
 18  محليات  الثالثاء  ٢  نوفمبر  ٢٠١٠   
 افتتح المشروع الوطني لرعاية التائبين والتائبات  

 الحماد: الكويت بمختلف قطاعاتها 
  تشجع العمل الخيري لخدمة المجتمع

 االجتماع الـ ٢٢ لوزراء العدل الخلجيين اليوم
 يترأس نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون 
القانونية ووزير العدل ووزير األوقاف والشؤون 
االسالمية املستشار راشد احلماد االجتماع الثاني 
والعشرين لوزراء العدل بدول مجلس التعاون 
لدول اخلليج العربية الذي تنطلق أنشطته في 
التاســـعة والنصف من صباح اليوم الثالثاء 
بفندق «جي دبليـــو ماريوت» ويفتتح الوزير 
احلماد االجتماع بكلمة يســـتهل بها جلســـات 

عمل االجتماع الذي يستمر ملدة يومني متتاليني 
يتناول عددا من املوضوعات القضائية والعدلية 
ومشروعات القوانني املدرجة على جدول األعمال 
والطموحـــات اخلاصة بتوحيد التشـــريعات 
واالجراءات القضائية بني دول املجلس وتوحيد 
األنظمة العدلية وإجراءات التقاضي والرؤى بني 
وزارات العدل بدول املجلس والتنسيق املشترك 

في احملافل الدولية. 

احلميدان ان فكرة هذا املشروع 
بدأت من وزارة األوقاف والشؤون 
اإلســـالمية عن طريـــق مركز 
الرعاية الالحقة عام ٢٠٠٣ وقد 
متت مخاطبـــة جمعية الرعاية 
اإلســـالمية للتعاون معهم من 
أجل إقامة مشروع معهد لتدريب 
املنتسبات وإلكسابهم مهارات 
مختلفـــة، ثم تطـــورت الفكرة 
وأصبـــح املشـــروع يهدف الى 
الكويتي بشكل  خدمة املجتمع 
عام ومنتسبي مشروع الرعاية 

بشكل خاص.
  وبينت احلميــــدان ان األمانة 
العامة لألوقاف ساهمت في دعم 
املشروع بنحو ١٩٠ ألف دينار من 
أجل اجناحه، كما اعتمدت الهيئة 
العامة للتعليم التطبيقي إنشاء 
معهد تدريب للتخصصات اإلدارية 
والفنية حتت مظلة جمعية الرعاية 
اإلسالمية لدفع عجلة التقدم نحو 
غايتها ثم تطور املخبز ومت افتتاح 
مطعــــم للتجهيزات الغذائية، ثم 
بدأ العمل الفعلي في املشروع مع 

حلول عام ٢٠١٠. 

التطبيقي والتدريب، ود.غلوم 
العطار املستشار مبكتب مدير 
العامـــة للتعليم  الهيئـــة  عام 
التطبيقـــي، ومنـــذر املعتوق 
إدارة املشاريع الصغيرة  مدير 
بالهيئة، وعمـــاد املاجد مراقب 
إدارة الصناديق الوقفية باألمانة 

العامة لألوقاف.
  وأضـــاف احلمـــاد ان ما مت 
إجنازه وجتسد في افتتاح هذا 
املشروع ميثل هذه النوعية من 
املشاريع التنموية ذات املردود 
املعنوي واملـــادي هي الضمان 
لبقاء أموال الوقف واستمرارها 
فـــي أداء دورهـــا التنموي في 
الكويتـــي من خالل  املجتمـــع 
االستفادة من ريعها وعوائدها 
ملدة طويلة، ومنها ايضا اجناز 
مصالح األمة وتوفير احتياجات 
لبعض أفرادها الذين تابوا الى 
اهللا توبة نصوحا كما ان هذه 
املشاريع حتقق مقاصد الواقفني 

األحياء منهم واألموات.
  بدورها أكدت أمني عام األمانة 
العامـــة لألوقاف باإلنابة إميان 

 ليلى الشافعي
  أكـــد نائب رئيـــس مجلس 
الوزراء للشؤون القانونية وزير 
العدل ووزير األوقاف والشؤون 
اإلسالمية املستشار راشد احلماد 
ان الكويت قـــد دأبت مبختلف 
قطاعاتها على احتضان املشاريع 
اإلنسانية وتشجيع توطني العمل 
الهادف داخل وخارج  اخليري 

الكويت.
  جاءت كلمـــة احلماد خالل 
رعايتـــه حفـــل افتتـــاح معهد 
الوطنـــي لرعايـــة  املشـــروع 
التائبني والتائبات والذي يأتي 
في إطـــار توجه مشـــترك بني 
العامة  وزارة األوقاف واألمانة 
لألوقاف والهيئة العامة للتعليم 
التطبيقي والتدريب وجمعية 
الرعاية اإلســـالمية إلقامة هذا 
املشـــروع بحيث يكون مبنزلة 
مركز لتقـــدمي الرعاية الالحقة 
التائبني والتائبات من  لتأهيل 
آفة املخدرات واالنحراف األخالقي 
حيث يقوم املركز باالستيعاب 
النفسي واإلحاطة االجتماعية 
والتدريـــب املهني ملن أمت فترة 
العقوبـــة فـــي الســـجن بتهم 
التعاطي واإلدمان مما يكســـب 
هؤالء التائبني والتائبات القدرات 
األساســـية ملواجهة متطلبات 

احلياة الكرمية لهم وألسرهم.
  حضر حفـــل االفتتاح إميان 
احلميدان األمـــني العام لألمانة 
العامـــة لألوقـــاف باإلنابـــة، 
وفوزيـــة احلجي مديـــر مركز 
الرعاية الالحقة، واملقدم سعيد 
الرعاية  إدارة  الهاجري مديـــر 
الالحقة بوزارة الداخلية ود.بدر 
البراعصي مساعد عميد خدمة 
املجتمع بالهيئة العامة للتعليم 

 إميان احلميدان تكرم املستشار راشد احلماد 

 ملتقى «واشوقاه» السابع افتتح أعماله برعاية الحماد

 الفالح: أدعو المسلمين لتفويت الفرصة على المغرضين 
ممن يريدون بأمة اإلسالم شرًا

 أسامة أبوالسعود
  دعا وكيل وزارة األوقاف والشـــؤون 
اإلسالمية د.عادل الفالح المسلمين الى نبذ 
كل أشكال الفرقة البغيضة وترك التعصب 
المقيت وعدم االستماع للدعاوى الباطلة 
التي تفتت عرى الترابط بين أبناء المجتمع 
المسلم والعمل على تفويت الفرصة على 
المغرضين ممن يريدون بأمة اإلسالم شرا، 
من خالل نثر بذور البغض والكراهية بين 
المســـلمين أو يعمـــدون لترويج أباطيل 
تاريخيـــة غيـــر ثابتة لتحقيـــق مآربهم 

الدنيئة.

  جاء ذلك خالل رعايته الملتقى الثقافي 
«واشـــوقاه» الســـابع الذي نظمته ادارة 
الدراسات اإلسالمية تحت رعاية نائب رئيس 
مجلس الوزراء ووزيـــر العدل واألوقاف 
والشؤون اإلسالمية المستشار راشد الحماد 
بالقاعة الملكية في مسجد الدولة الكبير 
صباح أمس وتستمر أنشطته حتى الرابع 

من نوفمبر.
  وقال الفالح «اننا مطالبون باستكمال 
المسيرة الطيبة التي سلكها أصحاب الرسول 
من آل بيته األطهار وتجسيد هذه المحبة في 
واقع حياتنا كما فعل الجيل األول من هذه 

األمة»، مشيرا الى التزام منهج الرسول ژ 
ومنهج الخلفاء الراشدين من بعده.

  وأشار الى انه من واجب األمة االلتفاف 
حول كتاب اهللا والعمل على نصرة نبيه 
بالتزام سنته وتطبيقها في واقع حياتنا 
والذود عن آل بيتـــه األطهار فإن في ذلك 
عصمة لألمة ونصرة للدين وعودة بها الى 

طريق المجد والرفعة من جديد.
  وشـــكر الفالح القائمين على الملتقى، 
الدراســـات اإلسالمية  ادارة  مؤكدا ريادة 
وتنوع أنشطتها الخيرة بما يعود بالنفع 

على بلدنا الحبيب. 

 بيت الزكاة افتتح الملتقى الـ ٢٢ لدورة «محاسبة زكاة الشركات»

 الباطني: توعية األجهزة الحكومية والشركات 
والمؤسسات والتعاونيات بأهمية فريضة الزكاة

ان عدد املشاركني في الدورة وصل 
الى ٨٢ مشاركا.

  من جانبه، قال مدير ادارة مكتب 
الزكاة  شؤون الشرعية في بيت 
علي الكليــــب ان هذه هي الدورة 
الثانية والعشــــرين التي يقيمها 
بيت الزكاة والتي تتعلق بحساب 
زكاة الشركات واملؤسسات، مؤكدا 
انه في السابق كانت هذه الدورة 
تقام بشكل ســــنوي اال انه وبعد 
تزايد الطلب عليها أصبحنا نقيمها 
مرتني في العام. وأضاف الكليب 
تتطرق موضوعــــات الدورة الى 
اجلوانب الشــــرعية واحملاسبية 
حملاســــبة الــــزكاة وتتحدث عن 
األسس الشرعية في زكاة الثروات 
النقدية والعروض التجارية، كما 
تتحدث عن االجراءات التنفيذية 
حلساب زكاة املال واحملاسبة على 
املوجــــودات واملطلوبــــات، ويتم 
فيها التطبيقــــات العملية بحيث 
تكون عبارة عن ورشة عمل على 
مــــدى ٥ أيام في مناقشــــة كيفية 
حساب الزكاة بالنسبة للشركات 

واملؤسسات. 

الغياب ٢٠٪ من اجمالي عدد ساعات 
الدورة (ما يعادل ٣ ساعات)، آمال 
من املشاركني احلرص على احلضور 
واالنصراف فــــي األوقات احملددة 
ووفق اجلــــدول الزمني، مؤكدا ان 
املشرفني على التنظيم سيكون على 
أمت االستعداد لتلقي استفسارات 
وآراء وتقدمي جميع أوجه العون 
واملساعدة للمشاركني، مشيرا الى 

التطبيــــق العملي لها، وســــتعقد 
محاضرات الدورة مبعدل محاضرتني 
يوميا، حيث انه من املقرر ان تبدأ 
احملاضرة األولى من الساعة ٥٫١٥ 
وحتى ٦٫٤٥ وتقام احملاضرة الثانية 
من الساعة ٧ حتى ٨٫٣٠. وأضاف 
الشمري انه سيتم منح املشاركني 
شهادة معتمدة من بيت الزكاة نهاية 
الدورة شريطة أال تتجاوز نسبة 

العمليــــة التي تســــاهم في ربط 
الواقع العملي باجلانب النظري، 
متمنيا من اجلميع احلرص على 
احلضور طوال أيام الدورة لتعم 

الفائدة وحتصل املنفعة.
  من جهته، قــــال عضو اللجنة 
املنظمة للملتقى فواز الشمري ان 
الدورة ستتضمن األسس الشرعية 
واحملاسبية الستخراج الزكاة مع 

 أسامة أبوالسعود
  أكد مدير ادارة املوارد البشرية 
في بيــــت الزكاة أحمد الباطني ان 
«البيت» دأب منذ اثنني وعشرين 
عامــــا على اقامة دورة محاســــبة 
لزكاة الشركات، اميانا منه بأهمية 
التوعية بفريضة الزكاة لألجهزة 
احلكومية والشركات واملؤسسات 
واجلمعيات التعاونية لتمكينها من 
القيام بحساب الزكاة الواجبة عليهم 
لتساهم في بناء املجتمع وتأكيد 

دورها التنموي واالنساني.
  وأضاف الباطني في الكلمة التي 
ألقاها نيابة عن مدير عام بيت الزكاة 
في افتتاح امللتقى الثاني والعشرين 
لدورة «محاسبة زكاة الشركات» ان 
أعمال الدورة تستمر ٥ أيام ويشارك 
في القاء احملاضرات كل من مدير 
ادارة مكتب شــــؤون الشرعية في 
بيت الزكاة علي الكليب وسيتطرق 
للجوانب الشرعية وأستاذ احملاسبة 
في جامعة األزهر د.عصام أبوالنصر 
ويتحدث عن اجلوانب احملاسبية 
للزكاة، مشيرا الى ان الدورة متتاز 
كســــابقاتها بعــــرض التطبيقات 

 (سعد هنداوي) أحمد الباطني وفواز الشمري وعلي الكليب خالل اللقاء

 د.عادل الفالح خالل امللتقى 
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عبداملجيد لل�ساعات

عبداملجيد لل�ساعات: الكويت ــ جممع الأوقاف
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مقابل ال�سارع العام تلفون: 22430543 فاك�س: 22430544

عبدال�سمد لل�ساعات

الريا�س: 4706530 )9661+(

جـــــــدة: 6515177 )9662+(

الدمـــام: 8345716 )9663+(

ن�سرتي وندفع نقداً

ن�ستبدل القدمي باحلديث

ملجوهراتكم و�ساعاتكم الثمينة 

)جديدة ــ قدمية ـــ م�ستعملة(

املتحدة
23717770

الصيانةاملهبولةامغرة

> اخلزانات مقاومة للبكتريا والفطريات والصدأ.

> اخلزانات متوفرة باحجــام مختلفـــة من 250 جالون  إلى 5000 جالون.

> نقوم بجميع أعمال الديكور )قبب - مظالت(.

ال�سركة املتحدة للفيربجال�س

245743402371777065999661

املتحدة
65999661

سيـــــدتي
مشاتل المسيلة للمقاوالت الزراعية

يمكنك االن تصميم 
وإنشاء حديقتك بقسط 

يمكنك االن تصميم يمكنك االن تصميم يمكنك االن تصميم 
38 د.ك شهريًاوإنشاء حديقتك بقسط وإنشاء حديقتك بقسط 

بالتعاون مع

Tel.: 24751734 ,Fax: 24734868

ال�سنـاعـات البـال�ستيكـيـة

اخلزان كفــالـة

10 �سنوات

3 LAYER
3 طبقات

GAL-1000

الربيطاين  املجل�س  �سهادة  على  حا�سلة 

للمياه+ �سهادة الهيئة الوطنية ال�سحية الأمريكية

99409350اإيــــاد - 99029044 اأنـــور 
99240067حمــــمــود - 97390457اأحمد

24742623)

للبيع يف االندل�س
3 اأدوار و�سرداب نظام �سقق موؤجر 2000 دينار

يوجـد فيه حمــــل جتــــاري 

ال�سوم 320 األف دينار

للبيع بيت يف الرحاب
ظهر وبطن و�سكة يفتح على ا�سبيلية

موؤجر 800 دينار 3 اأدوار مراجعة 175 الف دينار

للبيع بيت يف ال�صليبخات
750م نظام فيلتان الأمامي

 3 اأدوار والثاين دورين و�سرداب 

للبيع يف ا�سبيلية بيت ظهر وبطن 270000

للبيع اأر�س يف االندل�س
زواية 1000 م على 3 �سوارع 

للبيع اأر�ض 750م زاوية مع �ساحة

66264573  - 90099075  - 66191614

نقل عف�س
فك - نقل - تركيب

ن�ستري الأثاث الم�ستعمل
�شـركـة الإيـمــان

66518694

لعالناتـــــــكـم
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امـريـكـي- يـابـانـي-المــانـي
يوجــد فحـ�ص كمبيـوتر

24821446 - 24812446

مركز الليفان
المكائن والجيراتلبيع وتركيب

اللتزام بالتميز

الأثــاث امل�ستــعمـل والأجهـزة 

وغرف النوم   واملطابخ الأملنيوم 

املواعني واملالب�س والأواين املنزلية

لأعلى �سعر ن�ســـــــرتي

66691631

امل�سنع

99551000
الفحيحيل

23913320
مبـيعات

23912535
امـغـرة

24566606

كفالة 10 �سنوات

خزانات مكفولة �سحيًا - مانعة للطحالب - بانيوهات - ديكورات - عزل برك - مظالت - 

�ساليهات - برادات + احوا�س �سباحة

4383 9955 - 4900 2481&كـلني رايـت

خدمة 24 �ساعة

للبيـع اأرا�سي 

يف لبـنـان
بريوت پ اجلبل پ اجلنوب

99845780


