �شواحل مدينة املكال للبحث 

عن ن�شمة عليلة حت�شريا لقرب اأذان املغرب ، فيما يتوافد 

االأطفال على جل�شات ال�شييمة التي ي�شدون فيها باأهازيج 

رم�شانية قدمية.

مظاهر غري مستحبة يف رمضان
¿ لم يكن في خاطري أن أقوم يومًا بالكتابة عن أخالقنا 
االجتماعية اال بعد أن أحسست إحساسًا عامًا بوجود مشكلة 
أخالقية في المجتمع كثيرًا -لألسف- ما تطفو على السطح في 
الشهر الكريم يبررها نفر من الناس وينسبها افتراًء الى شهر 
رمضان الكريم المتهم البريء متناسين أن هذا الشهر  ينبغي 
أن يتم فيه إصالح االخالق وتقويمها وتهذيب النفوس وما إلى 
ذلك من األخالق الدينية الرفيعة التي يُلزمنا هذا الشهر الكريم 
تمثلها في حياتنا العامة والخاصة وفي الحياة العملية وتجاه 

المجتمع.

م��ن ن��اف��ل��ة ال��ق��ول ان 

م��ن دي��ن��ن��ا اال���ش��الم��ي 

احلنيف يلزمنا بن�شر 

الوعي يف البعد الديني 

واالجتماعي لالخالق 

ومبا تنوي عليه من اإح�شا�س بامل�شوؤولية 

العامة واالبتعاد عن تركيزنا يف االهتمام 

على اأبعادها الفردية فح�شب الأن اجلن�س 

الب�شري بطبيعته فردي، ال يوؤثر اال يف 

فرد بعينه من حيث عالقته بفرد اآخر اأو 

مبجموعة �شيقة من االأفراد 

م��ع اأن ل���الأخ���الق ب��ع��دًا 

اجتماعياً  ه��و دون �شك 

اأهم اأبعادها جميعاً، ولذلك 

تكون النتيجة املبا�شرة 

ه��ي ال��ت��ه��اون يف اأداء 

امل�����ش��وؤول��ي��ات العامة 

نحو املجتمع واالفتقار اىل 

ال�شمري املهني والوعي 

االجتماعي وكلها اأمور 

ال ت��ع��د يف ن��ظ��رن��ا م��ربرة 

ملمار�شتها يف هذا ال�شهر الكرمي خا�شة.

 ففي مثل هذا ال�شهر الكرمي -لالأ�شف- 

متار�س اأخالقيات غري م�شتحبة دينياً 

واأخالقياً، فت�شمع عن ا�شتغالل الوظيفة 

العامة اأو ت�شرف غري م�شروع يف املال 

العام اأو اإثراء مفاجئ يف ال�شهر نتيجة 

اجل�شع والف�شاد بال حدود وكثريًا ما 

يجد االن�شان امل�شلم يف املجتمع نف�شه 

حائرًا اإزاء انت�شار هذه النقائ�س التي 

ار�س يف رم�شان. متمُ

ول��ع��ل م��ن امل��ظ��اه��ر االأخ��الق��ي��ة غري 

امل�شتحبة يف مثل هذا ال�شهر الكرمي هو 

ما نلم�شه  من عدم االكرتاث وهو مظهر 

�شلبي واالإهمال وهو اأخطر املظاهر الأنه 

متعمد ومق�شود، ويف قطاعات عري�شة 

من املوظفني والعمال اأ�شبحنا ن�شكو 

من احلياة املعي�شية واالختالالت يف 

احلياة االقت�شادية و�شاآلة االنتاج 

وع��دم االهتمام برفع م�شتواه ومن 

الالمباالة والرغبة يف اإبعاد امل�شوؤولية 

عن الذات ومن اأجل اإلقائها على اأكتاف 

االآخرين، اأي باخت�شار من اإنعدام 

اجل��دي��ة واالخ��ال���س يف العمل، ومن 

امل�شاهد املاألوفة يف حياتنا اليومية يف 

رم�شان ب�شكل خا�س ان تدخل اإدارة 

غري  موظفيها  ن�شف  فتجد  حكومية 

موجودين على مكاتبهم ون�شفهم االآخر 

نائمني فوق املكاتب والبع�س يجل�شون 

ون على عباد اهلل  يف حلقة �شو�شرة يح�شُّ

وفيما االعمال معطلة واالأوراق مكد�شة 

ودورة العمل ال تكاد تتحرك واأ�شبحنا 

ن�شكو يف كل يوم من ارتفاع ن�شبة تغيب 

العمال وال�شهر يف رم�شان رام��ني كل 

الكرمي  رم�شان  �شهر  اىل  تهم  �شلبيا

املفرتى عليه!!

فهل تنفع ن�شائحنا ودعوتنا االخالقية 

يف مثل ه��ذا ال�شهر الكرمي لو�شع حد 

لهذه املثالب واملنغ�شات؟ هل ن�شتطيع 

من خالل علمائنا و�شيوخنا االأج��اّلء 

نبذل اجلهد الالزم لتو�شيل ن�شائحنا 

اىل اأف��راد املجتمع مبختلف �شرائحه 

االجتماعية عرب ر�شالة امل�شجد لتبيني 

االأ�شرار التي ت�شبب للمجتمع امل�شلم 

جّراء ظاهرة عدم االكرتاث واالإهمال 

املتعمد؟.. من الوا�شح ان عالج كهذا 

قد يكون غري كاٍف ما مل نتلم�س اال�شباب 

التي متثل  الظاهرة  لهذه  احلقيقية 

خ��ط��رًا على اقت�شاد ال��وط��ن وخطرًا 

داهماً على حياة املجتمع، وقد ال يكون 

هذا عن�شرًا انتقامياً.. اإننا بحاجة اىل 

العالج املعنوي لهذه الظاهرة باأن ي�شعر 

اجلميع اأن �شهر رم�شان هو �شهر 

التنمية املادية والروحية على 

ال�����ش��واء واأن ي�شعر اجلميع 

عن وعي باأهداف وقيمة 

العمل ك�شرف وواجب 

اأخالقي وديني 

يعاقب اهلل من 

ف�������رط ف��ي��ه 

واأن يوؤمنوا 

ب�����اأه�����داف 

امل���ج���ت���م���ع 

ما  العامة، اأ

اإذا ���ش��ار كل 

���ش��يء يف املجتمع 

دون اأن يكون لهذا 

امل��واط��ن وع��ي ميا 

ح���ول���ه ودون ان يدور 

قيمة الدور الذي يطلب ي����ع����رف 

منه اأن يوؤديه، فال مفر عندئٍذ من اأن يكون 

غري مكرتث بل من اأن يتعمد االإهمال.

فبالرغم من ال��ظ��روف االقت�شادية 

التي متر بها بالدنا اال اأنه ال�شك 

ان ج���م���وع ال��ن��ا���س يف 

بالدنا لديهم ر�شيد من 

االخ��الق الدينية ما اأحرانا اأن نعمل 

على اغتنامها يف ه��ذا ال�شهر الكرمي 

بقدر ما و�شعنا من جهد.. فعلى اأدنى 

امل�شتويات بني اأبناء �شعبنا جند من 

�شفة امل��روءة وال�شهامة وحب اجلار 

واملبادرة اىل جندة ال�شعيف ون�شرة 

املظلوم ما ميكن ان يكون نواة لنهو�س 

اأخالقي رائع، لو وجد اأمامه الظروف  

املواتية، ومهما قيل عن هذه ال�شفات 

من انها اأث��ر من اآث��ار احلياة الريفية 

املتاأ�شلة يف نفو�شنا فاإن هذا ال ينفي من 

الوجهة املو�شوعية  انها موجودة بني 

اأبناء ال�شعب اليمني بقدر ال تتوافر لدى 

اأبناء �شعوب كثرية.. وانها ميكن ان 

تكون نقطة بداية الإرتقاء اأخالقي ديني 

ومعنوي يف اآن واحٍد.

اإننا ونحن يف رحاب هذا ال�شهر واأيام 

ف�شائله الربانية علينا اأن نحر�س على 

متثل االمثلة الرائعة لل�شلوك االخالقي 

الديني ونقلها ومتثلها بني جموع النا�س 

الب�شطاء ورم�شان ك��رمي.. وك��ل عام 

واأنتم بخري..۹

 أحمد حسن عقربي

لقاء: فيصل الحزمي

اليمن تشارك يف اجتماع طارئ 
للمؤتمر اإلسالمي حول باكستان

¿ �شاركت اليمن يف االجتماع الطاريء للمندوبني 
الدائمني ل��ل��دول االأع�����ش��اء يف منظمة املوؤمتر 

اال�شالمي يف مقرها بجدة بخ�شو�س الفي�شانات 

التي اجتاحت جمهورية باك�شتان االإ�شالمية.

ومثل بالدنا يف هذا االجتماع ال�شفري الدكتور 

ع��ادل بكيلي نائب م��ن��دوب اليمن ال��دائ��م لدى 

منظمة املوؤمتر االإ�شالمي. ويف االجتماع اأو�شح 

االأمني العام للمنظمة الربوفي�شور اأكمل الدين 

اإح�شان اأوغلى، اأن االجتماع ياأتي تلبية لطلب 

من حكومة جمهورية باك�شتان االإ�شالمية لعقد 

اجتماع طارئ للممثلني الدائمني للدول االأع�شاء 

يف املنظمة لالإعراب عن دعم املنظمة حلكومة 

باك�شتان و�شعبها واإب��داء الت�شامن والتعاطف 

معهم على اإثر كارثة الفي�شانات االأكر ماأ�شاوية 

التي ت�شهدها باك�شتان منذ عام 1929م. وخرج 

االجتماع ببيان �شدد على اأنه بالرغم من الدعم 

الذي قدمته بع�س ال��دول االأع�شاء جلمهورية 

باك�شتان االإ�شالمية، فاإن ال�شعب الباك�شتاين ال 

يزال يف اأم�س احلاجة اإىل املزيد من الدعم االإغاثي 

اليومية  تلبية حاجياته  له  ليت�شنى  العاجل 

وجتاوز هذه املحنة. ودعا البيان منظمة املوؤمتر 

االإ�شالمي اإىل �شرورة التفكري بجدية يف اإن�شاء 

�شندوق للطوارئ ملواجهة الكوارث بطريقة فّعالة 

وعاجلة التي قد تلحق باأي من الدول االأع�شاء 

يف امل�شتقبل، ال�شيما يف ظل ظاهرة االحتبا�س 

احلراري والتغري املناخي الذي ي�شهده العامل.۹

أهالي منطقة تريم يشكون من طفح املجاري 
عبداهلل بن شهاب- تريم

¿ ا�شتغرب اأهايل منطقة النويدرة مبدينة ترمي االإهمال الناجت عن عدم اإكمال م�شروع املجاري 
االإ�شعايف حلارات ال�شحيل واخلليف والنويدرة مما حدا ببع�س املواطنني اإىل ت�شريف جماري 

ال�شرف ال�شحي داخل قنوات امل�شروع الذي توقف العمل فيه من بداية �شاقية حامد بجانب 

مدر�شة االأخوة  مما اأدى اإىل طفح املياه من اأحوا�س التفتي�س اىل ال�شارع العام.. كما ا�شتهجنوا 

عدم قيام ال�شلطة املحلية باأي عمل لردع املت�شببني الذين لديهم العلم الكامل باأن امل�شروع مل 

ي�شتكمل بعد، ومل تقم باأي معاجلة مثل  �شفط  املجاري ملنع انت�شار  والبعو�س ناهيك عن الروائح 

الكريهة التي توؤذي اأرباب املنازل املجاورة واملارين يف ال�شارع خ�شو�شا يف هذا ال�شهر الف�شيل 

خا�شة وللم�شكلة اأكر من اأ�شبوع. يذكر اأن العمل مب�شروع املجاري بداأ مطلع مار�س املا�شي من 

قبل موؤ�ش�شة مقاوالت حملية ومت اإيقافه الأ�شباب تتعلق مبوقع جتميع مياه ال�شرف ال�شحي ، 

وبقاء احلارات امل�شتفيدة منه بدون جماري عامة اإىل حد االآن ويبدو اأنه على اجلميع االنتظار 

حتى حل هذه امل�شكلة،  ومما يثري الده�شة اأن هذا ال�شارع هو املدخل الر�شمي اإىل حارة النويدرة 

وما بعدها ، واأن بع�شا من اأع�شاء املجل�س املحلي ميرون يوميا فيه وال يحركون �شاكنا ، وكاأن 

الق�شية ال تعنيهم .

وعلى ما يبدو فاإن اأهايل مدينة ترمي عا�شمة الثقافة االإ�شالمية �شيبقون يف �شراع مرير وو�شع 

ال يح�شدون عليه مع املجاري بنوعيها جماري ال�شرف ال�شحي وجماري ال�شيول ، واأن عليهم 

انتظار م�شروع جماري مدينتي ترمي و�شيئون والذي ال يدرون متى �شريى النور.۹

۹ كيف تقيمون حجم الإقبال على دفع الزكاة؟
�شكر اهتمام �شحيفة »امليثاق«  اأ واًل  اأ  -

وحر�شها على تغطية اإج����راءات وبرامج 

اأجهزة الدولة وخ�شو�شاً اإجراءات االإدارة 

العامة للواجبات الزكوية ال�شيما يف �شهر 

رم�شان املبارك �شهر اخلري والرحمة والعتق 

من النار ، وبالن�شبة ل�شوؤالك عن حجم االإقبال 

على دفع الزكاة ، فاإننا يف مكتب واجبات اأمانة 

العا�شمة قمنا بتنفيذ جملة من االإج��راءات 

والربامج التي حتقق االقبال ، فطبيعة العمل 

يف حت�شيل الواجبات الزكوية ، تعتمد على 

���ش��رورة اإق��ب��ال  املكلفني على اأداء الزكاة 

مببادرة ذاتية وهذا املعيار كان املرتكز لتكرمي 

كل من يبادر اىل اأداء الزكاة ، ومن خالل تلك 

الربامج ا�شتطعنا حتفيز الكثريمن املكلفني على 

املبادرة الذاتية واأ�شبح االقبال حالياً الباأ�س 

به مقارنة بال�شابق.

ازدواجية
۹ هناك �صكاوى من ازدواجية حت�صيل الزكاة لل�رشكات 

التي لها فروع يف املحافظات ما تعليقكم؟

- هذا املو�شوع نعاين منه واملكلفون على حد 

�شواء، لكننا مل نقف مكتويف االأي��دي اإزاء هذه 

االإ�شكالية ، حيث قمنا مببادرة لاللتزام بقرار 

رئي�س الوزراء الذي ين�س على اأن يتم ال�شداد 

عن فروع اأي �شركة يف املركز الرئي�شي ، واأكدنا 

هذا االلتزام اأم��ام االأخ / النائب العام وقمنا 

بالفعل باإرجاع مبالغ مت �شدادها لواجبات اأمانة 

العا�شمة ، وبالتايل ننتظر من فروع الواجبات 

يف املحافظات االلتزام بتنفيذ القرار حتى ي�شدر 

قانون ينظم هذه امل�شاألة ب�شورة نهائية .

صدقة وليس زكاة
۹ يقوم بع�ض املكلفني ب��اإخ��راج ال��زك��اة للفقراء 

وامل�صاكني.. هل ُيعترب ذلك �صحيحًا ؟

- هناك مفاهيم مغلوطة لدى بع�س املكلفني 

واأنا على ثقة اأنهم اإذا �شمحوا الأنف�شهم باالطالع 

قلياًل على ما تقت�شيه اأحكام الزكاة �شيعرفون اأن 

ثمة فرقاً بني ال�شدقة وبني الزكاة ، فاأداوؤهم 

للزكاة ب�شورة مبا�شرة اىل الفقراء وامل�شاكني 

اليعترب اأداء لها بل �شدقة، لهم ف�شل يف 

اأدائها ، حيث ال ي�شح اأداوؤها اال اىل ويل االأمر 

ممثاًل يف الدولة ، فلو تر�شخ ذلك يف اأذهانهم، 

فنفو�شهم الطيبة التي دفعتهم اىل العطف 

على الفقراء وامل�شاكني �شتمكنهم من العمل 

مبقت�شى ال�شريعة ال�شحيحة. ولكن عموماً 

لي�س للمكلف اأن يعطي الزكاة للفقراء ب�شكل 

مبا�شر حيث اإن الزكاة رك������ن من اأرك�������ان 

االإ�شالم له اأحكامه التي الميكن خم��������الفتها، 

كما اأنه ال يجوز اأن يت�شدق املرء من 

غري ماله ، فالزكاة اأ�شبحت حقاً للدولة 

وال يجوز الت�شدق بها االإ اإذا اأذنت 

الدولة بذلك.

۹ هل هناك زيادة يف الر�صوم املقرة على 
زكاة النف�ض )الفطرة( لهذا العام؟

ّددت ب� )150  - ال توجد زيادة فيها وحمُ

( ريااًل على كل نف�س .

زيادة 31.48%
۹ ماحجم االإي��رادات الزكوية ملكتب 
واجبات اأمانة العا�شمة خالل الن�شف 

االأول من العام 2010م؟

- اإجمايل مامت حت�شيله خالل الن�شف االأول 

مبلغ وقدره ) 3.280.369.796( ريااًل، بزيادة 

عن الربط بن�شبة 31.48 % .

سياسة التقطري
۹ وعن اجلانب التوعوي.. ما اأبرز ن�صاطاتكم؟

- يف احلقيقة جمال التوعية من املجاالت املهمة 

التي ن�شتخدم لتنفيذ براجمها املتعددة �شيا�شة 

¿ بلغ إجمالي ما تم تحصيله من الواجبات الزكوية بأمانة العاصمة خالل النصف األول من العام 
الجاري ثالثة مليارات و280 مليون ريال..

وأضح األخ محمد الكوكباني- مدير عام مكتب الواجبات الزكوية بأمانة العاصمة- أن اإلدارة 
نفذت جملة من اإلجراءات والبرامج التي تهدف إلى زيادة نسبة اقبال المكلفين بأداء الزكاة 

بمبادرة ذاتية..
متطرقًا إلى عدد من المفاهيم المغلوطة حول تأدية الزكاة.. فإلى الحصيلة:

هناك مفاهيم مغلوطة لدى بعض املكلفني

3 مليارات و280 مليونًا 
إجمالي ما تم تحصيله 

يف أمانة العاصمة 

 


