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ما حكم اإخراج زكاة الفطر بعد �صالة العيد؟

حكمها جائز.  -1  

حكمها باطل.  -2  

تكون �صدقة من ال�صدقات.  -3  

5 �صبتمرب 2010م26  رم�صان 1431هـ

بالتعاون مع جريدة

اال�سم:              رقم االثبات:

العنوان:                     تلفون:

�سـروط امل�سابقـة

- 15000 (خم�سة ع�سر �ألف) دوالر نقد�ً و�أكرث من (50) خم�سني جائزة نقدية.

- يدخل �لقرعة كل من �أجاب عن 25 �س�ؤ�الً �سحيحاً يف �مل�سابقة و�أكرث.

- يدخل ��سم �ملت�سابق �ل�سحب مرة و�حدة، و يكتب �ال�سم �لرباعي كاماًل مع رقم �الثبات (�له�ية �أو ج��ز �ل�سفر) و�لهاتف و�لعن��ن كاماًل.

.www.m3ali.tv  دخ�ل �مل�سابقة و�مل�ساركة فيها يك�ن طريق م�قع قناة �ملعايل -

- تعلن نتائج �مل�سابقة الحقاً بعد رم�سان يف قناة �ملعايل وجريدة �الأنباء.

املــ�ــســابــقــة

نية م�سا لر ا

ب���رع���اي���ة

تلفزيون المعالي   أمة إيجابية
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تردد قناة املعايل على النايل �سات 10757 عامودي
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اأحد امللوك الذين ن�سروا الإ�سالم واأكرم وفد ال�سحابة يف هجرتهم اإىل احلب�سة و�سلى عليه الر�سول �سلى  	•
اهلل عليه و�سلم �سالة الغائب عند وفاته :

•	املنذر بن �ساوى.  

•	اأ�سحمة النجا�سي.  

•	قي�سر.  

•	املقوق�س.  

ال�سوؤال ال�ساد�س والع�سرون

عادل العتيبي
صرح عض���و مجلس إدارة 
التعاونية فهد  النزهة  جمعية 
البس���ام بأنه ف���ي إطار توجه 
الى  إدارة اجلمعي���ة  مجل���س 
حتويل األعمال والعقود املالية 
اخلاصة باجلمعية بشكل يتوافق 
مع أحكام الشريعة اإلسالمية 
اإلدارة  ق���ام مجل���س  الغراء، 
بتحويل ومن ثم جتديد جميع 
عقود التأمني اخلاصة باجلمعية 
11 أغسطس  واملنتهية بتاريخ 
2010 من العقود التقليدية الى 
اإلسالمية. وقال ان وثائق التأمني 

اخلاصة باجلمعية كانت تخضع في األعوام الس���ابقة الى النظام 
التقليدي، وقام مجلس اإلدارة بجلب عروض من أغلب ش���ركات 
التأم���ني احمللية املتعارف عليها وفي نهاية املطاف مت التوقيع مع 
ش���ركة الكويت للتأمني بالنظام التكافلي لعدة أسباب منها على 
سبيل املثال ال احلصر مكانة هذه الشركة في سوق التأمني احمللي 
ومتيزها بأجود اخلدمات مرورا بتقدميها ألفضل األسعار لصالح 
اجلمعية وأخيرا الرغبة في االس���تمرارية مع نفس شركة التأمني 
حيث سبق جتربتها والتعامل معها منذ عام 2004، وتقدم البسام 
بالش���كر لنائب املدير الع���ام أحمد البحر ومدي���ر دائرة احلريق 
واحلوادث العامة من شركة الكويت للتأمني جنيب محمد على ما 
بذاله من جهد من أجل حتويل وثائق التأمني الى النظام التكافلي. 
كما شدد البسام على ان مجلس إدارة جمعية النزهة التعاونية لن 
يألو جهدا في سبيل تقدمي أفضل وأحدث اخلدمات بشكل يتماشى 
مع متطلبات املساهمني وس���كان املنطقة ومبا يتوافق مع أحكام 
الشريعة اإلس���المية الغراء، كما أضاف انه يرجو من املساهمني 
والسكان عدم التردد في التوجه ملبنى اإلدارة لتقدمي أي اقتراحات 

أو شكاوى من شأنها تطوير آلية العمل واخلدمات املقدمة.

فهد البسام

اختتم���ت جمعي���ة الروضة 
التعاونية انش���طتها  وحول���ي 
الرمضانية التي متيزت هذا العام 
بتنوعه���ا وإبداعه���ا وحرفيتها، 
وشارك في األنش���طة نخبة من 
أهالي الروض���ة، والذين تقدموا 
للجمعية بالشكر اجلزيل على هذه 
األنشطة املتميزة. وصرح رئيس 
اللجنة االجتماعية وعضو مجلس 
اإلدارة شايع الشايع: ان العالقاتت 
العامة ف���ي اجلمعية بذلوا جهدا 
مش���كورا في جعل شهر رمضان 

لهذا العام مميزا، وأضافوا عليه نكهة إميانية وعائلية 
راقية، ولعل من ابرز هذه االنشطة الغبقة الرمضانية 
والتي اس���تمرت ملدة يومني في منتجع الصحارى، 
حيث حظي أهل الروضة بجو عائلي بديع في املنتجع 
وفي منتصف رمضان اقامت اجلمعية حفل القرقيعان 
الطف���ال الروضة في حديقة الزبن وس���ط حضور 
األهالي، كما ان اجلمعية ساهمت في تنظيم ورعاية 
دورة املرحوم عبداهلل العتيب���ي لكرة القدم والتي 
شارك فيها عدد كبير من شباب وديوانيات الروضة، 
وفيما يخص مستلزمات العيد واجلانب النسائي فقد 
أقامت اجلمعية معرضها الرمضاني السنوي في صالة 
الزبن والذي يضم كوكبة متميزة من احملالت التجارية 

احمللية وتختص ببيع مستلزمات 
العيد والقرقيعان والقى املعرض 
جناحا كبيرا وحض���ورا مميزا. 
واشار الش���ايع الى أن اجلمعية 
قد قامت بخدمة الضيافة جلميع 
مساجد الروضة خالل فترة شهر 
رمضان السيما في العشر األواخر، 
حي���ث قدمت للمصلني في صالة 
التراوي���ح والقيام املش���روبات 
الساخنة واحلارة، واستضافت 
في مساجد الروضة أئمة متميزين 
على رأسهم الشيخ القارئ أحمد 
الطرابلسي. وفي ختام كلمته اوصى الشايع باستغالل 
ما تبقى من ليالي رمضان سائال اهلل عز وجل أن يبلغ 
اجلميع ليلة القدر، وعسى اهلل ان يتقبل من اجلميع 
الطاعة، وهنأ املساهمني بعيد الفطر السعيد. هذا وذكر 
ان جمعي���ة الروضة وحولي التعاونية قدمت هدية 
رمضانية لكل رب اسرة مساهمة وهي عبارة عن كبون 
مشتريات من معرض األواني املنزلية، وكذلك قدمت 
هدية لديوانيات الروضة، وأصدرت في رمضان كتابا 
حول تاريخ املنطقة ورجالها وشخصياتها بالتعاون 
مع الباحث التاريخي باسم اللوغاني، وتعتزم جمعية 
الروضة وحولي التعاونية اقامة عمرتها الس���نوية 

في نهاية الشهر اجلاري.

شايع الشايع

البسام: تحويل عقود التأمين الخاصة 
بتعاونية النزهة إلى العقود اإلسالمية

الجمعية ودعت رمضان بإنجازات وأنشطة متميزة وإبداعية

الشايع: هدية رمضانية لكل رب أسرة
من معرض األواني المنزلية في تعاونية الروضة

المويزري افتتح السوق المركزي 2
في ضاحية عبداهلل المبارك

محمد راتب 
كشف رئيس مجلس إدارة جمعية 
التعاوني����ة، م.عبدالهادي  الرقة 
احلويلة، أن مبيع����ات اجلمعية 
خالل فترة تس����لم مجلس اإلدارة 
احلالي ارتفعت بصورة قياسية 
وبلغت أعلى معدالتها مقارنة مبا 
كانت عليه في املجالس السابقة، 
كما زف البشرى إلى املساهمني بأن 
املؤش����رات األولية تلمح الرتفاع 
معدل األرباح مما سيؤول في نهاية 
العام املالي 2010 إلى توزيع نسب 
أعلى من األرباح على املس����اهمني 
مقارنة بالسنوات املاضية، الفتا إلى 
أن مجلس اإلدارة احلالي الذي تسلم 
اجلمعية منذ أقل من سنة، ترجم 
أهالي املنطقة بالعديد  طموحات 
من اإلجنازات على جميع الصعد 
سواء اإلنشائية أو التسويقية او 
االجتماعية وكذلك بالنسبة للمركز 

املالي.
وأوضح احلويلة خالل مؤمتر 
صحافي عق����ده للحديث عن آخر 
التطورات التي تشهدها اجلمعية 
وفروعها وأنشطتها، أن املبيعات 
إل����ى أعلى  وصلت خ����الل 2010 
معدالتها على اإلطالق منذ إنشاء 
اجلمعية وبلغت 11 مليونا و740 
ألف دينار، بزيادة قدرها 190 ألفا عن 
2009، وذلك على الرغم من األعمال 
اإلنشائية التي تشهدها اجلمعية 
من توسعة وإنش����اءات وجتديد 
العقود االس����تثمارية، مضيفا أن 
إجمالي اإليرادات بلغ مليونا و43 
ألف دينار بزيادة قدرها 211 ألف 

دينار عن السنة املاضية.
واعتبر احلويلة أن جناح مجلس 
اإلدارة في التخلص من البضاعة 
الراكدة والتالفة والتي كانت بقيمة 
70 أل����ف دينار من غير خس����ائر 
وبالتنسيق مع الشركات املوردة 
ومن دون أن تتحمل اجلمعية أي 
أعباء، إمنا هو إجناز كبير يحسب 
لرئيس وأعض����اء مجلس اإلدارة 
واجله����از التنفيذي في اجلمعية، 
الفتا إلى أن����ه مت كذلك تخفيض 
املصروفات عما كانت عليه في العام 
املاضي وذلك من خالل التخلص من 
العمالة الهامشية، وتقنني األعمال 
اإلضافي����ة، وتقليص املصروفات 

غير الالزمة.

عوائد استثمارية

وعلى صعيد األعمال اإلنشائية 
التي قام بها مجلس اإلدارة خالل 
الع����ام 2010، ذك����ر احلويلة أنه 
مت القي����ام بتجدي����د جميع عقود 
االستثمار وتوثيقها، حيث قامت 
اجلمعية باس����تدعاء املستثمرين 
وفاوضتهم، مما أس����فر عن رفع 
القيمة االستثمارية للفروع وحتقيق 
زيادة في إيراداتها بنسبة 14% حيث 
كانت في 2009 تبلغ 412 ألف دينار، 
في حني وصلت إلى 470 ألف دينار 
وذلك حتى تاريخ 2010/9/3، وهو ما 
يفسر باخلطة املدروسة واحملكمة 
من قبل مجلس اإلدارة، وبني في 

مضيف����ا أنه مت وضع نظام جديد 
وواضح في آلية العمل بالس����وق 
واملخازن واألف����رع وذلك لضبط 
أي خل����ل أو تالعب����ات في عملية 
التس����لم والتسليم وبراءة الذمة، 
في حني مت االنتهاء من البرنامج 
اآللي للمشتريات والتسلم وسيفعل 
قريبا على املخازن والفروع، وقال: 
إن هذا املشروع مت من غير أي تكلفة 
على اجلمعية، ومن دون احلاجة 

للتعاقد مع شركة مختصة.

رحلة العمرة

وعلى صعيد األنشطة الثقافية 
واالجتماعي����ة، ذك����ر احلويلة أن 
االستعدادات قائمة لتسيير رحلة 
العمرة عقب عيد الفطر وذلك ألكثر 
من 150 مساهما في حني سيتم فتح 
باب التسجيل لتكرمي الطلبة من 
اجلنسني وجلميع املراحل اعتبارا 
من 9/5 وحت����ى 10/10، الفتا إلى 
أن����ه مت توزيع الهدية الرمضانية 
على 15 ألفا و778 مساهما والتي 
حتتوي على األرز والتمر والقهوة 
واجلريش والهريس، بواقع هدية 
لكل صن����دوق، وبتكلفة 25 ألف 
دينار، وقال: لقد مت تقسيم الهدية 
الرمضانية على مرحلتني: هدية 
رمضانية أولى مت توزيعها على 
السادة املساهمني في صالة الرقة، 
وهدية رمضانية ثانية وزعناها 
في فرع التموين، ورغم أنها كانت 
على مس����توى رفيع من اجلودة 
ورضا املساهمني إال أن تكلفتها كانت 
أقل مما كانت عليه في السنوات 

السابقة.
وأضاف أن����ه مت توزيع املواد 
العينية ومنها العطورات واملياه 
والعصائ����ر على بعض مس����اجد 
املنطقة، في حني نظمت اجلمعية 
برنامجا صيفيا حافال لبيع التذاكر 
الترفيهية والس����ياحية  للمراكز 
واملعاه����د الصحي����ة والتعليمية 
بأس����عار زهيدة جدا، كما دعمت 
دروس التقوي����ة باالش����تراك مع 
جمعية املعلم����ني، مضيفا أنه مت 
الديوانيات  القيام برعاية دوري 
الثقافي الذي نظمته وزارة األوقاف 
حتت رعاية وزير األوقاف املستشار 
راشد احلماد في صالة الرقة، إضافة 
إلى الدورة الرمضانية لكرة القدم 
التي أقامتها اعتبارا من 4 رمضان 
وحت����ى 13 رمضان، وكانت حتت 
رعاية مراقب مجلس األمة النائب 
د.محمد احلويل����ة، وقال: لقد مت 
الش����هيد جرمان  تتويج فري����ق 
املطيري بطال للدورة الرمضانية 
األولى وشهد حفل اخلتام حضورا 
من كبار القيادات التعاونية ومن 
اجلمهور، وقال: أقمنا خالل رمضان 
مس����ابقة حف����ظ الق����رآن على 3 
مستويات وسيكون توزيع اجلوائز 
على الفائزين بعد العيد إن ش����اء 
اهلل، مضيفا أنه مت عمل مسابقة 
أخرى للقرآن الكرمي في مس����جد 
الضاحية في ش����هر 7 ومت تكرمي 

الطلبة الفائزين واملشاركني.

مساحة قطعة 7 الفعلية 400 متر 
مربع ويتك����ون الفرع من دورين 
سرداب وأرضي، أما فرع قطعة 1 
فستكون مساحته 600 متر مربع 
وسيكون مكونا من سرداب ودور 
أرضي وميزانني وجار العمل على 

انهاء اإلجراءات.
وأش����ار رئيس مجلس اإلدارة 
إلى أن اجلمعية بصدد عمل صيانة 
شاملة لصالة األفراح، وذلك لتظهر 
في حلة حضارية ومميزة والئقة، 
في حني مت����ت مخاطب����ة وزارة 
الشؤون لنقل فرع الغاز إلى قطعة 
3 وحتويل نش����اط الفرع احلالي 
إلى صالة لبيع اخلضار والفاكهة 
ت����دار بصورة مباش����رة من قبل 
اجلمعية، الفتا إلى أنه مت احلصول 
على موافقة الشؤون إلنشاء فرع 
لبنك بوبيان في املساحة الواقعة 
بجوار محل احللويات، ومبساحة 
192 مترا مربعا، مما س����يزيد في 
إي����رادات اجلمعية خ����الل الفترة 
القادمة، كما مت اس����تغالل مخزن 
لوازم العائلة الس����ابق في إنشاء 
مخزن بكامل مستلزماته، بعد أن 
كان مهمال، وذلك لتخزين أكبر قدر 
ممكن من السلع واحلفاظ عليها، 

املوافقة لتوسعة السوق املركزي 
من اجلهة األمامية مبساحة قدرها 
265 مترا مربعا، وهي نفس املساحة 
التي سيتم إضافتها في امليزانني 
والسرداب، مما سيوفر مساحات 
ومخ����ازن إضافية، وانس����يابية 
في حركة املتس����وقني، وقال: إننا 
بص����دد اإلعداد لط����رح مناقصة 
التوسعة على الشركات  مشروع 
املنفذة واملكاتب االستشارية كما 
املوافقات  نستعد للحصول على 
أرباع  والتراخيص لغل����ق ثالثة 
الس����وق املركزي  مس����احة بهو 
وعمل س����اللم كهربائية لتحويل 
هذه املساحة إلى ميزانني، إضافة 
إلى نقل مكاتب اإلدارة واستغالل 
املساحة الشاغرة في إنشاء محالت 
لبيع املاركات العاملية، في حني جار 
العم����ل اآلن كذلك للحصول على 
املوافقات والتراخيص لغلق البهو 
في س����وق لوازم العائلة ليصبح 

ميزانني.
وب����ني احلويل����ة أن����ه مت����ت 
توس����عة ف����رع القطعت����ني 1 و7 
وذلك بعد احلصول على موافقة 
اللجنة  وزارة الشؤون من خالل 
االجتماعية واإلنشاءات، لتصبح 

هذا الصدد أنه مت استغالل موقع 
السابق في استحداث  السفريات 
نشاط حلويات ومعجنات، وسيتم 
التجهي����ز الفتتاح����ه كحلويات 
ومعجنات خالل األي����ام القادمة، 
بعد أن لم يكن مستغال ملا يقارب 
7 سنوات، كما مت استحداث محل 
لبيع الستائر وتنجيد األثاث في 
مركز الضاحية حيث يفتقر إلى هذا 
النشاط، في حني يتم خالل الوقت 
الراهن مخاطبة وزارة الش����ؤون 
االجتماعي����ة والعم����ل للحصول 
على تخصيص نشاط ملوقع محل 
»كنتاكي« السابق واستغالله، حيث 
قدمت اجلمعية مقترحا باستحداث 
نشاط في احملل لتقدمي املأكوالت 

البحرية.
وتابع احلويل����ة أنه مت إجناز 
ما يقارب 40% من مشروع إعادة 
بناء 3 أفرع بقالة جديدة مبساحة 
400 لكل فرع، حيث متت مباشرة 
العمل في املش����روع منذ 7 أبريل 
املاضي، وجار تنفيذه بكلفة إجمالية 
قدرها 411 ألف دينار، متوقعا أن 
يتم تس����ليمه في مدة ال تتجاوز 
365 يوما من تاريخ تسلم املوقع، 
مش����يرا إلى أنه مت احلصول على 

م.عبدالهادي احلويلة خالل املؤمتر الصحافي

سيف املويزري متوسطا حضور افتتاح السوق املركزي 2

جولة في السوق املركزي في ضاحية عبداهلل املبارك

وس����ط حشد كبير من س����كان ضاحية عبداهلل 
املب����ارك افتتح رئيس مجلس ادارة جمعية املنطقة 
سيف املويزري الس����وق املركزي رقم 2، مؤكدا ان 
افتتاح السوق اتى بعد عناء وجهود كبيرة تكللت 
جميعها بالنجاح حيث مت اختيار افضل الش����ركات 
احمللية لتأسيس بنية السوق وتأثيثه، كما مت انتقاء 
العديد من الس����لع التي ال تتوافر في اسواق اخرى 
وذلك لتخدم اكبر ش����ريحة من املس����اهمني ورواد 
الس����وق. وبخصوص العاملني بالسوق رقم 2 فقد 
اوضح املويزري ان انتقاء جميع العاملني بهذا السوق 
اتى بعد جهد ف����ي اختيار اللجنة املختصة لهم من 
بني العشرات من املتقدمني للعمل في السوق حيث 

مت اخضاعهم جميعا الختبارات عدة حتى يتمكنوا 
من العمل في السوق، وبني انه وزمالءه االعضاء لم 
ولن يدخروا جهدا في خدمة املساهمني واعدا اياهم 
ببذل املزيد من اجلهد لتستمر جمعية عبداهلل املبارك 
بنجاحاتها املعهودة. م����ن جانبه، اكد نائب رئيس 
مجلس االدارة ورئيس جلنة املشتريات فواز اجلويعد 
ان السوق املركزي رقم 2 بطرازه احلديث وموقعه 
املتميز يعد مفخرة يفاخر به وس����ط الزميالت من 
اجلمعيات التعاونية، مؤكدا للمساهمني ان افتتاح 
هذا السوق ليس اال انطالقة جديدة تضاف لنجاحات 
جمعية عبداهلل املبارك وان العاملني في اجلمعية لن 

يدخروا جهدا في خدمة املساهمني.

تخفيض دائم لألسعار بالتعاون مع الشركات
كشف م.عبدالهادي احلويلة أنه جار اإلعداد حاليا ملهرجان القرطاسية الذي سيبدأ اعتبارا 
من اليوم األحد 9/5 إلى 10/15، الفتا إلى أن اجلمعية أقامت منذ تولي مجلس اإلدارة احلالي 
3 مهرجانات تسويقية، كان ختامها مهرجان تخفيض أسعار السلع الرمضانية، وكشف أنه 
مت عقد اجتماعات متعددة مع الشركات الكبرى وأسفرت هذه االجتماعات عن تخفيض بعض 

السلع األساسية واالستهالكية بصورة دائمة وعلى شكل عروض خاصة مستمرة.

كشف عن أرباح مجزية ستوزع على المساهمين نهاية العام المالي وعن إنشاءات ضخمة وأنشطة بالجملة

الحويلة: تعاونية الرقة حققت 12 مليون دينار مبيعات 
قياسية هي األعلى في تاريخ الجمعية منذ تأسيسها

تخلصنا من البضائ�ع الراكدة باالتفاق مع الش�ركات الموردة دون أن نحّمل الجمعية أي أعباء أو خس�ائر

تجديد 3 أفرع بقالة وتوس�عة 2 وإنش�اء فرع لبنك وإحياء 
مخزن لوازم العائلة ومكتب السفريات بعد أن كانا مهملين لسنوات

إغ�الق بهو الس�وق المرك�زي وإنش�اء س�اللم كهربائية 
وميزانين واس�تثمار مكاتب اإلدارة في بي�ع الماركات العالمية

مفاوضاتنا مع المستثمرين أس�فرت عن تجديد عقودهم وزيادة إيراداتهم للجمعية بنحو 500 ألف دينار


