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اإعالن للحفل املوحد

ال�صيخ/ نواف الأحمد اجلابر ال�صباح
حتت رعاية وح�صور �صمو ويل العهد

تقيم جامعة الكويت

حفل التخرج ال�صنوي املوحد
للعام اجلامعي 2009/2008

والذي �صيقام يف متام ال�صاعة ال�صاد�صة والن�صف من م�صاء يوم الثنني املوافق 

2010/3/15 بالإ�صتـاد الريا�صـي باحلــرم اجلامعـي بال�صـويـخ وتدعـو اإدارة 
اخلريجني الطلبة من الدفعة التا�صعة والثالثون للعام اجلامعي 2009/2008 

مراجعـة مكـاتــب التوجيـه والإر�صـاد بالكليات خـالل فتـرة  الـدوام  الر�صـمـي 

ابتــداء من اليــوم اخلمــي�س 2010/3/4 ل�صتــالم  اأرواب التخــرج  وبطاقات 

الدعوة مع اإح�صار �صورة �صخ�صية لعمل الهوية .

حفظه اهلل ورعاه

  2354 اآداب   -  3146 ال��ب��ن��ات    -  8671  ،  8399 اإداري�����ة  ع��ل��وم   ( داخ��ل��ي: 

6884 ���ص��ي��دل��ة   -  3478 م�����ص��اع��د  - ط��ب   7622 ع��ل��وم   -  5151 ه��ن��د���ص��ة 

 �صريعة 2276 ، 2281 - درا�صات عليا 3756 - طب 6164 - حقوق 4083

عل�����وم اجتماعي����ة 8882 ، 8881 - الأ�ص���ن�����ان 6755(

لال�صتف�صار البدالة الرئي�صية 24988888

امل�شت�شار/ رئي�س املحكمة الكلية  

وزارة العــــــــدل
اإعالن عن بيع عقار باملزاد العلني

اإدارة الكتاب باملحكمة الكلية عن بيع العقار املو�شوف  فيما يلي باملزاد العلني وذلك يوم االثنني  تعلن 

- وذلك تنفيذاً  التا�شعة �شباحًا  ال�شاعة  العدل  الثاين بق�شر  بالدور   - - قاعة 48  املوافق 2010/4/5م 

حلكم املحكمة ال�شادر يف الدعوى رقم 2009/171 بيوع/1.

2 - �شريفة عبدالرحيم اأحمد ح�شني املرفوعة من:    1 - فاطمة حممد ح�شني الكندري 

4 - �شياء حممد ح�شني الكندري 3 - حياه حممد ح�شني الكندري   

6 - عبداللطيف حممد ح�شني الكندري 5 - ن�شيمة حممد ح�شني الكندري   

2 - يو�شف حممد ح�شني الكندري 1 - جا�شم حممد ح�شني الكندري  �شـــــــــــــــــد: 

4 - اأحمد حممد ح�شني الكندري 3 - عبدالعزيز  حممد ح�شني الكندري   

5 - نا�شر حممد ح�شني الكندري   

اأواًل: اأو�صاف العقار:

يقع العقار مبنطقة ال�صرة قطعة 6 ق�صيمة 239 من خمطط تق�صيم الق�صيمة رقم 1 وم�صاحته 840 م2 واملو�صوف 

بالوثيقة رقم 1975/6535.پ العقار عبارة عن بيت �صكن خا�ص يقع على �صارع و�صاحة خلفية وله جاران وهو مكون 

من �صردابني مت�صلني واأر�صي واأول ون�صف دور ثاين وعدد ملحقني وديوانية مبرفقاتها وهناك �صقة مكونة من دور 

اأر�صي واأول وواجهات العقار مك�صية حجر اأبي�ص وحالته جيدة والتكييف �صنرتال. پ الدور االأر�صي: �صالة بها حمام 

ومغا�صل خارجية وغرفتني نوم بغرف التبديل وحمامها وعدد 3 غرف اأخرى باالإ�صافة اإىل حمام ومغا�صل ومطبخ. پ 

الدور االأول: 7 غرف + حمامني + مطبخ + غرفة غ�صيل. پ الدور الثاين: غرفتني + حمام + مطبخ. امللحق املحل: غرفة 

ومطبخ. پ امللحق الثاين: غرفة خدم + حمام + ديوانية مع حمام ومغا�صل وغرفة خادم ولها مدخلها اخلا�ص على 

ال�صارع االأمامي. پ ال�صرداب االأول: مف�صول وله مدخل خا�ص وهو عبارة عن �صالة واحدة. پ ال�صرداب الثاين: مكون 

من موزع وغرفتني وهو مرتبط مع باقي العقار. پ ال�صقة املف�صولة: مكونة من دور اأر�صي واأول االأر�صي: �صالة + غرفة 

+ حمامني ومغا�صل ومطبخ والدور االأول غرفة ما�صرت بحمامها وغرفتني بينهم حمام وغرفة خادم.

ثانيا: �صروط املزاد:

اأوالً : يبداأ املزاد بثمن اأ�سا�سي قدره 550000 د.ك » خم�سمائة وخم�سون األف دينار كويتي«. وي�سرتط للم�ساركة يف املزاد �سداد 

خم�س ذلك الثمن على الأقل اإما نقداً اأو مبوجب �سيك م�سدق من البنك امل�سحوب عليه اأو مبوجب خطاب �سمان من اأحد البنوك 

ل�سالح اإدارة التنفيذ بوزارة العدل.

ثــانــيـًا: يجب على من يعتمد القا�سي عطاءه اأن يودع حال انعقاد جل�سة البيع كامل الثمن الذي اعتمد وامل�سروفات ور�سوم الت�سجيل.

ثــــالثًا: فان مل يودع من اعتمد عطاءه الثمن كاماًل وجب عليه اإيداع خم�س الثمن على الأقل واإل اأعيدت املزايدة على ذمته يف نف�س 

اجلل�سة على اأ�سا�س الثمن الذي كان قد ر�سا به البيع.

رابعــًا: فـي حالة اإيداع من اعتمد عطاءه خم�س الثمن على الأقل يوؤجل البيع مع زيادة الع�سر.

خام�صًا: اإذا اأودع املزايد الثمن يف اجلل�سة التالية حكم بر�سو املزاد عليه اإل اإذا تقدم فـي هذه اجلل�سة من يقبل ال�سراء مع زيادة 

الع�سر م�سحوباً باإيداع كامل ثمن املزاد ففي هذه احلالة تعاد املزايدة فـي نف�س اجلل�سة على اأ�سا�س هذا الثمن.

�صاد�صًا: اإذا مل يقم املزايد الأول باإيداع الثمن كاماًل يف اجلل�سة التالية ومل يتقدم احد للزيادة بالع�سر تعاد املزايدة فوراً على ذمته 

على اأ�سا�س الثمن الذي كان قد ر�سا به عليه يف اجلل�سة ال�سابقة وليعتد يف هذه اجلل�سة باأي عطاء غري م�سحوب باإيداع كامل قيمته. 

ويلزم املزايد املتخلف مبا ينق�س من ثمن العقار.

�صابعًا: يتحمل الرا�سي عليه املزاد يف جميع احلالت ر�سوم نقل وت�سجيل امللكية وم�سروفات اإجراءات التنفيذ ومقدارها 200 د.ك 

واأتعاب املحاماة واخلربة وم�ساريف الإعالن والن�سر عن البيع يف ال�سحف اليومية.

ثـامـنًا: ين�سر هذا الإعالن تطبيقاً للقانون وبطلب املبا�سرين لإجراءات البيع وعلى م�سئوليتهم دون اأن تتحمل اإدارة الكتاب باملحكمة 

الكلية اأية م�سوؤولية.

تا�صعـًا: يقر الرا�سي عليه املزاد انه عاين العقار معاينة نافية للجهالة.

تنبيه: 1 - ين�سر  هذا الإعالن عن البيع باجلريدة الر�سمية طبقاً للمادة 266 من قانون املرافعات.

          2 - حكم ر�سو املزاد قابل لال�ستئناف خالل �سبعة اأيام من تاريخ النطق باحلكم طبقاً للمادة 277 من قانون املرافعات.

           3 - تن�س الفقرة الأخرية من املادة 276 من قانون املرافعات انه »اإذا كان من نزعت ملكيته �ساكناً يف العقار بقي فيه كم�ستاأجر 

بقوة القانون ويلتزم الرا�سي عليه املزاد بتحرير عقد اإيجار ل�ساحله باجرة املثل«.

ملحوظة هامة:

يحظر على جميع ال�سركات واملوؤ�س�سات الفردية امل�ساركة يف املزاد على الق�سائم اأو البيوت املخ�س�سة لأغرا�س ال�سكن اخلا�س عماًل 

باأحكام املادة 230 من قانون ال�سركات التجارية امل�سافة بالقانون رقم 9 ل�سنة 2008.

أعلن لـ »األنباء« عن لقاء سيعقد مع الوزارات المعنية الستطالع رأيها

بتغطية مهرجان دبي للتسويق في 2010

المضحي: منع تصنيع واستيراد »الفوم« قريبًا

الواوان ثانيًا بأفضل موضوع ضمن الصحف اإلقليمية

لالذى الذي ميكن ان ينتج عنه 
مؤك���دا ان الهيئة بدأت بتحليل 
العينات منتصف فبراير املاضي 
وقد اخذت النتائج وقتا طويال 
واظهرت وجود هذه املواد الضارة 
التي يجب ان يصدر بها تعميم 
العامة  بتأثيرها عل���ى الصحة 
بناء على لقاء مع الهيئة سيعقد 

االسبوع املقبل.
واش���ار املضح���ي ال���ى ان 
امل���ادة )اي الفوم( تصنع  هذه 
وبأغلبيته���ا داخليا اي مصانع 
محلية ويتم اس���تيراد كميات 
منها من اخلارج، مشيرا الى ان 
قرار املنع لتصنيعها واستيرادها 
من شأنه ان يقضي على املظاهر 
السلبية التي يبديها الشباب في 
احتفاالت االعياد الوطنية والتي 
تساهم في تلوث البيئة وايذاء 

اآلخرين.

شمال غرب اجلهراء، علما ان هذا 
الفرع سيخدم شريحة كبيرة من 
أهالي محافظة اجلهراء ويأتي ضمن 
سياسة الهيئة بالتوسع اجلغرافي 
لتحقيق اجل����ودة العالية بتقدمي 
اخلدم����ات للقصر واملش����مولني 

بالرعاية.
وس����يكون للهيئة ايضا فرع 
بضاحية فهد األحم����د مبحافظة 
األحمدي وكذلك ستشارك الهيئة 
في مبن����ى احلكومة مول مبنطقة 

جابر العلي.
وأكد القويضي ان العمل يجري 
بصورة منتظمة إلجناز أفرع الهيئة 
بتوجيهات من املدير العام مع جميع 
اجلهات احلكومية السيما وزارة 

املالية ووزارة األشغال العامة.

دارين العلي
كش���ف مدي���ر ع���ام الهيئة 
العامة للبيئة د.صالح املضحي 
عن توج���ه الهيئة ملنع تصنيع 
واستيراد عبوات الرغوة )الفوم( 
التي يس���تخدمها الشباب خالل 
االحتفاالت باالعياد الوطنية بعدما 
بينت التحاليل التي أجرتها الهيئة 
أنها حتوي مواد قد تكون ضارة 
بالصحة وابرزها مادة الفورمل 

ديهايد.
واعلن املضحي في تصريح 
خاص ل���� »األنب���اء« ان الهيئة 
ستدعو االسبوع املقبل وزارات 
الصح���ة والتج���ارة والداخلية 
الس���تطالع رأيها حول اخلطوة 
الت���ي تن���وي الهيئ���ة اتخاذها 
ولتدعيم القرار باملنع عبر االخذ 
بالرأي االمني والصحي حتى ال  
يتم احلكم على املصنعني دون 

العام  املدي���ر  صرح نائ���ب 
للش���ؤون االدارية واملالية في 
القّصر  العامة لش���ؤون  الهيئة 
مبارك القويضي بأن الدور الذي 
تقوم به بلدي���ة الكويت خلدمة 
الهيئة العامة لشؤون القصر له 
محل تقدير وثناء واحترام وعلى 
رأسهم وزير الدولة لشؤون البلدية 

ومدير عام بلدية الكويت.
ج����اء ذل����ك على اث����ر موافقة 
البلدية لتعدي����ل نظام البناء في 
مبنى فرع الهيئة العامة لشؤون 
القصر باجلهراء الصادر به قرار 
البلدي رق����م )م.ن/ف  املجل����س 
ف����ي  امل����ؤرخ   )2001/9/264/28
2001/5/7 من أرضي وأول بارتفاع 
اجمالي 11 مترا، الى سرداب وأرضي 

دليل أكيد.
ولفت الى ان استخدام »الفوم« 
يالقي اس���تياء من قبل شرائح 
الناس وحتى من  واس���عة من 
الرس���مية واخلاصة  اجله���ات 
ويحت���اج ملب���ادرة لوضع حد 

وأول وثان بارتفاع اجمالي 16 مترا 
على ان يتم تطبي����ق هذا النظام 
على كل القسائم احلكومية مبنطقة 

الزميل سالم الواوان حامال اجلائزة

عبدالقادر العجيل

د.صالح املضحي

مبارك القويضي

د.عيسى زكي عيسى ود.محمد عبدالغفار الشريف ود.أحمد احلجي الكردي ود.محمد الطبطبائي ود.خالد شجاع العتيبي وناظم املسباح خالل الندوة

»شؤون القّصر« تثّمن وتشيد بتعاون »البلدية«

خالل مشاركته بالندوة الـ 19 لقضايا الزكاة المعاصرة في سلطنة عمان

العجيل: بيت الزكاة شق طريقه بخطى ثابتة
ونجاح متميز في جميع األصعدة لخدمة هذه الفريضة

الشبيلي ود.عصام عبدالهادي أبو 
النصر ود.عصام خلف العنزي 
ومن ثم فتح باب املناقشة على 
فترتني صباحية ومسائية مت فيها 
االستماع ملالحظات ومداخالت 
املشاركني وفي نهايتها مت االستماع 
إلى ردود أعض���اء اللجنة على 
مداخالت املشاركني وتقرر تشيكل 
جلنة لصياغة قرار هذا املوضوع 
من كل من أعضاء اللجنة املكلفة 
باإلضافة إل���ى كل من د.حمدي 
صبح طه ود.نايف محمد العجمي 

ود.محمد عبداحلليم عمر.

 اليوم الثاني الجلسة الصباحية

مت ع���رض موض���وع زكاة 
العقارات حتت التطوير وقدم فيها 
بحثان للدكتور عبدالعزيز خليفة 
القص���ار ود.محمد عود الفرزيع 
وبعد ع���رض البحثني فتح باب 
النقاش واملداخالت للمشاركني في 
الندوة وبعد ذلك استمع املشاركون 
إلى ردود الباحثني على تعقيبات 
ومداخالت املشاركني وفي نهاية 
اجللسة مت تشكيل جلنة لصياغة 
ق���رار هذا املوض���وع من كل من 
إلى د.عجيل  الباحثني باإلضافة 
جاسم النشمي ود.محمد عثمان 
شبير ودحمان عوض دحمان وبعد 
ذلك متت مناقش���ة ورقة العمل 
املقدمة من د.أحمد علي الساعوري 
الواردة  في موضوع اإلشكاالت 
في زكاة األص���ول الثابتة وبعد 
عرض هذه الورقة من قبل الباحث 
ثم فتح باب املناقشة للمشاركني 
وبعد إبداء املالحظات والتعقيبات 
عل���ى الورقة رد الباحث على ما 
أبداه املش���اركون من تعقيبات 

ومالحظات.

 الجلسة المسائية
في اليوم الثاني

في الي���وم الثاني في الفترة 
املسائية متت مناقشة موضوع 
زكاة عقود االمتي���از من خالل 
البحث الذي قدمه د.عبدالستار 
أبو غدة ألقاه نيابة عنه د.محمد 
عثمان ش���بير وبع���د ذلك فتح 
باب املناقشة وأبدى املشاركون 
مالحظاته���م وتعقيباتهم على 
البحث وبعدها رد د.محمد عثمان 
بشير على مالحظات وتعقيبات 

املشاركني.

فيه بحث واحد، وبعد املناقشة 
املس����تفيضة للموض����وع بدت 
نقاط عديدة حتتاج إلى استدراك 
وتفصيل وبيان أحكامها وزكاتها، 
ولذا قررت الندوة تأجيل بحث 
موضوع »زكاة عقود االمتياز« 
إلى ندوة قادم����ة مع مراعاة ما 
يأتي: تكليف عدد من الباحثني 
واملختصني والعاملني في مجال 
عق����ود االمتي����از للكتاب����ة في 
املوضوع، وتق����دمي مناذج من 
عقود االمتياز املطبقة بني الدول 

والشركات.
الندوة  وقرر املشاركون في 
رفع برقية شكر وتقدير للسلطان 
قابوس بن س����عيد املعظم، كما 
تتوجه بالشكر والتقدير إلى نائب 
رئيس مجلس الوزراء لشؤون 
مجلس الوزراء في سلطنة عمان 
صاحب السمو فهد بن محمود 
آل س����عيد وإل����ى عب����داهلل بن 
البوسعيدي رئيس جهاز  حمد 
املالية للدولة بسلطنة  الرقابة 
عمان راعي الندوة وإلى الشيخ 
عبداهلل ب����ن محمد بن عبداهلل 
الساملي وزير األوقاف والشؤون 
الدينية بسلطنة عمان ملا لقيه 
املشاركون في الندوة من حفاوة 
وحسن اس����تقبال، وهو ما كان 
له أعظم األثر في إجناح أعمال 

هذه الندوة.
كما قرر املشاركون رفع برقيات 
شكر وتقدير إلى صاحب السمو 
األمير الشيخ صباح األحمد وإلى 
س����مو ولي عهده األمني الشيخ 
نواف األحمد وإلى سمو رئيس 
مجلس الوزراء الش����يخ ناصر 
احملمد وإلى نائب رئيس مجلس 
الوزراء للشؤون القانونية ووزير 
العدل ووزير األوقاف والشؤون 
إدارة  اإلسالمية رئيس مجلس 
الكويتي املستشار  الزكاة  بيت 
راش����د احلم����اد عل����ى دعمهم 
الدائم للهيئة الشرعية العاملية 
للزكاة ورعايتهم للندوات التي 

تعقدها.
وق���د مت خالل الي���وم األول 
للن���دوة مناقش���ة موض���وع 
االجتاهات الفقهية في زكاة الديون 
والرأي الراجح فيها قدمها أعضاء 
اللجنة املكلفة بإعداد الدراس���ة 
للن���دوة وه���م د.عبدالرحم���ن 
صالح األطرم ود.يوسف عبداهلل 

بعد استبعاد األرباح املؤجلة.
ويقصد باألرب���اح املؤجلة: 
األرباح احملتس���بة على املزكي 
)املدي���ن( التي تخ���ص األعوام 
التالية للعام الزكوي في املعامالت 

املؤجلة.
وال يحس���م من املوجودات 
الزكوية الديون التي استخدمت 

في متويل أصول غير زكوية.
وقد أوص���ت الندوة باآلتي: 
القرار م���ع مذكرة  برفع ه���ذا 
توضيحي���ة إلى مجم���ع الفقه 
اإلسالمي، وإعداد بحث عن زكاة 

القرض احلسن.
وإعداد بحث عن أثر الدين على 

زكاة الزروع والثمار واألنعام.

زكاة األصول تحت التطوير

تدارس���ت الن���دوة موضوع 
زكاة األص���ول حت���ت التطوير 
وهي مش���روعات رأسمالية في 
العق���ارات واملباني والس���فن 
والطائرات ونحوها من أصول 
تش���تريها الش���ركة أو تق���وم 
بإنشائها أو جتديدها أو الزيادة 
فيها وهي مازالت قيد اإلنش���اء 
واالستكمال والتنفيذ وهذا النوع 
من املوج���ودات قد يظهر ضمن 
املوج���ودات الثابت���ة أو ضمن 
املوج���ودات املتداولة بحس���ب 

الغرض منه.
وقد قررت الندوة العمل بقرارها 
الس���ابق باعتبار هذه األصول 
التي تظهر ضم���ن املوجودات 
املتداولة ع���روض جتارة جتب 
الزكاة فيها مع تأجيل إصدار قرار 
بهذا املوضوع ملزيد من البحث 
والدراس���ة في ندوات قادمة مع 
مراعاة ما يأتي: تش���كيل جلنة 
لدراس���ة موضوع األصول قيد 
التطوير وترفع توصيتها للندوة 
املقبل���ة، تكليف باحثني آخرين 
الفقهية  النظر  وتراعى وجهات 
املختلفة، تعتني البحوث بالواقع 
العملي والتطبيقي واإلشكاالت 
الواردة لبيان أثر اتخاذ أي من 
اآلراء االجتهادية، تعزيز األبحاث 
باجلوانب احملاسبية واالقتصادية 

والتطبيقية بتقدمي: 
قوائم مالية، دراسة صناديق 
التطوير العقاري واحملافظ لدى 
البنوك واملؤسسات اإلسالمية، 
خامات التشغيل مبواقع تطوير 
العقارات أو في املخازن، األراضي 
املطورة الت���ي توقف تطويرها 
ألمور إدارية أو أحكام قضائية 
أو بسبب األزمة املالية أو الركود 

والكساد أو ألي سبب آخر.

اإلشكاالت الواردة

في زكاة األصول الثابتة

تؤك���د الندوة عل���ى قرارها 
السابق بعدم وجوب الزكاة في 
أعيان األصول الثابتة، أما دخلها 
فحكم زكاته حسبما آل إليه من 
نق���ود أو دي���ون أو موجودات 

متداولة أو موجودات ثابتة.
أما موضوع اإلشكاالت الواردة 
الثابتة فترى  في زكاة األصول 
الندوة تأجيل املوضوع لندوة 
قادمة يدرج فيها أهم املس���ائل 
لدراس���تها من الناحية الفقهية 

واحملاسبية.

زكاة عقود االمتياز

الندوة موضوع  تدارس����ت 
»زكاة عق����ود االمتي����از« وقدم 

أن يش����ق طريقه بخطى ثابتة 
وجناح متميز على كل األصعدة 
واملجاالت، مما جعل منه مؤسسة 
طابعها الريادة والتميز في خدمة 
فريضة الزكاة، وكرر في نهاية 
كلمته ش����كره وتقديره لراعي 
الن����دوة رئيس جه����از الرقابة 
املالية للدولة عبداهلل بن حمد 
بن سيف البوس����عيدي، وإلى 
حكومة وشعب سلطنة عمان، 
وخص بالشكر وزير األوقاف 
والش����ؤون الدينية بس����لطنة 
عمان األخ عب����داهلل بن محمد 
الساملي على استضافة هذا اللقاء 
العلمي املبارك على هذه األرض 

الطيبة.
وألقى رئيس الهيئة الشرعية 
العاملية للزكاة ورئيس الهيئة 
الشرعية لبيت الزكاة الكويتي 
د.عيس����ى زكي عيس����ى كلمة 
بني فيها اهتمام األمانة العامة 
بالندوة العاملية لقضايا الزكاة 
املعاصرة عبر عقدين من الزمان 
لبحث مواضيع الزكاة، وتأصيلها 
الشرعي وربطها بقضايا الزكاة 
املعاصرة، وقال في كلمته: لقد 
كان إحي����اء االجته����اد الفقهي 
اجلماعي في مسائل الزكاة أحد 
الت����ي كانت هذه  أهدافنا  أبرز 
الندوة املباركة إحدى وس����ائل 
الندوات  حتقيقه وبني أن هذه 
التزمت في عملها أسلوب املناظرة 
واحلوار والنقاش للوصول إلى 
قرارات وتوصيات متثل الرأي 
ال����ذي اختارته الندوة بأغلبية 
املش����اركني فيها كما استفادت 
الندوة من سعة االجتهاد الفقهي 
في املذاهب الفقهية فلم تنحصر 
في اجتهاد واحد منها بل أخذت 
من كل املذاهب وهو ما أكسب هذه 
القرارات مرونة ومالءمة جعلها 
قابلة للتطبيق في مختلف دول 

العالم اإلسالمي.
وقد شكلت جلان الصياغة 

على النحو التالي:
أوال: زكاة الديون في املعامالت 
التجارية: أ.د.عبدالرحمن صالح 
األط����رم، أ.د.يوس����ف عبداهلل 
الشبيلي، أ.د.عصام عبدالهادي 
أبوالنص����ر، د.عص����ام خلف 
العنزي، أ.د.نايف محمد حجاج 
أ.د.محمد عبداحلليم  العجمي، 

عمر، أ.د.حمدي صبح طه.
ثاني����ا: زكاة العقارات حتت 
أ.د.عجيل جاس����م  التطوي����ر: 
أ.د.محم����د عثمان  النش����مي، 
الفزيع،  ش����بير، د.محمد عود 
القصار،  أ.د.عبدالعزيز خليفة 

أ.دحمان عوض دحمان.
ثالث����ا: اإلش����كاالت الواردة 
الثابتة: لم  في زكاة األص����ول 
يتم تشكيل جلنة صياغة لهذا 

املوضوع.
رابعا: زكاة عقود االمتياز: لم 
يتم تشكيل جلنة صياغة لهذا 

املوضوع.
وقد انتهت الندوة إلى ما يأتي: 
أوال: زكاة الديون في املعامالت 
الندوة على  التجارية: اطلعت 
ما توصلت إليه اللجنة املكلفة 
بدراس����ة موضوع االجتاهات 
الفقهي����ة ف����ي زكاة الديون في 
املعامالت التجارية والرأي الراجح 
فيها، وبعد الدراسة واملناقشة 
املستفيضة لهذا املوضوع قررت 

الندوة ما يأتي:

أوال: بالنسبة للدائن:

يضاف إلى املوجودات الزكوية 
كل عام الديون املرجوة للمزكي 
سواء أكانت حالة أم مؤجلة وذلك 

بعد استبعاد األرباح املؤجلة.
ويقصد باألرب���اح املؤجلة: 
األرباح احملتسبة للمزكي )الدائن( 
التي تخص األعوام التالية للعام 

الزكوي في املعامالت املؤجلة.

ثانيا: بالنسبة للمدين

يحسم من املوجودات الزكوية 
كل عام الديون التي على املزكي 
سواء أكانت حالة أم مؤجلة وذلك 

حتت رعاي����ة رئيس جهاز 
الرقابة املالية للدولة بسلطنة 
عمان عبداهلل بن حمد بن سيف 
الهيئة  البوس����عيدي، قام����ت 
الشرعية العاملية للزكاة )بيت 
الزكاة � دولة الكويت( بالتعاون 
مع وزارة األوقاف والش����ؤون 
الدينية بس����لطنة عمان بعقد 
الن����دوة ال� 19 لقضاي����ا الزكاة 
املعاص����رة في س����لطنة عمان 
في الفت����رة 14-16 ربيع األول 
1431ه� املوافق 1-3 مارس 2010م، 
واش����تملت الن����دوة على أربع 
جلسات عمل فضال عن جلستي 
االفتتاح واخلتام خصصت منها 
جلس����تان ملوضوع االجتاهات 
الفقهية في زكاة الديون والرأي 

الراجح فيها.
وش����ارك في الندوة أعضاء 
الهيئة الش����رعية لبيت الزكاة 
ونخبة م����ن أصحاب الفضيلة 
الفقهاء واخلبراء والباحثني وعدد 
من القانوني����ني واالقتصاديني 
واحملاسبني واملعنيني بقضايا 

الزكاة املعاصرة.
بدأ حفل االفتتاح بآيات من 
كتاب اهلل تعال����ى ألقى بعدها 
س����ماحة الشيخ أحمد بن حمد 
العام لسلطنة  املفتي  اخلليلي 
عم����ان كلم����ة وزارة األوقاف 
والش����ؤون الدينية بالسلطنة 
ف����ي بدايته����ا بالعلماء  رحب 
واحلضور، وبني في كلمته أهمية 
الزكاة ومنزلتها في اإلس����الم 
وبأنها ركن من أركان اإلس����الم 
وله����ا منافعه����ا العظيمة على 
مستوى الفرد واملجتمع، فالزكاة 
توثق عرى احملبة واملودة بني 
أبناء املجتم����ع وتقتلع جذور 
احلسد والبغضاء من النفوس، 
وبني أن إيتاء الزكاة من أسباب 
نصرة اهلل لعب����اده املؤمنني، 
الهيئة  وأبرز في كلمت����ه دور 
العاملية للزكاة في  الش����رعية 
متابعة التطورات واملستجدات 
املتعاقبة فيما يتعلق بقضايا 
الزكاة املعاصرة وإيجاد احللول 
الالزمة لتلك املس����تجدات التي 
ظهرت على الساحة في العصر 

احلديث.
الى  وأشار في ختام كلمته 
أن ه����ذه الندوات تلقى اهتماما 
كبيرا من السلطان قابوس بن 
سعيد وحكومته الرشيدة، وتقدم 
بالشكر اجلزيل لرئيس جهاز 
املالية للدولة عبداهلل  الرقابة 
بن حمد بن سيف البوسعيدي 

على رعايته لهذه الندوة.
بعد ذلك ألقى مدير عام بيت 
الزكاة في الكوي����ت عبدالقادر 
العجيل كلمة بيت الزكاة نيابة 
عن نائب رئيس مجلس الوزراء 
للشؤون القانونية ووزير العدل 
ووزي����ر األوقاف والش����ؤون 
اإلسالمية رئيس مجلس إدارة 
بيت الزكاة املستش����ار راش����د 
عبداحملسن احلماد أعرب فيها 
سعادته عن سروره لعقد هذه 
الندوة على أرض سلطنة عمان 
بل����د احلض����ارة العريقة التي 
ف����ي أعماق  تضرب بجذورها 
التاريخ، بلد العلم والعلماء التي 
أجنبت أرضها الطيبة ومازالت 
تنجب العلماء األجالء الذين أثروا 
احلياة العلمية ودفعوا عجلتها 
في املسيرة العلمية واحلضارية 
لألمة اإلسالمية وبني في كلمته 
مس����يرة ندوات قضايا الزكاة 
املعاصرة بدءا من الندوة األولى 
إلى الن����دوة ال� 18، موضحا أن 
فتاوى وتوصيات هذه الندوات 
كانت ومازالت مرش����دا وهاديا 
ومرجعا ملؤسسات الزكاة خاصة 
العلمية عامة في  واملؤسسات 
العالم اإلسالمي،  ش����تى بقاع 
وأوضح أن الكويت بتوجيهات 
صاحب الس����مو األمير الشيخ 
صباح األحمد وبرعاية كرمية من 
حكومته الرشيدة وبدعم ومباركة 
من الش����عب الكويت����ي الكرمي 
اس����تطاع بيت الزكاة الكويتي 

حصل الزميل سالم الواوان من جريدة »السياسة« على املركز 
الثاني جلائزة افضل موضوع ضمن الصحف االقليمية بتغطية 
مهرجان دبي للتسويق لعام 2010 من بني نحو 75 وسيلة اعالمية 
محلية وعربية واجنبية لتميزه بنقل انش���طة املهرجان ال� 15 
لدبي للتسويق، بينما حصل الزميل يعرب احلسيني من جريدة 

»اخلبر« السورية على املركز االول على الصحافة االقليمية.
من جهة اخرى وبحضور ولي عهد دبي الش���يخ حمدان بن 
محمد آل مكتوم والش���يخ حش���ر مكتوم آل مكتوم، مت اختتام 
مهرجان دبي اول من امس وشارك في املهرجان حشد كبير من 
الرعاة والصحافيني الذين ساهموا في تغطية انشطة مهرجان دبي 
للتسوق خالل الفترة من 28 يناير حتى 28 فبراير لعام 2010.

واكد الزميل الواوان في تصريحه ان هذه اجلائزة باسم الكويت 
واميرها صاحب السمو االمير الشيخ صباح االحمد والصحافة 
الكويتية، مشيدا باملوضوعية التي مت اختيار الفائزين بها لهذه 

اجلوائز انطالقا من معايير موضوعية مهنية.


