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م.عادل التركي

أحمد الباطني

بيت الزكاة يستعد لتنظيم المؤتمر العالمي الثامن للزكاة 29 الجاري
يعكف بيت ال���زكاة حاليا عل���ى التحضير والتجهيز 
للمؤمتر العاملي الثامن للزكاة بعنوان »انعكاسات األزمة 
االقتصادية العاملية على إيرادات ومصروفات مؤسسات 
الزكاة«، الذي ينظمه البيت في عاصمة اجلمهورية اللبنانية 
بيروت حتت رعاية رئيس الوزراء اللبناني سعد احلريري 

في الفترة من 29 وحتى 30 مارس اجلاري.
وبهذه املناسبة صرح مدير إدارة تنمية املوارد البشرية 
في بيت الزكاة احمد الباطني بأن فكرة تخصيص املؤمتر 

الثامن للزكاة لبحث انعكاسات األزمة االقتصادية العاملية 
على إيرادات وإنفاقات مؤسسات الزكاة جاء نتيجة ملا متر 
به بلدان العالم من مشاكل اقتصادية كبيرة نتيجة األزمة 

املالية وتأثر القطاعات واملؤسسات املالية بهذه األزمة.
وقال الباطني ان مؤسس���ات ال���زكاة في طبيعتها لها 
ارتب���اط وثيق الصلة مع االقتصاد من حيث أموال الزكاة 
والصدقات، األمر الذي دعا جلنة اإلعداد ملؤمترات الزكاة 
في بيت الزكاة لطرح ومناقشة األزمة االقتصادية العاملية 

ونتائجها السلبية على أجهزة ومؤسسات الزكاة في العالم 
من خالل هذا املؤمتر، الفتا إلى أن املؤمتر سيس���تعرض 
بعض التجارب التي قامت بها مؤسسات الزكاة في التعامل 

مع األزمة وتداعياتها.
وأضاف الباطني أن املؤمتر يهدف إلى السعي إلى االرتقاء 
بدور مؤسس���ات الزكاة وأدائها من خالل عمل مؤسس���ي 

منوذجي يتواكب مع مستجدات العصر ومتطلباته.
وأشار الباطني إلى أن وفد بيت الزكاة الذي سيشارك 

في املؤمتر العامل���ي الثامن للزكاة يض���م كال من رئيس 
مجلس الوزراء للش���ؤون القانونية وزي���ر العدل وزير 
األوقاف والشؤون اإلسالمية رئيس مجلس إدارة بيت الزكاة 
املستشار راشد عبداحملسن احلماد ومدير عام بيت الزكاة 
عبدالقادر ضاحي العجي���ل ومدير إدارة العالقات العامة 
واإلعالم في البيت د.خالد يوسف الشطي ومساعد مدير 
إدارة العالقات العامة واإلعالم لش���ؤون العالقات العامة 

عبدالعزيز محمد البطي.

المحافظة على النباتات 
الفطرية في الكويت غدًا

السنان كّرم موظفي 
دار المالحظة

التركي ضيف ديوانية 
األشغال اليوم

أفاد املهندس غامن الس���ند 
مدير ادارة االرش���اد الزراعي 
بهيئة الزراعة بأن الهيئة تنظم 
محاضرة بعنوان »دور معهد 
العلمية في  الكويت لالبحاث 
احملافظة على النباتات الفطرية 
في الكويت« وذلك في الساعة 
العاش���رة من صباح غد على 
مس���رح الهيئة مببنى الهيئة 
الرئيس���ي بالرابية. وصرح 
السند بأن تنظيم هذه احملاضرة 
يأتي في اطار التعاون املثمر 
الهيئ���ة واملعه���د والذي  بني 
يصب في خانة السعي اجلاد 
من اجل تطوير العمل الزراعي 

بالكويت.

كّرم مدير ادارة رعاية االحداث 
بوزارة الش���ؤون االجتماعية 
والعمل – عبداللطيف السنان 
– عددا من موظفي دار املالحظة 
من اختصاصيني ومش���رفني 
اجتماعي���ني عل���ى جهودهم 
وتفانيهم في عملهم ويأتي تكرمي 
مدير رعاية االحداث للكفاءات 
في اط���ار مكافأته للمتميزين 
وهم مشاري القوز نائب مشرف 
دار املالحظة وحمدي اجلويلي 
وابراهيم الوزان وطالل العنزي 

ومحمد القطان.
وقال السنان ان االحتفال 
بتك���رمي املوظفني يأتي ضمن 
االهتمامات التي نحرص عليها 
تشجيعا لهم وإلخالصهم في 

عملهم.

اكد مدير ادارة العالقات العامة 
حميد يوسف بوشهري ان الوزارة 
ماضية في لقاءاتها االسبوعية 
مع وسائل االعالم، وتابع بانه 
ال����وزارة  انطالقا م����ن حرص 
التواصل  على تعزيز قن����وات 
وتوفير كل البيانات لوس����ائل 
االعالم، تواصل عق����د لقاءاتها 
املفتوحة مع الوكالء املساعدين 
حيث س����يتم عقد اللقاء املقبل 
في الساعة العاشرة من صباح 
اليوم مع الوكيل املساعد جلهاز 
املشاريع الكبرى م.عادل التركي 
بديوانية الوزارة، جتدر االشارة 
الى ان موضوع االسبوع الثالث 
سيتناول اعمال واجنازات املركز 
احلكومي وذلك بحضور عواطف 
الغنيم الوكيل املس����اعد لقطاع 
املركز احلكوم����ي للفحوصات 

وضبط اجلودة.


