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أعل���ن بي���ت ال���زكاة عن 
اس���تعداده لتلقي األس���ئلة 
املتعلق���ة  واالستفس���ارات 
بفريضة الزكاة وأحكامها من 
قبل جمي���ع املتصلني خاصة 
مع حلول شهر رمضان املبارك 
والذي تكثر فيه أعمال اخلير 
والصدقات والتي حتتاج إلى 

توجيه وإرشاد.
املناس���بة صرح  وبه���ذه 
مدير املكتب الشرعي في بيت 
ال���زكاة علي س���عود الكليب 
بأن املكتب الش���رعي مستعد 
الستقبال أسئلة اجلمهور عبر 

الهاتف والفاكس والبريد االلكتروني واملقابالت 
الشخصية للرد عليها مبا يضمن وصول املعلومة 

الزكوية الصحيحة إلى الباحثني عنها.
وقال الكليب انه ميكن للمستفس���ر االتصال 
بخدمة الرد الش���رعي عبر األرقام 22241992 - 
22241814 أو الفاكس رقم 22241811 أو عبر موقع بيت 

.www.zakathouse.org.kw الزكاة االلكتروني
وأوضح الكليب أن خدمة الرد الشرعي على 
األسئلة واالستفسارات املتعلقة بفريضة الزكاة 
وأحكامه���ا تعتبر مجاال أساس���يا من مجاالت 
التوعية التي يحرص بيت الزكاة على توفيرها 
لألفراد واملؤسسات ويقوم املكتب الشرعي بالرد 
على أغلب االستفسارات واألسئلة الواردة من 
خالل مدير املكتب أو من خالل الباحثني الشرعيني 
املختصني ويحيل املكتب بعض األس���ئلة إلى 
الهيئة الشرعية في بيت الزكاة لدراستها وبحثها 

واإلجابة عنها.
وأش���ار الكليب إلى أن املكتب الشرعي في 
بيت الزكاة يقوم بتزويد اجلهات الرسمية ذات 
الصلة مبواد عن أحكام الزكاة بصفة دورية كما 
يقوم بتزويد اجلهات اإلعالمية )صحف � إذاعة 
� تلفزيون( مبواد تتماشى مع كل وسيلة عن 

أحكام الزكاة.
وأكد الكليب أن املكتب الشرعي أنشئ مع بداية 
إنشاء بيت الزكاة، بهدف القيام بالرقابة الشرعية 
على أنشطة وأعمال البيت املختلفة، واإلجابة عن 
أسئلة واستفسارات اجلمهور املتعلقة بالزكاة 

والكفارات والنذور، فضال عن 
نشر الوعي الديني بني موظفي 
البيت، كما يعتبر حلقة وصل 
بني الهيئة الشرعية لبيت الزكاة 

وإدارات البيت.
وأشار إلى أن املكتب الشرعي 
يقوم بتوعية اجلمهور بفريضة 
الزكاة وأحكامها بالتعاون مع 
العام���ة في  العالق���ات  إدارة 
الرد  إل���ى جانب  الزكاة  بيت 
على كافة األس���ئلة الشرعية 
واالستفس���ارات، وتوضيح 
الفقهي���ة اخلاصة  األح���كام 
بالزكاة وأبوابها املختلفة وإعداد 
البحوث والدراسات حول فريضة الزكاة وأبواب 
اخليرات وأحكامها ومراجعة كافة املطبوعات 
واللوائح واألنظمة املعمول بها في بيت الزكاة 

من الناحية الشرعية واللغوية.
كما أوضح الكليب ان املكتب يقوم باملشاركة 
في تنظيم ندوات ال���زكاة التي ينظمها البيت 
ومتابعة توصياتها وطباعة أبحاثها بالتعاون 
مع العالقات العامة وجمع فتاوى الزكاة الصادرة 
عن الهيئة الشرعية لبيت الزكاة وندوات الزكاة 
والهيئات واملجامع املوثقة إلى جانب التنسيق 
مع الهيئة الشرعية لبيت الزكاة ملراجعة أنشطة 
وأعمال مختل���ف إدارات البيت م���ن الناحية 

الشرعية.
وبني الكليب أن املكتب الشرعي قام بإعداد 
وطباع���ة كتي��ب ع��ن زكاة األس���هم بنوعيها 
املضاربة واالستثم��ار طويل األجل وتضمينه 
كش���فا مبقدار زكاة الس���ه��م الواح��د ألسهم 
الش���رك��ات املدرج��ة بالبورص��ة واملشت��راة 
بغرض االستثمار طويل األجل وذلك بناء على 
التقاري���ر املالية واحلس���ابات اخلتامية لتلك 
الشركات عن الس���نة املنتهية في 31 ديسمبر 
2009م، وتوزيعه على اجلمهور والش���ركات 
واجلهات املعنية بال���زكاة وذلك بالتعاون مع 
إدارة العالقات العام���ة واإلعالم وإدارة تنمية 
املوارد، مش���يرا إلى تنظيم املكتب خالل شهر 
رمضان مسابقة ملوظفي بيت الزكاة عن أحكام 

الزكاة والنذور والكفارات.

علي الكليب

بيت الزكاة يستقبل استفسارات الجمهور 
عن الزكاة عبر خدمة الرد الشرعي 

المكتب يقوم بمتابعة توصيات ندوات »الزكاة«

»إحياء التراث« 
تنظم ملتقى رمضان 

للجالية الفلبينية

نظمت جلنة جنوب ش���رق 
آس���يا بجمعية إحي���اء التراث 
اإلسالمي ملتقى شهر رمضان 
املبارك ألبناء اجلالية الفلبينية 
في الكويت. وقد عقد امللتقى في 
صالة حولي بارك بحضور امللحق 
الديبلوماسي وممثل عن سفير 

جمهوري���ة الفلبني في الكويت 
أبوبكر، وحضر من  عبدالغني 
جانب اجلهة املنظمة عبدالعزيز 
املسعود مشرف قسم اجلاليات 
في جلنة جنوب ش���رق آسيا، 
كما شارك في هذا امللتقى نحو 
250 ش���خصا من أبناء اجلالية 

الكويت، وتناول  الفلبينية في 
امللتقى فضائل ش���هر رمضان 
وأحكام الصيام وخواطر إميانية. 
من جهته، وفي تصريح صحافي 
له ق���ال عبدالعزيز املس���عود 
مشرف قسم اجلاليات في جلنة 
جنوب شرق آس���يا ان اللجنة 

تق���دم في الكوي���ت العديد من 
الدعوية واخليرية  األنش���طة 
والثقافية التي تخدم اجلاليات 
اآلس���يوية املقيمة في الكويت، 
السيما أبناء اجلاليتني الفلبينية 
واالندونيسية حيث تعيش أعداد 

كبيرة منهم في الكويت.

جوائز قيمة تقدمها »االنترناشيونال 
كلينك« من خالل برنامج »شوجي«

أكدت حرصها على صحة الجميع

مبناس���بة حلول ش���هر 
رمضان الكرمي، وكما عودت 
االنترناش���يونال  عي���ادة 
العزيز  كلين���ك جمهوره���ا 
عل���ى حرصه���ا الدائم على 
صحة اجلمي���ع وتقدمي كل 
ما هو مفيد، صرحت مديرة 
العامة  التسويق والعالقات 
رحيمة عبداهلل بأن فرع عيادة 
االنترناشيونال اجلديد في 
الفروانية شارك في  منطقة 
برنامج املسابقات الرمضاني 
»ش���وج��ي« الذي تبثه قناة 
فنون خالل شهر رمضان وذلك 

من خالل املس���اهمة في تقدمي جوائز قيمة مشيرة الى ان هذه 
املساهمة تعد جزءا من خطة التسويق لفرع العيادة في منطقة 
الفروانية والتي تستهدف شريحة املواطنني واملقيمني في تلك 

املنطقة واملناطق املجاورة.
وأعربت رحيمة عبداهلل في تصريح صحافي عن سرورها 
مبس���اهمة عيادة انترناش���يونال كلينيك من خالل فرعها في 
الفرواني��ة ف��ي برنام��ج »شوجي« الذي حقق جناحا منقطع 
النظير وفرض نفس�����ه كواح��د من أه��م برامج املس���ابقات 
الرمضانية للعام الثاني على التوالي مشيرة الى أن فرع العيادة 
واملجه���ز بأحدث التقنيات التكنولوجي���ة والطبية ناهيك عن 
وجود مجموعة من االستشاريني واألطباء ذوي اخلبرة العريقة 
في مجاالت الطب والتخصصات املختلفة سعيدين باستقبال 

جميع احلاالت.
وأكدت رحيمة عبداهلل في ختام تصريحها ان قسم التسويق 
والعالق�����ات العام��ة ل��ن يتأخ��ر ع��ن املس���اهمة في اجناح 
مثل هذه البرامج ودعمها من خالل تقدمي اجلوائز للمش���اركني 
واس���تقبالهم في فرعهم اجلديد مبنطقة الفروانية، وسيسعى 
جاهدا نحو اسعاد اجلميع من خالل طرح خدماته املتميزة عبر 
خط��ة مدروس��ة بدأ تطبيقها منذ افتتاح الفرع الثاني اجلديد في 

منطقة الفروانية وسيستمر العمل بها خالل الفترة املقبلة.

ادخل السحب األسبوعي لتربح
 قسائم تذاكر سفر  و iPads، iPods ، و العديد من الهدايا اأُلخرى 

واحصل ايضا على كوبون امسح واربح
 لربح  العديد من الجوائز القيمة   

السعر السرعة
49 د.ك 512 Kbps

95 د.ك 1 Mbps

99 د.ك 1.5 Mbps

149 د.ك 2 Mbps

209 د.ك 3 Mbps & 4 Mbps

300 د.ك *Max DSL (5 - 24 Mbps) 

هديتك مضمونة مع
كــواليتي نت !!

ليكن اختيارك هو كواليتي نت

فرص عديدة للفوز مع عروض كواليتي نت الصيفية
على خدمات البرودباند 
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*تطبق الشروط واألحكام

العرض متوفر لفترة محدودة فقط !

صباح جابر العلي: »أوتاد« البغدادي باقية
نعى مدير عام مؤسسة 
املواني الشيخ د.صباح 
جاب���ر العل���ي املفك���ر 
واألكادميي الكبير أحمد 
مبارك البغدادي في بيان 
صحافي تقدم من خالله 
بخالص العزاء الى اسرة 
الفقيد س���ائل املولى ان 
يتغمده بواسع رحمته 
ويسكنه فسيح جناته 
ويلهم آله وذويه وزمالءه 

الصبر والسلوان.
البغدادي ولد  وك�ان 
في االول من يناير 1951 

وهو اح��د الوج��وه الكويتي��ة الب��ارزة 
العلمان��ي،  الت��ي اش���ته��رت بتوجهه�ا 
ويع��د م��ن اكبر الناش���طني في احلركة 
الليبرالية في الكويت واملنادين بعلمنة 

القوانني.
ومارس الراحل مهنة التدريس في كلية 
العلوم السياسية في جامعة الكويت، وكان 

واحدا من أعمدة صفحات 
»الرأي« في »السياسة« 
من خ���الل العمود الذي 
يكتب���ه حت���ت عنوان 

»أوتاد«.
وكان الراحل حاصال 
عل���ى ليس���انس علوم 
سياس���ية واقتصاد من 
جامعة الكويت عام 1974 
وعلى شهادة املاجستير 
الفكر السياس���ي  ف���ي 
الغربي من جامعة كالرك 
ف���ي الوالي���ات املتحدة 
األميركية عام 1977 وعلى 
شهادة الدكتوراه في الفلسفة »فكر إسالمي« 

من جامعة ادنبره عام 1981.
وللبغدادي مؤلفات عدة منها »جتديد 
الفك���ر الديني دعوة الس���تخدام العقل: 
محاولة في قراءة عقلي���ة للفكر الديني 
1999« و»أحادي���ث الدين والدنيا: الواقع 

املفارق للنص الديني 2005«.

رحيمة عبداهلل

الشيخ د.صباح جابر العلي


