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أبو النصر: الضريبة 
ال تغني عن الزكاة 

ألنها تخصم من وعاء 
الزكاة وليس 

من مقدار الزكاة

الستالن بحث مع وفد مركز محمد بن راشد 
اإلماراتي طرق العناية بطباعة ونشر القرآن وعلومه

»اخلدمة االجتماعية« في »اجلهراء« نّظمت 
»االعتداءات على األطفال.. األسباب والعالج«

استقبل نائب مدير عام الهيئة العامة للعناية 
بطباعة ونش����ر القرآن الكرمي والسنة النبوية 
وعلومهما للمعلومات واخلدمات املساندة وليد 
الس����تالن، وفدا من حكومة دبي بدولة االمارات 
العربية املتحدة الشقيقة ضم مديرين من مركز 
محمد بن راشد لطباعة املصحف الشريف وهم 

حتت رعاية وحضور مراقب اخلدمة االجتماعية 
والنفس����ية مبنطقة اجلهراء التعليمية عبداهلل 
البركة وضم����ن برنامج التنمية املهنية احلادي 
عش����ر ملراقبة اخلدمات االجتماعية والنفسية، 
أقيمت في روضة الرحمة مبنطقة سعد العبداهلل 
ورشة عمل حتت عنوان »االعتداءات على االطفال.. 

املديران التنفيذيان محمد كامل احلداد وفيصل 
سالم بن حيدر باإلضافة إلى مدير التطوير عدلي 
شيالن. وقد عرض الوفد اإلماراتي على الستالن 
بعضا من إجنازات املركز وبحث الطرفان سبل 
التعاون املثمرة التي ترتقي بطرق العناية بطباعة 

ونشر القرآن الكرمي وعلومه.

األسباب والعالج« حتدث فيها عدد من املتخصصني 
في اخلدمة االجتماعية، وكانت من اعداد املوجة 
الفنية نصرة الشمري، حيث حضر الورشة عدد 
من اولياء االم����ور واملوجهات الفنيات، وتناول 
املتحدثون عددا من األسباب التي تؤدي لالعتداء 

النفسي والبدني على األطفال وطرق عالجها.

وليد الستالن مع أعضاء الوفد وبعض مسؤولي الهيئة

يعقوب الصانع مستقبال املستشارين فيصل املرشد ويوسف املطاوعة ومحمد بن ناجي وضرار العسعوسي ومحمد الزعبي وبدر املسعد وعادل العيسى

عبداهلل البركة يتقدم احلضور

عدد من املشاركات في الورشة

الصانع تلقى تهنئة رئيس وأعضاء املجلس األعلى للقضاء 
مقدم���ة  ف���ي  وكان 
املهنئني رئي���س املجلس 
األعل���ى للقض���اء رئيس 
التمييز واحملكمة  محكمة 
الدس���تورية املستش���ار 
فيص���ل املرش���د ونائب 
التمييز  رئيس محكم���ة 
املستشار يوسف املطاوعة 
ورئيس محكمة االستئناف 
املستشار محمد بن ناجي 
والنائب العام املستش���ار 
ضرار العسعوسي واحملامي 

العام األول املستشار محمد 
الزعبي واحملامي العام األول 
املستشار بدر املسعد ووكيل 
وزارة الع���دل عبدالعزيز 
املاجد ومدي���ر عام معهد 
الكويت للدراسات القضائية 
والقانونية املستشار عادل 
العيسى ومدير إدارة مراكز 
خدمة املواطن محمد حمود 
الرومي وعدد من قيادات 
ومعه���د  الع���دل  وزارة 

الدراسات القضائية.

العدل  اس���تقبل وزير 
ووزير األوق���اف يعقوب 
الصانع في مكتبه بديوان 
وزارة الع���دل املهنئني له 
مبنصبه اجلديد من املجلس 
األعلى للقض���اء وقيادات 
العدل حيث قدموا  وزارة 
له التهنئة بتوليه حقيبة 
وزارة الع���دل، متمنني له 
التوفيق في خدمة العدالة 
والنجاح في مهمته امللقاة 

على عاتقه. 

الصانع يستقبل املهنئني 
في ديوانه اليوم

يستقبل وزير العدل ووزير األوقاف والشؤون 
اإلسالمية يعقوب الصانع املهنئني من املواطنني 

واملقيمني اليوم السبت 1 نوفمبر، وذلك بعد صالة 
العشاء في ديوانه الكائن مبنطقة كيفان ق 6 شارع 

عبداحلميد الصانع م1.

بيت الزكاة اختتم ملتقى محاسبي زكاة الشركات

الكليب: حساب زكاة ذهب املرأة يختلف عن الصائغ

زكاة عروض التجارة.
كما تناول الشيخ الكليب 
مصارف الزكاة وبني أن اهلل 
سبحانه وتعالى هو الذي حدد 
مصارف ال����زكاة ولم يتركها 
ألحد من خلقه، كما جاء في 
سورة التوبة اآلية رقم 60 وهم: 
الفقراء، واملساكني، والعاملون 
على الزكاة، واملؤلفة قلوبهم، 
والغارمون )وهم املدينون في 
أمر مباح ملصلحة املجتمع أو 
ملصلحته����م اخلاصة(، وفي 
الرقاب )وهو ف����كاك العبيد 
وعتقهم وفداء األس����رى من 
املس����لمني(، وفي سبيل اهلل 
العام  )وهو اجلهاد باملفهوم 
ومعناه الواسع وفقا لألحكام 
الشرعية املستمدة من شريعتنا 
السمحاء إلعالء كلمة اهلل وال 
يقتصر على النشاط العسكري 
فقط بل يشمل الدعوة إلى اهلل 
باحلكمة واملوعظة احلسنة 
بإنشاء املراكز اإلسالمية حلفظ 
دين املسلمني وتثبيت عقيدتهم 
ودعوة غيرهم إلى دين اهلل(، 
وأبن����اء الس����بيل )وهم من 
الس����بل لنفاد  انقطعت بهم 
النفق����ة أو غيرها ويريدون 

العودة إلى ديارهم(.
من جانبه، ألقى د.عصام 
أبو النصر احملاضرة الثانية، 
والتي دارت حول أحكام زكاة 
احلل����ي وحس����ابها، وكذلك 
العالقة بني الزكاة والضريبة 
مع حاالت تطبيقية أشار فيها 
إلى أن زكاة احللي يقصد بها 
كل ما يتزي����ن به من الذهب 

والفضة، مؤك����دا أن جمهور 
الفقه����اء يرى أنه ال زكاة في 
احلل����ي املعدة لالس����تعمال 
املباح، بالضوابط التي حددها 

اجلمهور.
وأش����ار د.أبو النصر إلى 
ه����ذه الضوابط، كما ش����رح 
إجراءات حتديد زكاة احللي، 
والتي متثلت في حتديد تاريخ 
نهاية احلول وحصر احللي من 
التي تتوافر  الذهب والفضة 
فيها ضواب����ط اإلعفاء، وهي 
اقتنائها  ما كان يقصد م����ن 
االدخار أو االكتناز أو التجارة 
أو اإلنف����اق منه����ا، وما كان 
استعماله غير مباح، كأواني 
الذهب والفضة، وما يستعمله 
الرجل من الذهب كالس����وار 
واخل����امت، وما كانت احلاجة 
إليه مستقبلية وليست حالية، 
وما لم يكن صاحلا لالستعمال 
كالذهب أو الفضة املتهشم أو 
املكسور، وما عزفت املرأة عن 
لبس����ه لقدم طرازه، وما كان 

فيه إسراف وتبذير.
ولفت إلى أنه من ضمن 
إجراءات حساب زكاة احللي 
تق���ومي ما مت حص���ره من 
احللي، ويكون ذلك باستبعاد 
ما ف���ي الذهب والفضة من 
أحجار كرمية، وإسقاط مقدار 
ما يخال���ط الذهب من غير 
الذهب، وحسم ما قد يكون 
على املزكي من ديون، وذلك 
بغرض الوصول إلى الوعاء، 
ويقارن هذا الوعاء بنصاب 
الزكاة، وإن لم يصل الوعاء 
إلى مقدار النصاب بنفسه أو 
بضمه إلى ما عنده من أموال 

أخرى فال زكاة عليه.
كما أوضح د.أبو النصر 
أن الضريب���ة ال تغني عن 
الزكاة والقاعدة الش���رعية 
ملعاجلة مبالغ الضرائب في 
الزكاة تتمثل في أن املبالغ 
املدفوعة كالضرائب تخصم 
من وعاء الزكاة وليس من 
مقدار ال���زكاة، وأما املبالغ 
املدفوعة ك���زكاة فتخصم 
من مق���دار الضريبة ال من 
وعاء الضريبة، وذلك وفقا 
ملا ورد ف���ي فتاوى ندوات 
قضاي���ا ال���زكاة املعاصرة 

وتوصياتها.

وأال تك����ون عاملة، وأن الذي 
أخذت به ندوات قضايا الزكاة 
املعاصرة والهيئة الشرعية 
ال����زكاة ه����و وجوب  لبيت 
الزكاة في األنعام مطلقا وال 
يشترط السوم لوجوب الزكاة 
فيه����ا، وأن الزكاة واجبة في 
السائمة التي ترعى الكأل املباح 
واملعلوفة على حد سواء، وهو 
مذهب املالكية. وبني أن األنعام 
املعدة للتج����ارة تزكى زكاة 
التجارة بشروطها،  عروض 
ومنها بل����وغ نصاب الذهب، 
وليس بع����دد الرؤوس ألنها 
عروض جتارة كبقية العروض 

األخرى املعدة للتجارة.
أما عن الث����روة الزراعية 
بني الش����يخ علي الكليب أن 
القول الذي أخذت به ندوات 
ال����زكاة املعاصرة  قضاي����ا 
الش����رعية لبيت  والهيئ����ة 
الزكاة هو وجوب الزكاة في 
كل ما يس����تنبت من األرض 
بقصد منائه فتجب الزكاة في 
الزروع والثمار واخلضراوات 
والفواكه، وبني أنه ال يشترط 
ح����والن احل����ول ف����ي زكاة 
الزراعية وأن زكاتها  الثروة 
ي����وم حصادها وأن النصاب 
فيها خمسة أو ست وهو ما 
يعادل 612 كليوغراما من القمح 
ونحوه، وأوضح الشيخ علي 
الكليب أن الشركات التي تبيع 
ما تنتجه تزكيه زكاة الزروع 
والثمار، أما الش����ركات التي 
عملها فقط الشراء والبيع في 
املنتج����ات الزراعية فتزكيها 

اختتم بيت الزكاة ملتقى 
محاسبي زكاة الشركات الذي 
نظمه حتت رعاية مدير عام 
بيت الزكاة خالل الفترة من 
26 حتى 30 أكتوبر املاضي، 
مبشاركة عدد من احملاسبني 
واملاليني العاملني في الشركات 
واملؤسسات التجارية مبختلفة 
أنشطتها التجارية واجلمعيات 

التعاونية.
ومت إلقاء محاضرتني في 
اليوم األخير من امللتقى، األولى 
خصصت لتوضيح األحكام 
الش����رعية لزكاة املستغالت 
واملهن احلرة والثروة النقدية 
واملرتبات واألجور واحللي 
والثروة احليوانية والنباتية، 
مع توضيح مصارف الزكاة، 
الش����يخ  ألقاها فضيلة  وقد 
علي الكليب، الذي أشار إلى 
أن زكاة احلل����ي فيها خالف 
عن����د العلماء ويط����ول فيها 
اجلدل، فبخصوص ما إذا كان 
احللي الس����تخدام املرأة قال 
بعض العلماء إن الزكاة جتب 
عليها والبعض اآلخر قال ال 
زكاة، وفي حال ما إذا كان على 
احللي زكاة فإن حساب التاجر 
يختلف عن حساب املرأة التي 
تريد أن تزكي ع����ن حليها، 
الذهب  فاملرأة تأخذ بس����عر 
يوم وجوب الزكاة، والتاجر 
الذهب  يحسب س����عر غرام 
مضافا إليه س����عر الصياغة 
عند إخراج الزكاة، وبني بعد 
ذلك أحكام زكاة الثروة النقدية 
وزكاة األجور واملرتبات وزكاة 
املستغالت، وهي التي يستفاد 
من غلتها ودخلها، وأن الزكاة 
في ه����ذه احلالة على صافي 
الدخل يوم وج����وب الزكاة، 
مضيفا أن املقص����ود بزكاة 
الث����روة احليوانية هو زكاة 
األنع����ام وهي اإلب����ل والبقر 
وتش����مل اجلاموس، والغنم 
ضأنه����ا ومعزه����ا، وبني أن 
نصاب اإلبل خمس ونصاب 
البقر ثالثون ونصاب الغنم 
أربعون، وهي أنصبة حددتها 
الس����نة النبوي����ة، وذكر أن 
الشروط الواجب توافرها في 
األنعام لكي جتب فيها الزكاة 
هي امللك التام وحوالن احلول 
منذ متلكها وبلوغ النصاب، 

إحدى محاضرات امللتقى

زكاة العثمان تدعو األسر بكامل أفرادها لالشتراك في األترجة
ودعا املتبرعني أو الراغبني 
إلى  التسجيل للدراسة  في 
مراجع���ة مقر جلن���ة زكاة 
العثم���ان مبنطق���ة حولي 
الهاتف:  أو االتصال عل���ى 

. 99388878
واض���اف أن مش���روع 
إلى  األترجة يه���دف أيضا 
إذكاء روح املنافسة الشريفة 
والتس���ابق واملسارعة إلى 
حفظ كتاب اهلل وأن جنعل 
من القرآن الكرمي وسيلتنا 
في نيل رضاه، مشيرا إلى أن 
مراكز األترجة التابعة للجنة 
تتميز بإدارة متخصصة من 
معلمي القرآن الكرمي والعلم 
الش���رعي وبه���ا محفظون 
مؤهلون تشرف عليهم هيئة 
فنية عالية املس���توى، كما 

تتميز مراكز األترجة برؤية 
تربوي���ة تعليمية وضعها 
اختصاصي���ون تربويون 
متابعا: نتبع برنامجا علميا 
مختارا بعناية من العقيدة 
والفقه واآلداب والس���يرة 
والتفس���ير. وكذلك يشمل 
املنهج برامج تربوية وعلمية 

وترفيهية لألطفال. 
وأكمل بقوله: نعمل على 
إتاحة الفرصة جلميع أفراد 
األسرة لاللتحاق في موعد 
واحد وكل في فصله وعند 
شيخه، وكذلك إتاحة الفرصة 
للمعل���م أو املعلمة لإلبداع 
الوسائل كيفما  واستخدام 
يشاء، ونحن نستقبل أعدادا 
كبيرة م���ن املتعلمني تصل 

لآلالف وهلل احلمد.

من مختلف األعمار وندعو 
األسرة املسلمة بكامل أفرادها 

لالشتراك في املشروع. 
وقال الكندري في تصريح 
صحاف���ي إن جلن���ة زكاة 
العثمان تستهدف من خالل 
مشروع األترجة املساهمة في 
تخريج أسرة حافظة لكتاب 
اهلل وتنشئة جيل يتحلى 
بالس���لوك واخللق القرآني 
عالوة على غ���رس الرغبة 
الصادقة بحفظ كتاب اهلل 
وإتق���ان جتويده وتالوته، 
وربط أبنائنا بكتاب اهلل علما 
وعمال وتش���جيع الناشئة 
ذك���ورا وإناثا على العناية 
الك���رمي وتوقيره  بالقرآن 
باعتباره مصدر عز وكرامة 

األمة.

ليلى الشافعي

دعا مدير عام جلنة زكاة 
التابعة جلمعية  العثم���ان 
النجاة اخليرية أحمد باقر 
الكن���دري أه���ل اخلير إلى 
تق���دمي الدعم واملس���اهمة 
في مش���روع مراكز أترجة 
القرآن الك���رمي الذي تنفذه 
اللجنة حاليا مشيرا إلى أن 
املش���روع عليه إقبال كبير 
وحقق جناحا مميزا بفضل 
اهلل وتوفيق���ه ثم القائمني 
عل���ى املش���روع، مؤكدا أن 
اللجنة حريصة على خدمة 
كتاب اهلل عز وجل من خالل 
تعليم القرآن الكرمي جتويدا 
وحفظا وفهما ونشر علومه 
أف���راد املجتمع  بني جميع 

أحمد باقر 

يختتم أنشطته اليوم وسط إقبال جماهيري مبشرف

»أطياب السعيد« و»السيف« راعيان 
ملعرض اخلريف للعطور

تختتم مساء اليوم املوافق األول من نوفمبر 
فعاليات معرض اخلريف للعطور والساعات 
املقام حاليا بأرض املعارض الدولية مبشرف، 
حيث يشهد تسابقا جماهيريا واسعا من قبل 
رواد وعش���اق اقتناء اجود ان���واع العطور 
والبخور والساعات، في ظل عروض الشركات 

املتنافسة واملتميزة.
وتقف »أطياب السعيد« و»السيف للعطور« 
في مقدمة الشركات الراعية للحدث هذا املوسم، 
حيث تأتي هذه املشاركة وسط نخبة مميزة 
من شركات العطور والطيب ووكالء املاركات 
العاملية محليا وإقليميا، وفي هذا الصدد ابدى 
صاحب شركة »أطياب السعيد« ومديرها العام 
عبدالعزيز السعيد حرصه الكبير على املشاركة 
ف���ي مثل هذه املعارض لالس���تفادة من زخم 
هذه املعارض والتي اعتادت على املش���اركة 
منذ انطالق الدورات األولى ملعرض العطور 

والتجميل.
ولف���ت الى ان الهدف م���ن رعاية »اطياب 
السعيد« للمعرض يأتي استمرارا لنهج التواصل 
مع عمالئنا وتعد مش���اركتنا إحدى وس���ائل 
الترويج إلبراز وتق���دمي منتجاتنا، حيث ان 
العطورات  انتاجها من  الشركة تس���تعرض 
الشرقية والغربية الى جانب العطورات املشتركة 
التي متثل مزيجا بني الشرقي والغربي ومتيزها 
عن غيرها من الشركات بدقة اختياراتها لكل ما 
يتعلق ابتداء من تصميم زجاجة العطر وانتهاء 
بالغالف الراقي ليصبح لكل عطر شخصيته 

املستقلة حتمل توقيعه كعطر فريد، كما حترص 
»اطياب السعيد« على ان تكون نوعية املواد 
املستخدمة في تركيب العطور موادا آمنة طبيا 

غير ضارة بجسم اإلنسان وبشرته.

»السيف للعطور والبخور«

من ناحيته قال سليمان الراشد مدير عام 
شركة »السيف للعطور والبخور«: »ان هذه 
املعارض تعد فرصة الستعراض منتجاتنا من 
العطورات املش���تركة الشرقية والغربية الى 
جانب اخللطات، اذ تتميز ش���ركتنا بخبرتها 
العريقة وبدقة اختياراتها لكل ما يتعلق بالعطر 
املطروح مما اكسبها ثقة عمالءها، مشيرا الى 
ان الشركة ماضية قدما في خططها التوسعية 
فنحن بصدد افتتاح فرعنا الرابع في املباركية، 
اضافة الى فروعنا االخرى في كل من س���وق 

الغربللي ومجمع سنترال بالزا بالساملية.
وعن جديده في املعرض قال ان ش���ركته 
كعادتها حترص على تقدمي االفضل لنيل رضا 
عمالئها ومنها على س���بيل املثال ال احلصر 
مجموعة من افضل عطوراتها للعام 2015/2014 
والتي تشمل مجموعة عطورات مثل عطر دميا 
وغصن العود، وأسيل، واألسطورة وروعة، 
وأمسية وعطر خواطر، اضافة الى عطر »رشة 
ذهب« و»روبي« كما تعرض الشركة عطرها 
املميز جدا »مزايا« و»حصة« اجلديدين، اضافة 
الى دهن السيف الفاخر والدهن البورمي ودهن 

الورد البلغاري.


