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وقعها الوزير الحماد ونظيره اليمني ووكيل العدل السوداني

مذكرة تفاهم مع السودان واليمن لالنضمام لشبكة »جلين«
وقعت الكويت أمس ممثلة بوزارة العدل مذكرة تفاهم 
مع كل من اجلمهورية اليمنية والسودانية تنضم مبوجبها 
الدولتان الى شبكة املعلومات القانونية »جلني«، وقع االتفاقية 
بديوان وزارة العدل نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون 
القانونية ووزير العدل ووزير االوقاف والشؤون االسالمية 
املستشار راشد احلماد ووقعها نيابة عن اليمن وزير الشؤون 
القانونية اليمني د.رش����اد الرصاص وعن السودان وكيل 
وزارة العدل عبدالدائم زمراوي، وجاء التوقيع بعد جلسة 
مباحثات مكثفة بني الوزير احلماد ونظيره اليمني ووكيل 
وزارة العدل الس����وداني، حضرها من جانب الكويت وكيل 
وزارة العدل باالنابة د.محمد االنصاري ووكيل وزارة العدل 
للشؤون القانونية د.بدر الزمانان ومدير ادارة العالقات الدولية 
زكريا االنصاري ورئيس شبكة املعلومات القانونية ابتسام 
الدويلة بجانب وفود البلدين الشقيقني املرافقني وتناولت 
املباحثات عددا من القضايا القانونية والتشريعية وسبل 
تعزيزها وتطويرها وفتح مجاالت وأطر جديدة في التعاون 
القانوني ومبا يخدم مصالح الكويت واليمن والس����ودان. 

وأكد الوزير احلماد في كلمة استهل بها حفل توقيع مذكرة 
التفاهم رحب فيها بنظيره اليمني والوفد السوداني، ومشيدا 
بحرص الدولتني الش����قيقتني على االنضمام الى عضوية 
ش����بكة املعلومات القانونية، مؤك����دا ان انضمامهما ميثل 
انعكاسا واضحا التساع االفق والبعد القانوني والقضائي 
لكلتا الدولتني وداللة واضحة ع ى تش����ابه التوجه العربي 
نحو تطوير قواعد البيانات القانونية االلكترونية اقليميا 
ودوليا، وان الكويت تأمل في حتقيق انضمام عربي شامل 
لعضوية شبكة املعلومات القانونية االقليمية والدولية في 
ذلك املجال، ويأمل الوزير احلماد ان يس����هم توقيع مذكرة 
التفاهم هذه ف����ي تعزيز ودفع الدول العربية نحو تطوير 
وامناء شبكة املعلومات القانونية العاملية مبا يخدم مصالح 
ومتطلبات االنظمة العربية القانونية الوطنية عدليا وقضائيا 
وتشريعيا ويعزز أواصر التعاون والتكامل بني مجتمعاتنا 

وحكوماتنا العربية.
واختتم وكيل وزارة العدل باالنابة د.محمد االنصاري 
حفل توقيع مذكرة التفاهم باالشارة الى دور هذه الشبكة منذ 

تأسيسها في الكويت عام 1995، مؤكدا ان شبكة املعلومات 
القانوني����ة تعد مبنزلة احتاد وجتمع قانوني يتيح للدول 
االعضاء احلصول على التش����ريعات والقوانني واللوائح 
وكل امل����واد القانونية الوطنية اخلاص����ة بكل دولة عضو 
في شبكة جلني، مؤكدا انه بات من االهمية مبكان انضمام 
ومساهمة سائر الدول العربية في عضوية شبكة املعلومات 
القانونية نظرا ملا تتضمنه من قاعدة بيانات قانونية واسعة 
من شأنها أن تعزز طرق آليات العمل القانوني والقضائي 
والتش����ريعي في بلدان الوطن العربي كافة، مشيرا الى ان 
الكويت اس����تطاعت بجهود حثيثة اعتم����اد اللغة العربية 
كلغة رئيسية في الشبكة، وان وزارة العدل حريصة في كل 
اجتماعات وزراء ووكالء وزارات العدل العربية على طرح 
أهمية الشبكة وفاعلية دورها، معبرا عن سعادته وقيادات 
وزارة العدل بانضمام كل من اجلمهورية السودانية واليمنية 
الى عضوية هذه الشبكة، مبديا استعداد وزارة العدل لدعم 
الشبكة في السودان واليمن وتقدمي كل اخلبرات واملساعدات 

التأهيلية والتدريبية لنظرائها في البلدين الشقيقني.

بيت الزكاة كرم الصحف المحلية:
ساهمت في إبراز مشاريعنا في الداخل والخارج

القنوات التلفزيونية واالذاعية 
احمللية تقديرا لدورهم الكبير 
في التع���اون املثمر مع البيت 
للتوعية مبشاريعه واجنازاته 

للقراء.
وقال مدي���ر ادارة العالقات 
العامة واالعالم في بيت الزكاة 
عبدالعزي���ز البط���ي ، ان هذا 
التكرمي يأتي انطالقا من مبدأ 
الشكر والعرفان لكل من ساهم 
في ابراز دور بيت الزكاة اخليري 
والتوعية مبش���اريعه احمللية 

واخلارجية.
واشاد البطي بدور الصحف 
احمللية في نشر اجنازات واخبار 
بيت الزكاة بكل مصداقية وامانة 
االمر الذي سهل كثيرا من عمل 
البيت وساعده في الوصول الى 
جميع الشرائح سواء املتبرعني 
او املس���تفيدين م���ن خدمات 

البيت.
وأثنى البطي على حس���ن 
تعاون ممثلي الصحف احمللية 
والقنوات التلفزيونية واالذاعية 
مع بيت الزكاة وحرصهم الدائم 
عل���ى نقل ص���ورة البيت مع 
اجنازاته ومش���روعاته دعما 
لدوره في تنمية املجتمع، سائال 
اهلل تعالى ان يجعل عملهم هذا 

في ميزان حسناتهم.

أوضح مدير مكتب الشؤون 
الشرعية في بيت الزكاة الشيخ 
علي سعود الكليب أن اهلل أمرنا 
بأن نش���كره عل���ى نعمته في 
تس���خير االنعام لنا من خالل 
اخراج الزكاة التي اوجبها فيها، 
وقد بينت السنة النبوية املطهرة 
مقاديرها وح���ددت انصبتها، 
كما رهبت ترهيبا ش���ديدا من 

منعها.
وأوضح الكليب ان لوجوب 
زكاة األنعام ش���روطا، هي ان 
تبلغ النصاب اي احلد األدنى 
ملا جتب في���ه الزكاة فمن كان 
ال ميل���ك النص���اب فال جتب 
علي���ه الزكاة، ونص���اب االبل 
خمس، والغنم ضأنها ومعزها 
نصابها اربعون، والبقر وتشمل 
اجلواميس ونصابها ثالثون، 
وان يحول عليها احلول مبضي 
عام كامل على متلكها من بدء 
امللكية، مبينا ان اوالد االنعام 
تضم الى امهاتها وتتبعها في 

احلول والنصاب.
وأضاف ان شروط وجوب زكاة 
األنع����ام اال تكون عاملة من االبل 
والبقر والتي يستخدمها صاحبها 
في احلرث او احلمل وما شابه ذلك 
من االشغال، وما اخذت به الندوة 
الزكاة  الثانية عش����رة لقضاي����ا 
املعاصرة والهيئة الشرعية لبيت 
الزكاة ان الزكاة جتب في املعلوفة 

كما جتب في السائمة.
الكليب  واشار الشيخ علي 
الى ان االنعام املعدة للتجارة 
تعامل معاملة عروض التجارة، 
وحتسب زكاتها بالقيمة ال بعدد 
الرؤوس اململوكة لذا ال يشترط 
النصاب املذكور سالفا لوجوب 
الزكاة فيها، بل يكفي ان تبلغ 
قيمتها نصاب زكاة النقود لتجب 
الزكاة فيها، فيضمها مالكها الى 
ما عن���ده من عروض التجارة 
والنق���ود ويخرج الزكاة عنها 
بنسبة ربع العشر 2.5% متى 
استوفت شروط وجوب زكاة 
التج���ارة وان كانت االنعام ال 
تبل���غ قيمتها نصابا من النقد 
وبلغت نصابا بالعدد فيخرج 
زكاتها كس���ائر االنع���ام التي 

ليست للتجارة.

الكليب: شروط 
لوجوب زكاة األنعام

الصفحات الدينية في الصحف 
احمللية وعدد من االعالميني في 

قام بيت الزكاة بتكرمي عدد 
من مديري حترير ومسؤولي 

عبدالعزيز البطي

الشيخ علي الكليب

جانب من احلضور


