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الداعية سلمان مندني متحدثا في ملتقى اإلصالح االجتماعي

الحماد لـ »األنباء«: نعمل للمزيد من التوعية والوسطية واالعتدال

2ـ  دعوة مؤسسات الزكاةـ  في ظروف 
األزمات املالية على وجه اخلصوصـ  الى 
حسن ادارة مخاطر األزمة واعادة تقومي 
خططها وتعزيز تخطيط استراتيجياتها 
طويلـــة األجل، والبحـــث عن مصادر 
مستدامة للتمويل بدال من االعتماد على 

املصادر اآلنية والقصيرة األجل.
3ـ  دعوة مؤسسات الزكاة الى مجابهة 
انخفاض وعاء الزكاة بسبب األزمة املالية 

والبحث عن شرائح جديدة من املزكني 
أفرادا ومؤسسات من خالل برامج اعالمية 
ودعائية مبتكرة، ويثمن املشـــاركون 
جتربة صنـــدوق الزكاة في لبنان بهذا 

اخلصوص.
4 ـ سعي مؤسسات الزكاة لتعبئة 
مواردهـــا بأموال الصدقـــات اجلارية 
واألوقاف وبخاصة في ظروف األزمات 
الزكاة،  ملواجهـــة انخفاض حصيلـــة 
وتعويضهـــا بعوائـــد اســـتثمار تلك 

األموال.
5ـ  دعوة مؤسسات الزكاة الى ترسيخ 
الشـــفافية وتطبيق مبـــادئ احلوكمة 
ووسائل الرقابة مبختلف أنواعها ويتأكد 
هذا األمر أكثر فأكثر في ظروف األزمات 

املالية.
6 ـ دعوة الهيئة العاملية الشـــرعية 
للزكاة لدراسة املوضوعات الزكوية التي 

أفرزتها األزمة املالية العاملية ومنها:
أـ  زكاة املعسر واملفلس ومن يعاني 

من أزمة في السيولة.
ب ـ دفع الزكاة ملن حلقت بتجارته 
وأعماله وشركاته خسارة بسبب األزمة 

املالية لكونه أصبح من الغارمني.
ج ـ إنشاء صندوق من أموال الزكاة 

للتأمني على الديون املعدومة.

الفلسطيني في فلسطني احملتلة وخاصة 
في القدس، قال: نسأل اهلل لهم العون 

وان يثبتهم.
في غضون ذلك اختتم بيت الزكاة 
الكويتـــي اعمال املؤمتر العاملي الثامن 
للزكاة الذي عقد في بيروت بالتعاون مع 
صندوق الزكاة التابع لدار الفتوى في 
اجلمهورية اللبنانية، واملعهد االسالمي 
للبحوث والتدريب عضو مجموعة البنك 
االسالمي للتنمية، بإصدار التوصيات 

اآلتية:
1ـ  من احللول االستراتيجية ملواجهة 
التنسيق بني  املتكررة تعزيز  األزمات 
مؤسسات الزكاة وتوحيد اجلهود وتبادل 
التجارب واخلبرات في وضع احللول 

اجلماعية ملواجهة األزمات العاملية.
وفي هذا اإلطار يوصي املشاركون 
بعرض ما توصل اليه فريق العمل في 
البنك االسالمي للتنمية بجدة بخصوص 
املؤسسة العاملية للتنسيق بني مؤسسات 
الزكاة وبيت الزكاة بالكويت، والعمل 
معا على تسريع اخلطوات إلجناز هذا 
املشـــروع متهيدا لرفعه ملؤمتر وزراء 
األوقاف العتماده، وذلك بالتعاون مع 
مؤسسات الزكاة وبخاصة صندوق الزكاة 

في األردن.

د ـ تأخير إخراج الزكاة بسبب شح 
السيولة أو لعذر مالي حل باملزكي.

8ـ  دعوة مؤسسات الزكاة الى االهتمام 
لتحليل األزمة وآثارها على وعاء الزكاة 
جباية وتوزيعا ونشر النتائج على املوقع 
االلكتروني لكل هيئة ليتسنى تسهيل 
مهمة الباحثني إلجراء الدراسات الالزمة 

واخلروج بنتائج ايجابية وعملية.
9 ـ دعـــوة اللجنة املنظمة للمؤمتر 
الى النظر في امكانية ان يكون موضوع 
املؤمتر العاملي التاسع للزكاة هو استثمار 
أموال الزكاة ومتويل املشروعات الدقيقة 
العملية واآلفاق  التجارب  )الصغيرة( 

املستقبلية.
ثانيا: التوصيات العامة:

1ـ  دعـــوة جلنـــة متابعة توصيات 
املؤمترات العاملية للزكاة في بيت الزكاة 
بالكويت الـــى متابعة تنفيذ توصيات 
املؤمترات السابقة وتقدمي تقرير مفصل 
الى املؤمتر القادم وحتويلها الى برامج 

عمل.
2ـ  دعوة مؤسسات الزكاة الى االهتمام 
مبوضوع التأهيل االنتاجي والبدء باتخاذ 
اخلطوات الالزمة لتنفيذ االسترشاد مبا 
صدر عن فتاوى ندوات قضايا الزكاة 

املعاصرة املتعلقة بهذا الشأن.

بيروت ـ خلدون قواص
أكـــد نائب رئيس مجلـــس الوزراء 
للشؤون القانونية ووزير العدل ووزير 
األوقاف والشؤون اإلسالمية بالكويت 
املستشـــار راشـــد احلماد لـ »األنباء« 
اهمية التعاون بني وزارة األوقاف في 
الكويـــت ودار الفتوى في اجلمهورية 

اللبنانية.
وأشار الى ان األمانة العامة لألوقاف 
الكويتية تقوم بتنفيذ بعض املشاريع في 
جمهورية لبنان، وهناك مشاريع امنائية 
تكون مـــن خالل األمانة العامة للوقف 
التي لها اهتمامات داخل وخارج الكويت، 
ودار الفتوى لها صلة مع وزارة األوقاف، 
والعالقة بني الكويت ولبنان عالقة قدمية 

وراسخة في جميع املجاالت.
وقال: ترشيد وتوجيه اخلطاب الديني 
والعناية به هذا أمر يشترك فيه العالم 
االسالمي كله، اآلن نحن بحاجة الى مزيد 
من التوعية واألخذ بالوسطية وبالرأي 
املعتـــدل حتى نســـتطيع ان نحتضن 
الشاب املسلم والشباب املسلمني فيما 
يخص التيارات احلديثة التي تتجاذب 
اآلن املسلمني من كل جهة، فنسأل اهلل 

التثبيت والتوفيق.
وردا على سؤال حول معاناة الشعب 

مقررات المؤتمر العالمي الثامن للزكاة في بيروت

العنجري: »حملة أوفياء ألقصانا« تعكس 
الوجه الحضاري المشرق للكويتيين

صرح رئيس مكتب فلســــطني في الرحمة العاملية بجمعية االصالح 
االجتماعي د.وليد العنجري بان حملة »أوفياء ألقصانا« تعكس الوجه 
احلضاري املشرق لشعب الكويت الوفي احملب ملقدساته السيما في هذه 
االيام التي يتعرض فيها املسجد االقصى املبارك ومدينة القدس حلملة 
مسعورة من الصهاينة تستهدف التهويد وتزييف احلقائق بل املصادرة 
والهدم. واشــــار الى حقائق مذهلة حول ما يتعرض له االقصى املبارك، 
منها االنتهاكات بشــــتى انواعها حيث تضاعفت عام 2009 حيث بلغت 
ما يوازي ما ارتكبه الصهاينة بحق اقصانا طيلة 42 سنة 1967 ـ 2008! 
واضاف ان بعض تلك االنتهاكات اخلطيرة تتمثل في احلفريات واالنفاق 
واالقتحامات وغيرها، فقد بلغت االنفاق اكثر من خمسة وعشرين نفقا، 
اثرت بشكل واضح على اساســــات املسجد االقصى وقبة الصخرة الى 
درجــــة ان اي هزة ارضية طبيعية او مفتعلة تبلغ 3 درجات ســــتؤدي 

الى انهيار املسجد االقصى، ال سمح اهلل.

»السكنية« تستدعي مواطنين وأصحاب 
طلبات سكن في مدينة صباح األحمد 

دعت املؤسسة العامة للرعاية 
السكنية التالية أسماؤهم أو من 
ينوب عنهم واملخصص لهم مساكن 
حكومية الى مراجعة املؤسســــة 
مبقرهــــا الكائــــن مبنطقة جنوب 
الســــرة )إدارة التوزيع( بالطابق 
الرسمي خالل  الدوام  أثناء  األول 
)خمسة عشر يوما( من تاريخ نشر 
اإلعالن وفي حالة عدم احلضور 
ستتخذ املؤسسة العامة للرعاية 
الســــكنية االجــــراءات القانونية 
الوحدات السكنية  الالزمة بشأن 
املخصصة لهم وهم باالضافة الى 

رقم الوحدة والقطعة واملنطقة:
ناصر خلف بهلول الشمري – 

480 – 3 – مدينة سعد العبداهلل
أيتام/ خالد عبدالكرمي اجلحيدلي 

– 149 - 2 – النهضة
حسني عبداهلل هادي العليم – 

610 – 1 – مدينة سعد العبداهلل
سعد محمد العجمي – 916 – 1 

– مدينة سعد العبداهلل
سليمان عبدالصمد اسماعيل – 

389 – 5 – علي صباح السالم
نايف مليحان سعيد املاجد – 

432 – 7 – مدينة سعد العبداهلل
محمد فصل عجيل املطيري – 

374 – 7 – مدينة سعد العبداهلل
محمد حمود خميس العجمي – 

25 – 3 – علي صباح السالم
رومي عواد الصليلي – 46 – 1 

– علي صباح السالم
غنام جعيالن مصلح احلربي 

– 1 – 1 – القصر
عبدالعزيــــز حمود املعييف – 

167 – 4 – فهد األحمد
فاطمة علي حسن – شقة 2 – 

عمارة 9 – صباح السالم
أيتام/ ياســــني ســــعد ياسني 

العازمي – 56 – 1 – النهضة
ومن جهة أخرى أعلنت املؤسسة 
العامة للرعاية السكنية للمواطنني 
املتقدمــــني بطلبــــات ســــكن لدى 
املؤسسة حتى تاريخ 2000/12/31 
وما قبله، والراغبني في احلصول 
على قســــائم حكوميــــة )مبدينة 
صبــــاح األحمــــد( مراجعة صالة 
خدمة املواطن مببنى املؤسســــة 
الكائن بجنوب الســــرة في الدور 
األرضي أثناء الدوام الرسمي متهيدا 
في التخصيص لهم وذلك اعتبارا 
من األحد املقبل مصطحبني معهم 

املستندات التالية:
1- شــــهادة راتب حديثة )إذا 
كان املتقدم بطلب يعمل بالقطاع 
اخلاص، أو متقاعدا فعليه احضار 
شــــهادة من مؤسســــة التأمينات 
االجتماعيــــة تفيد اشــــتراكه بها. 
واحضار شهادات دراسية لألبناء 

للعام الدراسي احلالي(.
2  كتاب حديث من بنك التسليف 
واالدخار )يطلب من ادارة خدمة 
أفراد  املواطن باملؤسسة( جلميع 

األسرة.
3 – شهادة سجل عقاري حديثة 
مــــن وزارة العدل مبينا فيها رقم 
اجلنســــية والرقم املدني جلميع 

أفراد األسرة.
4 – صــــورة البطاقات املدنية 

ألفراد األسرة.
5 – في حالة وفاة أب صاحب 
العالقة عليه احضار شهادة سجل 
عقاري حديثة للمرحوم باالضافة 

الى شهادة حصر الوراثة.

ومتعة ال يعرف فوائدها غير من عاش هذه النزهة، ولهذا فإننا ندعو 
اهلل عز وجل ان يجعل حياتنا وقلوبنا مليئة بأنهار الربيع.

وتابع ان القرآن الكرمي وضع لنا كل احكام تنظيم احلياة وحدد 
لنا احلقوق والواجبات التي يجب علينا اتباعها واالستفادة منها 
كالقصص التي عرضها في سوره لعدد من االنبياء والرسل الذين 
جسدوا في مواقفهم املواعظ والعبر. وقال مندني ان سيرة االنبياء 
والرسل كانت مليئة بالكثير من القصص التي رسمت لنا طريق 
الهداية وحددت لنا سبل االستقامة التي ما ان سلكناها لن نضل 
الطريــــق القومي أبدا، ولهذا فإن الواجب على كل ولي أمر ان يعلم 
ابناءه ويربيهم على مسيرة االنبياء والرسل التي جاءت في القرآن 
الكرمي حتى يتعلموا منها قوة التحمل والصبر والدفاع عن احلق 

مهما كانت االحوال.
واضاف ان الشعوب واملجتمعات واألمم التي متسكت بالقرآن 
الكــــرمي جنحت عبر العصور واألزمان بكل مقاييس النجاح التي 
رصدتها املؤشــــرات، وهذا مــــا يؤكد انه ال أمن وال اســــتقرار اال 

بالقرآن الكرمي.
وتابع مندني: ان تربية الناشــــئة على حب القرآن متنعهم من 
التفريط في الوقت وحتفظهم من اخلضوع لتأثير متغيرات العصر 
ومتقلباته التي أدخلتها وسائل االعالم احلديثة التي حتتاج الى 

وقفات صادقة ملنع تأثيرها على عقول الناشئة وسلوكهم.

ينظر الى قلوبكم، وهذا خير دليل على ان القلب هو اكبر وأخطر 
أمانة استؤمن عليها كل انسان، ولهذا يجب احلفاظ عليها، خاصة 

ان الشرع بني لنا كيفية احلفاظ على هذه املضغة.
وقال ان كتاب اهلل بســــتان العارفني اينما حلوا فهم في نزهة 

نظمت جمعيــــة االصالح االجتماعي امللتقى االمياني بحضور 
رئيــــس مجلــــس االدارة حمود الرومي واعضــــاء مجلس االدارة 
وعدد من الضيوف مبحاضرة اســــتهلها الداعية ســــلمان مندني 
حتت عنوان »ربيع القرآن الكرمي« بقوله: ان القرآن الكرمي مليء 
باملعجزات التي يجب علينا التدبر من معانيها وحكمها واالستفادة 
من احكامها حتى نضعها نبراســــا قويا نستفيد منه في حياتنا 

العلمية والعملية.
وأضــــاف ان املؤمن الذي يعيش قريبا من كتاب اهلل عز وجل 
يتلمــــس معاني عبارات وكلمات هذا الكتاب الذي مأل قلبه وزاده 

نورا.
وأشار الى ان هناك من تشغله الدنيا عن التقرب من كتاب اهلل 
ولهذا علينا جميعا ان نعمل جاهدين على تهيئة قلوبنا الستقبال 

كتاب اهلل، وذلك حتى يعيش املسلم بخشوع مع هذا الكتاب.
وبــــني مندني ان العلماء اكدوا ضرورة التخلية قبل  التحلية، 
وهو ما يعني العمــــل على تنظيف القلب كما الثوب االبيض من 
الدنــــس، ومن ثم يبدأ العمل بالتحلية وهي تزيني القلب مبعاني 
وآيات هذا الكتاب العظيم، ولهذا جند من يزداد خشوعا عند ذكر 
آيات من القرآن الكرمي، مما يدفع البعض منا الى البكاء ألن القلب 
امتأل بهدي كتاب اهلل وبالتالي فاضت العيون بهذه الدموع. وأشار 
الى ان الرســــول الكرمي ژ قال ان اهلل ال ينظر الى نفوسكم، بل 

مندني: القرآن الكريم نظّم الحياة وحدّد الحقوق والواجبات
في الملتقى اإليماني بجمعية اإلصالح االجتماعي

املستشار راشد احلماد

ـــــــن عــمـر 6  ـــــــم اال�ســــــــنان املبــــكــر مـــــ پ تقــويـ

�سنوات باأحدث التقنيات. پ عالج وجتميل 

ك�سور االأ�سنان االأماميـــــــة. پ تف�سيل واقي 

خا�ص لالأ�سنان لوقاية طفلك اأثناء اللعب. 

پ عالج رائحة الفم الكريهة. پ عالج فوبيا 

اخلـــــــوف من عالج االأ�سنـــــــان. پ عالج و�سد 

ـــــــات التجميليـــــــة. پ تنظيف اللثة  الفراغـــــــ

العميق. پ ح�سوات جتميلية.

بـ�إ�شـراف د. في�شـل د�شـتـي

اخ�سائي  العالج التحفظي وجتميل الأ�سنان

ع�سو الأكادميية الأمريكية لطب اأ�سنان الأطفال

ع�سو اجلمعية الأوروبية لل�سحة العامة - اأ�سنان

أول عيادة متخصصة 
في عالج أسنان األطفال

وكل أفراد األسرة

لالإعــــــالن

يف �شفحة دليـل الأطب�ء

االت�ســــــــــــــــال:

24834356 - 24831168

لالإعــــــالن

يف �شفحة دليـل الأطب�ء

االت�ســــــــــــــــال:

24834356 - 24831168

هــل تــعــاين مـــن؟ پ الــقــلــق پ الــو�ــســوا�ــص الــقــهــري پ �ــســغــوط احلــيــاة والــعــمــل پ املـــخـــاوف املر�سية

پ اخلجل االجتماعي پ اخلالفات الزوجية پ االكتئاب پ �سرعة الغ�سب  پ وحدة خا�سة مل�سكالت 

الطفولة پ التبول الــالاإرادي پ العناد والتمرد پ التاأخر الدرا�سي پ اخلوف پ قيا�ص درجة الذكاء

الــكــالم پ �ــســعــوبــات التعلم والدي�سلك�سيا پ رفــ�ــص املدر�سة الــتــخــاطــب وا�ــســطــرابــات  اإمـــرا�ـــص  پ  

ا�ـــــــــــــســـــــــــــتـــــــــــــ�ـــــــــــــســـــــــــــارات هـــــــــــاتـــــــــــفـــــــــــيـــــــــــة جمــــــــــانــــــــــيــــــــــة.  املـــــــــــــــــــــركـــــــــــــــــــــز: پ  ميـــــــــــــــتـــــــــــــــاز 

الـــــــــــــــــــــــــــــزواج.  لـــــــلـــــــمـــــــقـــــــبـــــــلـــــــن عــــــــــلــــــــــى  ا�ـــــــــــســـــــــــتـــــــــــ�ـــــــــــســـــــــــارات مـــــــتـــــــخـــــــ�ـــــــســـــــ�ـــــــســـــــة  پ 

اأول مـــركــــــــــــــــز مــــن نــــوعـــــــــــــه باملنـــطــقـــــــــــــــة الــــعــــا�ســـــــــــــــرة

للحجز وال�ستعالم.. تلفون: 23717997   نقال: 99868288       فاك�س: 23716996
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لالإ�ست�سارات النف�سية واالجتماعية والتدريب

مـركــز الأ�شـــرة �شركة م�شعل للرعاية الطبية املنزلية

پ عالج جميع اأنواع ال�سلــــل )كال�سلــل الن�سفــي ـــ الرعــا�ص ــ الوجــه ـــ �سلــل االأطفال( 

پ االإ�سابات الريا�سية   پ االإ�سابات الع�سلية والعظمية   پ رعاية كبار ال�سن وذوي 

االحتيــــاجات اخلا�سة   پ عناية خــا�ســـــة لطريــحـي الفــرا�ص واجللـطــات الدماغية  

پ رعاية �ساملة ملر�سى ال�سكر واإعطاء حقن االن�سولن پ رعاية االأمهات وحديثي الوالدة

لدينا فريق طبي متخ�س�ص

ومرخ�ص من وزارة ال�سحة

نقدم اأف�شل اخلدم�ت العالجية للعن�ية ب�شحتك يف منزلك

التمري�شية الرعــ�يـــــة  خــدم�ت 

24588217 - 24588216 -99588320 - 99188330

املـ�شـ�ج الطـبـي )التدليك(

الطبيــعــي الـــــعــــالج  خــدمـــ�ت 


