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الدبوس: ندعو أهل اخلير للمساهمة في مشاريع اللجنة

»زكاة الفحيحيل« إلنشاء 150 مسجدًا 
وحفر 150 بئراً في اليمن وبنغالديش

اك����د رئي����س جلن����ة زكاة 
الفحيحي����ل الش����يخ عبداهلل 
الدب����وس ان اللجن����ة تعتزم 
انش����اء 150 مسجدا وحفر 150 
بئرا للمي����اه العذبة في دولة 
بنغالديش واليمن، مشيرا الى 
الواحد  ان تكلفة بناء املسجد 
هن����اك تبدأ م����ن 2800 دينار، 
وتكلف����ة حفر البئ����ر الواحدة 
الدبوس  250 دينارا. واضاف 
في تصريح صحافي ان اللجنة 
تعتزم ايضا انشاء 5 مساجد 
في اليم����ن، موضحا ان تكلفة 
بناء املس����جد الواحد تبدأ من 
12 ألف دينار، كما تعتزم حفر 
العذبة  ارتوازية للمي����اه  بئر 
هن����اك بتكلف����ة اجمالية تبلغ 
3500 دينار. واش����ار الدبوس 
الى ان اللجن����ة حريصة على 
تقدمي الدعم والعون واملساعدة 
للمس����لمني في الدول العربية 
واالس����المية انطالقا من مبدأ 
الذي حث  التكافل االجتماعي 
الدين االسالمي مصداقا  عليه 
الكرمي محمد  الرس����ول  لقول 
ژ: »مثل املؤمنني في توادهم 
وتراحمه����م وتعاطفهم كمثل 
اجلسد الواحد، اذا اشتكى منه 
عضو تداعى له سائر االعضاء 

بالسهر واحلمى«.
ودعا الدب����وس اهل اخلير 
واصحاب االيادي البيضاء من 
اهل الكويت الكرام الى ضرورة 
التبرع املساهمة باموال زكاتهم 
وصدقاتهم الج����ل تنفيذ تلك 
املشاريع، مؤكدا انه لوال فضل 
اهلل اوال ثم مساهماتهم ملا حققت 
اللجنة االجنازات التي وصلت 
اليها، مبينا ان ذلك يصب في 
ميزان حسناتهم وسيجزيهم 
اهلل تعالى خير اجلزاء على تلك 
الدنيا واالخرة  املساهمات في 

وسيضاعف اللهم لهم األجر.
واختتم الدبوس تصريحه 
قائال بحمد اهلل تعالى فان اعمال 
وانشطة ومشاريع اللجنة تتميز 
بالشفافية واملصداقية وال نبغي 
من وراء ذلك كله اال وجه اهلل 
تعالى اوال ثم حتقيق املنفعة 

العامة للمسلمني.

الشيخ عبداهلل الدبوس

جمعـــيـــة مشــــرف التعــاونيــة

جمل�س الإدارة

بناًء عل�������ى كتاب وزارة ال�ش��������ؤون االجتماعية والعمل امل��������ؤرخ 2014/4/23 

ب�ش�������اأن امل�افقة على حتدي�������د ي�م االثنني امل�اف�������ق 2014/4/28 للجمعية 

العم�مية.

يت�ش�������رف جمل�س اإدارة جمعية م�شرف التعاونية بدع�ة ال�شادة امل�شاهمني 

البالغ�������ني م�������ن العمر )21 عامًا فاأك�������ر( يف تاريخ انتهاء ال�ش�������نة املالية يف 

2013/12/31 حل�ش�ر اجتماع اجلمعية العم�مية العادية واملقرر عقدها 

ي��������م االثنني امل�افق 2014/4/28 يف متام ال�شاعة الرابعة ع�شرًا يف مدر�شة 

عبداهلل عبداللطيف العمر، علمًا اأنه يف حال عدم اكتمال الن�شاب القان�ين 

ي�ؤجل االجتماع ن�شف �شاعة لي�شبح قان�نيًا بح�ش�ر 25 ع�ش�ًا.

وذلك ملناق�شة جدول االأعمال على النح� التايل:

1( مناق�شة تقرير جمل�س االإدارة عن ال�شنة املالية املنتهية يف 2013/12/31 

وامل�شادقة عليه.

2( مناق�ش�������ة تقرير مراقب احل�شابات والت�شديق على امليزانية العم�مية 

واحل�شابات اخلتامية لل�شنة املالية املنتهية يف 2013/12/31.

3( تعيني مراقب ح�شابات للع���ام امل����ال�����ي املنته���ي يف 2014/12/31 وحتديد 

اأتعاب���ه.

مالحظــة :
1- يج�������ب على كل ع�ش� اإح�ش�������ار البطاقة املدني�������ة االأ�شلية ولن تعتمد 

�ش�رة عنها اأو اإح�شار �شهادة ملن يهمه االأمر من املعل�مات املدنية.

2- عل�������ى ال�شادة امل�شاهم�������ني وغري امل�شتكملني مللفاته�������م �شرورة مراجعة 

االإدارة خالل الدوام الر�شمي ال�شتكمال امللفات.

3- عل�������ى امل�شاهمني الذين مل ي�شلهم كتي�������ب امليزانية عن طريق الربيد 

مراجعة االإدارة ال�شتالم ن�شخة من الكتيب.

وكل عام واأنتم بخري،،،

دعــــوة لعقــــد اجلمعيـــة العـمـــومـــيـــة
للســنـــة املالـــيـــة املنـتــهيــــة في 2013/12/31


