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على مساحة تبلغ 3000 متر مربع وبه ملحق خاص للنساء

اوتاواـ  كونا: شارك سفيرنا 
لدى كندا د.مساعد الهارون في 
احتفال وضع حجر األســـاس 
للمسجد الذي تبرعت الكويت 
ببنائه في العاصمة الكندية التي 
تضم اكثر من 60 ألف مســـلم 
ليكون ثاني اكبر مســـجد في 
اوتاوا حيث يتوقع ان يتســـع 

ألكثر من 60 ألف مصل.
وقالت سفارتنا في اوتاوا في 
بيان لها امس ان السفير الهارون 
أكد خالل االحتفال الذي أقامته 
ان  أوتاوا  اجلالية املسلمة في 
تبرع الكويت جاء من منطلقني 
أولهما حرصها الدائم على دعم 
املشاريع اخليرية السيما تلك 
التي متس اجلانب االنســـاني 
للمجتمعات فـــي أنحاء العالم 
وثانيهمـــا ادراكها ألهمية دعم 
مقومات املجتمع املسلم في الدول 

املختلفة.
الهارون  الســـفير  واضاف 
التبرع جـــاء تنفيذا  أن هـــذا 
لتوجيهات سامية من صاحب 
الســـمو األمير الـــذي يحرص 
أبنائه  الوقوف بجانـــب  على 
من اجلالية املســـلمة في كندا 
وسائر دول العالم مشيرا الى 
اسهامات الكويت التاريخية على 
املستويني الرسمي والشعبي في 
دعم القضايا االسالمية وتلبية 
االحتياجات الدينية للمسلمني 

في كل مكان.
وأعـــرب عـــن متنياته بأن 
الذي يعتبر  يساهم املســـجد 
املرحلـــة األولى من مشـــروع 
بناء مركز إسالمي متكامل في 
خدمة اكبر شريحة من املسلمني 
وتعميق ارتباط اجلالية املسلمة 

بدينها وتعاليمه السمحة.
من جهته توجه مدير جمعية 
التي تشرف  السنة اإلسالمية 
على بناء املركز واملسجد د.محمد 
مصطفى بالشكر والتقدير الى 
الكويـــت قيادة وشـــعبا على 
تكفلها ببناء املســـجد معتبرا 

على طلبنـــا بل بالعكس لقينا 
كل ترحيب واستعداد وتشجيع 
علـــى مواصلة هذا املشـــروع 

اخليري«.
واضاف ان املسجد سيتكون 
من دورين ونصف على مساحة 
تبلغ 3000 متر مربع، وباالضافة 
الى املسجد سيكون هناك ملحق 
خاص ملصلى النســـاء وصالة 
خاصة لتدريس وحتفيظ القرآن 
العربية ومنزل  الكرمي واللغة 
لإلمام ومغسلة للموتى، مشيرا 
الى انه حتيط باملسجد مواقف 
ســـيارات تتسع ألكثر من 220 

سيارة.
وأكد مصطفى ان املســـجد 
يستوعب 2000 مصل وسيساهم 
في تخفيف الضغط على املسجد 
الرئيسي في العاصمة واملصليات 
املنتشرة في أنحاء أوتاوا وكذلك 
سيساهم في تقليل التكلفة التي 
القاعات كبيرة  يتطلبها حجز 
احلجم القامة املناسبات الدينية 
خالل السنة كاألعياد وغيرها.

واوضـــح أن باب التبرعات 
مفتوح الستكمال املرحلة الثانية 
من املشـــروع والتـــي تتكون 
من مدرســـة وصالـــة متعددة 

األغراض.

أن ذلك ليس بغريب على كرم 
الكويت وأهلها الذين يدعمون 
املشـــاريع اخليرية في جميع 

أنحاء العالم.
انـــه منذ  وقـــال مصطفى 
اللحظة التي تقدمت بها اجلمعية 

بطلب الدعم املالي لبناء املرحلة 
األولى من املشروع وهو املسجد 
»لم تتردد الكويت في املوافقة 

سفيرنا في كندا د.مساعد الهارون خالل وضع حجر األساس للمسجد

الجهيم يشارك في أنشطة المركز الثقافي
اإلسالمي بنيويورك خالل شهر رمضان

نيويورك – كونا: قال مدير 
املركز الثقافي اإلسالمي ملدينة 
نيويورك زياد منير ان الكويت 
انتدبت إمام املسجد الكبير في 
القارئ خالد اجلهيم  الكويت 
للمشاركة في األنشطة الدينية 
والثقافية التي ينظمها املركز 
خــــالل األيام الـ 10 األولى من 

شهر رمضان املبارك.
وأعرب منير في تصريح 
لـ »كونا« امــــس عن تقديره 
العميق الستجابة  وشــــكره 
الكويت لطلب املركز وانتداب 
القارئ اجلهيم للمشاركة في 
مختلف أنشطة املركز والبرامج 

التي ينظمها خالل شهر رمضان 
املبارك.

وأضاف ان مشاركة اجلهيم 

الذي وصل الى نيويورك امس 
األول موفدا من وزارة األوقاف 
في أنشطة املركز تؤكد »اهتمام 
الكويــــت وخصوصا صاحب 
الســــمو األمير الشيخ صباح 
األحمد بدعم املركز وأنشطته 
من أجل تأدية رسالته كاملة 
خالل هذا الشهر املبارك ونشر 
رسالة االسالم«.وأشار منير 
الــــى ان من نشــــاطات املركز 
خالل هذا الشهر املعظم برنامج 
إفطار الصائم الذي يقام سنويا 
للجالية اإلسالمية وتدريس 
القرآن الكرمي وإقامة الشعائر 

الدينية.

القارئ خالد اجلهيم

»العاملين باألشغال« إليقاف 
الخصومات عن الموظفين

قال أمني صندوق نقابة العاملني في وزارة األشـــغال العامة محمد 
الصعفاك في تصريح صحافـــي: أن ديوان اخلدمة املدنية مياطل في 
تنفيذ وعوده التي سبق ان وعد بها مجلس ادارة النقابة عندما التقى 
مع رئيس الديوان في شهر مارس املاضي ومنها أنه سينظر فيما جاء 
بكتابه األخير اخلاص باستقطاع ما قد مت صرفه من فروقات تطبيقا 
لقرار مجلس اخلدمة املدنية رقم 2005/8 بشأن منح املوظفني الكويتيني 
العاملني في القطاع احلكومي مكافأة شهرية قدرها 50 دينارا كزيادة في 
الرواتب، وذلك بأثر رجعي من األول من يوليو لعام 2005، األمر الذي 
ترتبت عليه اضرار بالغة على جميع املوظفني الذين يزيد عددهم على 
3 آالف موظف وموظفة، والذين لم يكن لهم اي ســـبب مباشر او غير 
مباشر سواء من قريب او بعيد بداية من صدور القرار او خالل تطبيقه 
الذي كانت فيه اختالفات كثيرة، ما اضطر الوزارة إلرسال اكثر من 3 
كتب لالستفسار عن كيفية تنفيذه وكان ديوان اخلدمة املدنية يصر على 
رأيه حتى وصول كتابه األخير كالصاعقة على هؤالء املوظفني بخصم 
جميع املبالغ التي مت صرفها من قبل. وناشد الصعفاك جميع املسؤولني 
بديوان اخلدمة ابتداء من رئيس الديوان عبدالعزيز الزبن ونهاية بأصغر 
املوظفني سرعة اصدار تعليماته بايقاف تلك اخلصومات التي أثقلت 
كاهل املوظفني الذين لديهم التزامات واحتياجات معيشـــية وحياتية 

صعبة وان تتم اعادة النظر فيما جاء بتعميم الديوان االخير.

جمعية الكشافة تفوز 
بالمسابقة العربية للبيئة

فازت جمعية الكشــــافة في 
املســــابقة العربية للبيئة التي 
نظمتها املنظمة الكشفية العربية 
وشاركت بها اجلمعيات الكشفية 
العربية واملؤسسات واجلمعيات 
التطوعية املهتمة بشأن البيئة 
في جميع ارجــــاء العالم وذلك 
مبناسبة اليوم العربي للبيئة.

وقــــال امــــني عــــام جمعية 
الكشــــافة ســــلطان املفتاح ان 
اجلمعية حصلت على وســــام 
البحر والشــــمس في املسابقة 
البيئية التي من اهدافها التأكيد 
على دور العمل اجلماعي واظهار 
روح املنافســــة بني املجموعات 
املتنافســــة من اجل التقليل من 
نسبة امللوثات البحرية في وقت 

اسرع من العمل الفردي.
واضاف املفتاح ان املسابقة 
ايضا تهدف الى توجيه االعالم 
للتنبيه الى تلوث البحار واالنهار 
التي  البالســــتيكية  باملخالفات 
تؤثر ســــلبا على منو الكائنات 
السياحة  البحرية، وتشــــجيع 
البحرية والنهرية والتأكيد على 
اهمية املوارد البحرية في احلياة 

االقتصادية.
واعــــرب املفتاح عــــن بالغ 
شــــكره وتقديره لكل من ساهم 
الذي  في حتقيق هــــذا االجناز 
يضــــاف الى اجنــــازات احلركة 

الكشفية الكويتية.

الهارون: وضع حجر األساس لمسجد  تبرعت الكويت 
ٍ ببنائه في أوتاوا  ويتسع ألكثر من 60 ألف مصل

بيت الزكاة: احتساب الواجب على الشركات 
والمؤسسات التجارية من موارد وخدمات البيت

مسيرة اخلير في بيت الزكاة عبارة عن 30 
حلقة تنشرها »األنباء« خالل الشهر الفضيل 
باالتفاق مع بيت الزكاة للتعريف بأنشطته، 
واليوم سنكون مع احللقة الثانية التي حتتوي 
أهداف وغايات بيت الزكاة حيث يعتبر هيئة 
حكومية مستقلة تأسســــت بناء على رغبة 
شعبية حكومية في اليوم احلادي والعشرين 
من شهر ربيع األول سنة 1403 هـ املوافق 16 
يناير 1982م مبوجب القانون رقم 5 لسنة 1982 
وكان تأسيس بيت الزكاة خطوة رائدة إلحياء 
ركن من أركان اإلسالم وتيسير ادائه والعمل 
على جمع وتوزيع الزكاة واخليرات بأفضل 
وأكفأ السبل املتاحة شرعا ومبا يتناسب مع 
التطورات السريعة في املجتمع واحتياجاته 
وقد حددت اســــتراتيجية بيت الزكاة 2000 
ـ 2005 أهدافا وغايات اســــتراتيجية للبيت 

تتمثل في اآلتي:
أوال: تنمية مــــوارد الزكاة واخليرات من 
خالل ما يلي: تعزيز ثقة احملسنني وتوطيد 
العالقة معهم، استقطاب فئات وأعداد جديدة من 

احملسنني، تنمية واستثمار أموال البيت.
ثانيــــا: إنفاق مــــوارد البيت مــــن الزكاة 
واخليرات وفق مصارفها الشرعية بخدمات 
وأساليب متطورة من خالل ما يلي: توجيه 
املساعدات احمللية للفئات األكثر حاجة، تطوير 
وتبســــيط نظم وإجراءات تقدمي اخلدمات، 

حتقيق البعد التنموي في خدمات البيت.
ثالثــــا: التوعية بفريضة الــــزكاة وإبراز 
دور البيت إعالميا من خالل ما يلي: التوعية 
باألحكام الشرعية للزكاة واخليرات، التوعية 
البيت وأســــاليب تقدميها، اإلعالم  بخدمات 

بأنشطة البيت واجنازاته.
التنسيق والتكامل مع املؤسسات  رابعا: 
الكويتية والدولية في مجال العمل اخليري 
محليــــا ودوليا من خالل مــــا يلي: احلد من 
االزدواجية في املساعدات املقدمة، دعم البرامج 
واألنشــــطة اخليرية املشتركة، املساهمة في 
االرتقاء مبستويات الرعاية االجتماعية، تعزيز 

مكانة الكويت في العمل اخليري خارجيا.
خامســــا: تطوير البنية املؤسسية ورفع 
الكفــــاءة املهنية للعاملني مــــن خالل ما يلي: 
مراجعة وتطويــــر نظم وإجراءات العمل في 
املجاالت الفنية واملالية واإلدارية، التنمية املهنية 
للعاملني مبختلف املستويات الوظيفية، تطوير 
أساليب الرقابة املالية واإلدارية والشرعية، 
تطوير وحتديث مباني وجتهيزات البيت مبا 
يساهم في توفير مناخ مالئم للعمل، مراجعة 

وتطوير الهياكل التنظيمية والوظيفية.

موارد وخدمات البيت

تتكــــون موارد بيت الــــزكاة من اآلتي: 1ـ  
أموال الزكاة التــــي تقدم طواعية من األفراد 

وغيرهم. 2 ـ الهبــــات والتبرعات التي تقدم 
من الهيئات واملؤسسات العامة واجلمعيات 
التعاونية والشــــركات واألفراد التي يقبلها 
مجلس اإلدارة. 3ـ  اإلعانة السنوية من الدولة 

وقدرها مليونا دينار.
أما خدمات بيت الزكاة فتتمثل فيما يلي:

ـ املساعدات النقدية الشهرية واملقطوعة 
والقروض احلسنة.

ـ املساعدات العينية وتتضمن املواد الغذائية 
والكهربائية واملالبس اجلديدة.

ـ دعم الهيئات احمللية.
ـ مشروع السقيا املتنقلة واملدعومة ماليا 
من مبرة الشــــيخ عبداهلل املبــــارك الصباح 

رحمه اهلل.
ـ احتساب الزكاة الواجبة على الشركات 
واجلمعيــــات  التجاريــــة  واملؤسســــات 

التعاونية.
ـ احتســــاب واخراج مقدار نصيب السهم 
مــــن الزكاة للشــــركات املســــاهمة واملدرجة 

بالبورصة.
ـ عقــــد دورات لتعليم احملاســــبني كيفية 
استخراج زكاة الشــــركات واملؤسسات التي 

يعملون بها.
ـ املســــاهمة في اطالق سراح املسجونني 
احملكومني بالتنســــيق مــــع وزارة الداخلية 
واألمانة العامــــة لألوقاف وصندوق التكافل 

لرعاية السجناء.
ـ خدمة وزن الذهب واحتساب زكاته.

ـ دعم صندوق رعاية املرضى وصندوق 
طلبة وزارة التربية وصندوق طلبة اجلامعة 
وصندوق طلبة الهيئة العامة للتعليم التطبيقي 
والتدريب وصندوق التائبني بجمعية بشائر 
اخلير ودعم اجلمعية الكويتية ملكافحة التدخني 

والسرطان.
ـ خدمة املوظف الشامل حني يقوم موظفون 
مؤهلون باســــتقبال املتبرعــــني والرد على 
االستفســــارات املتعلقة بجميع مشــــروعات 

البيت وتلبية طلبات املتبرعني.
ـ خدمة الرد الشرعي على األسئلة الواردة 
من األفراد والشــــركات والهيئــــات املتعلقة 
بالزكوات والصدقــــات والتبرعات اخليرية 
حيث يقوم املكتب الشــــرعي في بيت الزكاة 

بالرد عليها.
 SMS ـ خدمة الرسائل الهاتفية القصيرة
وهذه اخلدمة تهدف لشكر املتبرعني والتواصل 

معهم.
ـ خدمة دليل االرشــــادات حملاســــبة زكاة 
الشركات حيث يوفر البيت دليال مجانيا يوضح 

كيفية احتساب زكاة الشركات.
ـ اصدار بوستر دليل زكاة األسهم وتوزيعه 
على األفراد والشركات ملساعدتها على اخراج 

زكاتها.
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العم يوسف احلجي وعبدالقادر العجيل أمام أحد املنازل التي هدمت بسبب الفيضانات وأعاد بناءها بيت الزكاة

شيك قدمه البنك التجاري


