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اعلن نائب رئيس مجلـس الوزراء للشــؤون 
القانونية وزير العدل ووزير االوقــاف والـشؤون 
االســالمية المــسـتـشـار راشـد الحــماد ان االمانة 
العامة لألوقـاف ســـــتـعـقد الملـتقى السنوي 
السابع عـشــــر هــذا العـام برعاية كريمة من 
سـمو ولي العـهـد الـشيخ نـواف األحمد تحت 
شــــعار »قف وفكر في الوقف.. رعاية للفـئات 
الخاصة« في 19 و20 ديســــمبر المقبل، حيث 
تخـتار األمانة – كعادتها – موضوعا يســـــلط 
الضــــوء على دور الـوقف في خدمة االفراد في 
احد المجـــــاالت االجـتمـاعية والديـنية بـوجه 

خاص.
واوضح المسـتـشـــــار الحـماد في تصريح 

صحافي ان هذا الملتقى يجـيء فـي اطار التجربة 
الحيـة لألمـانــــة والـتي تعد النمـوذج العمـلي 
الذي يؤكد فاعلية الدور االيجابي الـذي يقـوم به 
الوقف في خـدمة المجـتـمع وتلـبـية احتيـاجـات 
افـراده، بهدف تخفيف االعـباء عن كاهـل الميزانية 

العامة للدولة.
واضاف الحماد انه سيشــــارك في الملتقى 
وانشطته نخبة من الشخصـيات الرسمية والعامة 
من داخل الكويت وخارجها، من المـهتمين بمجال 
المعاقين والفئات الخاصة، وممثلون من هيئات 
ومنظمات عربيــــة وعالمية من عدة دول مثل: 
المملكة العربية السعودية ودولة قطر وألبانيا 

واميركا وبريطانيا واليمن واسبانيا.

أكـــدت مراقبة ادارة شـــؤون املتبرعـــن هيفاء 
السابج حرص بيت الزكاة على التعاون مع جميع 
شرائح املجتمع في ســـبيل تطبيق فريضة الزكاة 
وتوصيلهـــا للمحتاجن داخل الكويـــت، مبينة ان 
الشركات واجلمعيات التعاونية تعتبر من الشرائح 
الرئيسية التي لها دور كبير ومساهمات فعالة في 
نصرة احملتاجن واالسر املتعففة، من خالل تبرعاتها 

وزكواتها.
وأشارت الى ان قسم محاسبة الشركات يعتبر همزة 
الوصل بن الشركات وبيت الزكاة، حيث يقوم القسم 
مبهمة احتساب زكاة الشركات واجلمعيات التعاونية، 
والرد على استفســـارات االفراد فيما يتعلق بزكاة 
االسهم للشركات املساهمة سواء بغرض املضاربة 
أو االســـتثمار إما هاتفيا أو بحضـــور مندوب من 
الشركة الى القســـم، ومن ثم يقوم القسم بتحويل 

االستفسارات الواردة للمكتب الشرعي، والرد عليها 
من قبل املفتن الشـــرعين. وأوضحت الســـابج ان 
عدد الشـــركات التي قدمت زكاتها خالل هذه الفترة 
قد بلغ اثنتن وستن شركة وثماني مؤسسات، كما 
مت تســـلم أموال الزكاة من بيت التمويل الكويتي، 
باالضافة الى اثنتي عشرة جمعية تعاونية، حيث 
بلغت االيرادات احملصلة من هذه اجلمعيات التعاونية 
منذ بدء هذا العام وحتى شهر نوفمبر مبلغ 408127 
دينارا، بينما بلغت ايرادات الشركات واملؤسسات 
في نفس الفترة مبلغ 5986610 دنانير، وبهذا يكون 
اجمالي االيرادات 6394737 دينارا. وأشارت السابج 
الى ان القســـم يعكف على ارسال تقارير للشركات 
واجلمعيات التعاونية التي قدمت زكاتها خالل العام 
2010، لبيان أوجه صرف مبالغ هذه الزكاة واملشاريع 

اخليرية التي وزعت عليها.

6.3 ماليين دينار إيرادات زكاة الشركات والتعاونيات

انطالق ملتقى الوقف السنوي الـ 17 ألمانة األوقاف
برعاية ولي العهد وبمشاركة 8 دول عربية وأجنبية

راشد احلماد

»األوقاف« تنّظم ملتقى »تنادي الحضارات« 
أسامة أبوالسعود

تنظم وزارة األوقاف ممثلة بقطاع العالقات اخلارجية 
اليــــوم )الثالثاء(، امللتقــــى األول لتنادي احلضارات 
حتت عنوان »االحتكاك.. شــــروط االستثمار وسبل 
التوظيف« وذلك برعاية وحضور وكيل الوزارة د.عادل 
الفالح وحضور وكيل الوزارة املساعد لقطاع التنسيق 
والعالقات اخلارجية واحلج د.مطلق القراوي ويقام 
على مسرح مكتبة البابطن املركزية للشعر العربي. 
ويشارك في امللتقى نخبة من املختصن من مختلف 
الدول أبرزهم: أستاذ الدراسات احلضارية والتاريخ في 
جامعة بهاسيهير التركية د.برهان كوراغلو، ورئيسة 

دائرة الثقافات اخلارجية في وزارة اخلارجية األملانية 
د.جابرييال ليندا جيوليل وأستاذ الدراسات احلضارية 
في سراييڤوـ  البوسنة والهرسك د.كنعان موسيتش، 
ومدير عام مركز جسور عربية د.شفيق الغبرا، وكذلك 
املفكر االسالمي أســــتاذ الفلسفة واحلضارة بجامعة 
الكويت د.محمد العوضي. وسيقام امللتقى على فترتن 
صباحية ومســــائية، وستكون الفترة الصباحية من 
الساعة العاشرة صباحا وحتى الثانية عشرة والنصف 
ظهرا مخصصة لطلبة اجلامعة فقط، أما الفترة املسائية 
من الســــاعة السادسة والنصف وحتى الثامنة مساء 

وستكون للمهتمن واملختصن.

هيفاء السابج

د.مطلق القراوي


