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بيت الزكاة قدم 165.48 مليون دينار مساعدات منذ تأسيسه 
حتى نهاية 2009 استفادت منها 110478 أسرة داخل الكويت

عشرة لقضايا الزكاة املعاصرة 
س���يجري عقدها في األشهر 

القليلة املقبلة.
 وق���ال ان فك���رة إنش���اء 
بيت ال���زكاة انبثقت من قلب 
الكويتي، ومن رغبة  املجتمع 
ل����ه  محبي اخلير فيه، فكان 
قصب السبق في حيازة موق��ع 
الري���ادة والتميز ف���ي مجال 
اجلمع الطوعي للزك����اة، وفي 
إدارة األموال وتوجيهها إل���ى 
مصارفها الشرعي���ة، مؤك���دا 
أن البي���ت يعمل وف���ق رؤية 
الري���ادة والتميز في  مفادها 
خدمة فريضة الزك��اة والعم���ل 

اخليري محليا وخارجي���ا.
وأشاد الشطي بالدعم الكبير 
ال���ذي يحظى به  واملتواصل 
البيت من حكومة الكويت ممثلة 
في مقام صاحب السمو األمير 
الشيخ صباح األحمد � حفظه 
اهلل ورعاه وولي عهده األمني 
سمو الش���يخ نواف األحمد � 
حفظ���ه اهلل، وس���مو رئيس 
مجلس الوزراء الشيخ ناصر 
احملمد األحمد الصباح � حفظه 

اهلل.
وفي خت���ام تصريحه ثمن 
الشطي إقرار قانون الزكاة في 
6 نوفمب���ر 2006 معتبرا إياه 
اجنازا مهما سيساهم بدوره في 
تنمية املجتمع، وشكر جميع 
احملسنني واملزكني واملتبرعني 
الذي���ن يج���ودون بزكواتهم 
الزكاة،  وتبرعاتهم على بيت 
وجميع املراجعني واملتعاملني 
معه، داعيا اهلل سبحانه وتعالى 
أن يوفق اجلميع ملا فيه اخلير 

والصالح.

على جائ���زة البحرين للعمل 
اإلنساني ل��دول مجلس التعاون 
اخلليجي، وجائزة جابر للجودة 

في مايو 2008.
وأشار إلى أن البيت حصل 
على شهادة اجلودة ملواصفة 
إدارة س���المة األغذي���ة آيزو 
ع���ام  ف���ي   )2005-22000(
2009، إضاف���ة إل���ى حصوله 
العام على ش���هادة  في نفس 
آي��زو )27001-2005( لنظام 
إدارة ام���ن وسرية املعلومات 
إدارة  وجتدي�����د ش���ه���ادة 
اجلودة آي���زو )2008-9001( 
التي حصل عليها البيت ف���ي 

ع���ام 2005.
وعن إثراء امل���ادة العلمية 
املتعلقة بأحكام وفريضة الزكاة 
وتنميتها ومواكبتها للعصر، 
أوضح الشطي أن بيت الزكاة 
تبنى إقام���ة مؤمترات الزكاة 
ورعايتها ومتابعة توصياتها 
اعتبارا من املؤمتر العاملي األول 
لل���زكاة الذي عقد في الكويت 
عام 1984، مشيرا إلى أن البيت 
يجري حاليا استعداده وجتهيزه 
للمؤمتر العاملي الثامن للزكاة 
والذي سيعقد خالل هذا العام 
ف���ي غضون األش���هر القليلة 

القادمة.
أما فيما يخص فقه قضايا 
الزكاة املعاصرة، فقد أكد الشطي 
أن بيت الزكاة استكماال للدور 
العلمي ال���ذي ينهض به فقد 
عقد البيت منذ إنش���ائه حتى 
الوقت الراهن 18 ندوة خصصت 
البحوث  جميعه���ا ملناقش���ة 
الزكاة،  ذات الصلة مبوضوع 
الفتا إلى أن الندوة التاس���عة 

الصحية الذي تأسس في عام 
2003، أوضح الشطي أن البيت 
منذ أن أس���س هذا الصندوق 
حتى نهاية عام 2009 قام بعمل 
الضم���ان والتأمني الصحي ل� 
47640 فردا بقيم���ة إجمالية 

مببلغ 2.966.236 د.ك.
أما فيما يخص املش���اريع 
احمللية التي ينفذها بيت الزكاة، 
فأشار الشطي إلى قيام البيت 
بتنفيذ مش���اريع املساعدات 
االجتماعية والتبرعات العينية 
على مدار العام للتيسير على 
األس���ر احملتاجة عالوة على 
مشاريع الصناديق املشتركة 
ووالئ���م اإلفط���ار واألضاحي 
وزكاة الفطر وحقيبة الطالب 
والكسوة والصدقة اجلارية وماء 
السبيل والسقيا املتنقلة ودعم 
الهيئات اخليرية، عالوة على 
بعض املشروعات اخلارجية 
مثل طالب العلم وكافل اليتيم 
وبناء املساجد واملدارس واملراكز 
التنموية وحفر اآلبار وغيرها 
من املشاريع ذات الطابع اخليري 

واإلنساني.
الزكاة  أن بي���ت   وأوضح 
قد نال ثقة سمو الشيخ سالم 
العل���ي الصب���اح حفظه اهلل 
إلنفاق تبرعه غير املس���بوق 
ال���ذي فاق مبل���غ 100 مليون 
دينار للمواطنني املستحقني، 

في مبادرة كرمية من سموه.
واش���ار الش���طي إلى قيام 
البيت بتوثيق التجربة اخليرية 
املتميزة لتبرع س���مو الشيخ 
س���الم العلي حفظه اهلل عبر 
كت���اب صدر حديث���ا بعنوان 
»واحة كويتي���ة.. من اخلير 

والعطاء«، وال���ذي أهدي���ت 
أول باك���ورة منه ملقا صاحب 
السم����و األمير الشيخ صب���اح 
األحمد حفظ���ه اهلل ورع���اه 
وول���ي عهده األمني سمو الشيخ 
نواف األحمد، مؤكدا أن صاحب 
السم���و األمير أشاد باجلهود 
املبذولة في إعداد هذا اإلصدار 
الذي يوثق بدوره نقطة مضيئة 
العم���ل اخليري  في تاري���خ 
والتكافل���ي في وطننا العزيز 
لرفعة شأنه، كما ثمن سموه 
التبرع السخي الذي ساهم في 
احلد من معاناة كثير من األسر 

الكويتية.
 وذكر الشطي أنه بعد األداء 
املتمي���ز لبيت ال���زكاة محليا 
وإقليمي���ا ودوليا اس���تطاع 
أن يت���وج جه���وده اخليرية 
باحلصول على 3 جوائز في عام 
2008 بحصوله على املركز األول 
ملؤش���ر مدركات اإلصالح من 
جمعية الشفافية الكويتية في 
فبراير 2008، ثم حصول البيت 
في نفس الشهر من نفس العام 

مبناس���بة م���رور 28 عاما 
على تأسيسه أعلن بيت الزكاة 
انه شمل مبساعداته شريحة 
كبيرة من األسر احملتاجة في 
املجتمع الكويتي، كما أنه وصل 
إلى خارج  املتعددة  بأنشطته 
الكويت ليساهم مساهمة فاعلة 
في دع���م وتنمية املجتمعات، 
ليؤكد على الصورة املش���رفة 
للكوي���ت التي طامل���ا حملتها 
األيادي البيضاء من أهل الكويت 

إلى العالم أجمع.
 وبهذه املناسبة أعلن مدير 
إدارة العالقات العامة واإلعالم 
في بيت الزكاة د.خالد يوسف 
الشطي ان إنشاء بيت الزكاة في 
16 يناير جاء مبوجب القانون 
رقم »5« لعام 1982 كان حدثا 
مميزا للمحس���نني الستقبال 
زكواتهم وصدقاتهم وإيصالها 
بالنياب���ة عنهم ملس���تحقيها 
للمساهمة في تنمية املجتمع 

وسد احتياجاته.
وقال الشطي ان بيت الزكاة 
منذ تأسيسه في عام 1982 حتى 
نهاية عام 2009 قدم مساعدات 
مالية شهرية ومقطوعة لألسر 
احملتاجة مببلغ 165.487.365 
د.ك استفاد منها 110478 أسرة، 
مقابل قروض حس���نة مببلغ 
)39.029.343 د.ك استفاد منها 
12882 أس���رة، كما قام البيت 
خالل نفس الفترة 5295 مساعدة 
مالية شهرية ومقطوعة لألسر 
املتعففة مببلغ 6.784.302 د.ك 
استفاد منها 7525 فردا ميثلون 

2472 أسرة.
وفي مع���رض حديثه عن 
الصندوق اخلي���ري للرعاية 

مسيرة الخير مستمرة على مدار 28 عامًا من العطاء المتواصل وإقرار قانون الزكاة يساهم في تنمية المجتمع

د.خالد الشطي

جعفر احلداد د.مطلق القراوي

القراوي: الدورة جولة من سلسلة جوالت 
لصياغة عقل وقلب عالم المستقبل

ص���رح الوكي���ل املس���اعد 
للتنس���يق الفن���ي والعالقات 
اخلارجية واحلج واملشرف العام 
عل���ى البرامج العلمية باملركز 
العامل���ي للوس���طية د.مطلق 
القراوي بانطالق انشطة الدورة 
الربيعية الثالثة لعلماء املستقبل 
والتي تقام في املسجد الكبير 
يوم غد الس���بت حتت شعار 
بالعلم نسموا وباملهارة نرتقي 
وذلك في اطار جولة جديدة من 
انشطة برنامج علماء املستقبل 
والتي تهدف الى صياغة العقل 
والوج���دان وتنمي���ة املهارات 
العلمي���ة والفكرية واحلياتية 

املتنوعة.
واكد القراوي على كامل الدعم 
لعلماء املس���تقبل ومصابيح 
الهدى من جانب وزارة االوقاف 
الن ذلك في االصل مهمة ربانية 

ومقصدا حضاريا لالمة.
وطال���ب الق���راوي الطالب 
بضرورة التحلي بروح االصرار 
والعزمية والهمة التي ال تلني 
العلمي والبناء  التحصيل  في 
الفكري والروحي ليكونوا على 
القدر املأمول منهم مذكرا اياهم 
بقول رسول اهلل ژ »العلماء 

ورثة األنبياء«.

واعرب في ختام كلمته عن 
ارتياحه ورضاه عما اجنز في 
اطار بناء ه���ذه املجموعة من 
الطالب والذين يعدون مشاعل 

النور للمجتمع ولالمة كلها.
من جهته اعلن مدير برنامج 
علماء املستقبل جعفر احلداد 
ان ال���دورة الربيعي���ة الثالثة 
ترتكز على محورين اساسيني 
االول: االثراء العلمي والفكري 
من خالل التأكيد على استكمال 
الك���رمي لبعض  القرآن  حفظ 
الطالب، ومنح الس���ند ملن امت 
ختم القرآن من الطالب، واحملور 
الثاني هو االبداع في استخدام 
الدعوية من  االدوات واآلليات 

خالل املهارات املتعددة بالدورة 
مثل مه���ارة التخطيط للحياة 
االلق���اء ومهارة  ف���ن  ومهارة 
القراءة السريعة وذلك من خالل 
نخبة من املتخصصني في هذه 

املجاالت.
واشار احلداد الى ان الدورة 
حت���وي العديد من االنش���طة 
العلمية واملس���ابقات الثقافية 
والرياضية، عل���ى ان تختتم 
الدورة برحلة تربوية يصحب 
الدعاة  الط���الب فيه���ا اح���د 
الالمعني الثراء الطالب بتجربته 
الشخصية في طلب العلم وبيان 
همة الس���لف الصالح في هذا 

اجلانب.

انطالق أنشطة الدورة الربيعية الثالثة لبرنامج علماء المستقبل

الحماد التقى سفير ماليزيا لدى الكويت
استقبل نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون 
القانونية ووزير العدل ووزير االوقاف والشؤون 
االسالمية املستشار راشد احلماد في مكتبه باألمانة 
العامة لالوقاف س���فير ماليزيا لدى الكويت داتو 

اشعري بن ساتي.
ومت خالل اللقاء بحث اوجه التعاون االسالمي 

املشترك وتطوير سبل دعم العالقات الثنائية بني 
البلدين.

ومن جانبه طرح السفير املاليزي داتو اشعري 
فكرة عمل اتفاقية ثنائية ب���ني البلدين في بحث 
القضايا االس���المية والقانونية وتبادل اخلبرات 

والتعاون املشترك ملا فيه مصلحة البلدين.

�شركة م�شعل للرعاية الطبية املنزلية

پ عالج جميع اأنواع ال�شلــــل )كال�شلــل الن�شفــي ـــ الرعــا�ش ــ الوجــه ـــ �شلــل الأطفال( 

پ الإ�شابات الريا�شية   پ الإ�شابات الع�شلية والعظمية   پ رعاية كبار ال�شن وذوي 

الحتيــــاجات اخلا�شة   پ عناية خــا�شـــــة لطريــحـي الفــرا�ش واجللـطــات الدماغية  

پ رعاية �شاملة ملر�شى ال�شكر واإعطاء حقن الن�شولني پ رعاية الأمهات وحديثي الولدة

لدينا فريق طبي متخ�ش�ش

ومرخ�ش من وزارة ال�شحة

نقدم اأف�صل اخلدمات العالجية للعناية ب�صحتك يف منزلك

التمري�صية الرع��اي�����ة  خ��دمات 

24588217 - 24588216 -99588320 - 99188330

امل��ص�اج الط�ب�ي )التدليك(

الطبي��ع��ي ال�����ع����الج  خ��دم���ات 

الدكتور اأحمد الرويح
ا�شت�شاري جراحة العظام واملفا�شل

البورد ال�شويدي يف جراحة العظام واملفا�شل

املفا�شل يف  اخل�شونة  وعــالج  ت�شخي�ش   -

الــــ�ــــشــــنــــاعــــيــــة املــــــفــــــا�ــــــشــــــل  تــــــركــــــيــــــب   -

- ت�شخي�ش وعالج اأمرا�ش ه�شا�شة العظام

الك�شور حـــالت  جميع  وعـــالج  ت�شخي�ش   -

- ت�شخي�ش وعالج حالت اأمرا�ش العظام لالأطفال

- ت�شخي�ش وعالج حالت اإ�شابة املالعب وحوادث الطرق

ميدان حويل على الدائري الرابع 25628517 - 97506000  فاك�ش 25663896

8.30 �شباحًا - 12.30 ظهرًا

4.30 م�شــــاًء - 8.30 م�شاًء

1.30  -  8.30 اخلمي�ش 
مواعيداملركز اال�صت�صاري الطبي

العيادة:

لالإع������الن

يف �صفحة دلي�ل االأطباء

الت�شــــــــــــــــال:

24834356 - 24831168

الفروانيـة – مقابـل املطافـئ – متفرع من طريق املطار

مواعيد العمل: من 9 �شباحا – 1 ظهرا ومن 5 م�شاًء – 9:30 م�شاًء

 للإ�شتف�شار: 24754355 – 24754366 – 24754377

عـرو�ض خـا�صـة
مبن��ا�صب���ة �ص�ه���ر فب��راي���ر

عيادة اجللدية والليزر

د/ حممد عمران  - اأخ�سائي جلدية وتنا�سلية

د/ دميـانـة �سـميـر

ماج�ستري ن�ساء وتوليد – جامعة عني �سم�س

عيادة املمار�س العام وال�سكر

د/ �سكينة ابراهيم

الفنية/ �سويان واجن

فنية العناية بالب�سرة


