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العفاسي: ضرورة اإلسراع في إحالة مشروع 
هيئة القوى العاملة إلى مجلس الوزراء العتماده

الحماد: يفتتح معرض اإلصدارات الثالث 
6 الجاري ويستمر حتى 12 منه

بشرى شعبان
دعا وزير الشؤون االجتماعية والعمل د.محمد 
العفاسي املسؤولني عن إعداد الهيكل التنظيمي 
للهيئة العامة للقوى العاملة بضرورة اإلسراع 
في إعداد االختصاص���ات اخلاصة في الهيكل 
التنظيمي للهيئة إلقراره واعتماده قبل املوعد 

احملدد بالقانون إلنشاء الهيئة.
وطالب خالل اجتماع عقده أمس في الوزارة 
مع وكيل الوزارة محمد الكندري والوكيل املساعد 
لقطاع العمل منصور املنصور والوكيل املساعد 
التخطيط والتطوير بالوزارة عواطف  لقطاع 
القطان بضرورة وأهمية سرعة إحالة مشروع 
قانون الهيئة ملجلس الوزراء العتماده وإحالته 
إلى مجلس األمة قب���ل املوعد احملدد بالقانون 
إلنشاء الهيئة، مشيرا الى أهمية ان يسير القانون 
بالتوازي مع االنتهاء من الهيكل التنظيمي لهذه 

الهيئة مبا ال يؤخر إنشاءها.
ودعا العفاس���ي اللجنة إلى اتخاذ التدابير 
واإلجراءات الالزمة التي تتناس���ب والقوانني 
املقررة في ش���أن الهي���كل التنظيمي، حيث ال 

تتعارض مع ما يقره ديوان اخلدمة املدنية.
وبدوره طمأن الوكيل املساعد لقطاع العمل 
منصور املنصور وزير الشؤون ووكيل الوزارة 

بأن الهيكل التنظيمي جاهز ويسير بشكل متواز 
مع مشروع قانون الهيئة العامة للقوى العاملة 
والتي من ضمنها املادة التاس���عة بشأن إنشاء 

الهيئة.
وبني املنصور ان قطاع العمل أجرى استطالع 
رأي شمل جميع اجلهات ذات الصلة والقانون 

جاهز لعرضه على مجلس الوزراء.
واستعرض املنصور جميع اخلطوات التي 
قامت بها اللجنة واإلجراءات املتعلقة بإنش���اء 
الهيئة، ومن ضمنها املش���اركة في ورش عمل 
خصيصا لالعداد للهيئ���ة العامة، ومؤكدا ان 

الهيكل التنظيمي قد أعد بعد دراسة وافية.
وكشف عن ان مقر الهيئة اجلديد سيكون في 
املبنى الذي كانت تشغله إدارة عمل العاصمة 
القدمي بعد انتقالها الى املبنى اجلديد، وهو شاغر 
ويناسب طبيعة عمل الهيئة بعيدا عن طبيعة 

العمل اإلداري وزحمة املراجعني.
وقد حضر االجتماع الى جانب وكيل وزارة 
الشؤون محمد الكندري الوكيل املساعد لقطاع 
العمل منصور املنصور والوكيل املساعد لقطاع 
التخطيط عواطف القطان ومدير مكتب الوزير 
حمود احلمد ومديرة إدارة التخطيط والتطوير 

اإلداري منى فكري.

ليلى الشافعي
ذكرت اللجنة العليا لالحتفال بالذكرى ال� 50 
الستقالل الكويت ومرور 20 عاما على التحرير 
ان اللجنة العليا برئاسة وكيل وزارة االوقاف 
د.عادل الفالح والوكيل املساعد للتنسيق الفني 
والعالقات اخلارجية نائب رئيس اللجنة د.مطلق 
القراوي وعدد من مديري اإلدارات في الوزارة 
اجتمعت لبحث ومناقشة مشاركة الوزارة في 

االحتفاالت باألعياد الوطنية.
وأوضح���ت اللجنة في بيان لها ان من أبرز 
مش���اركات الوزارة تتمثل ف���ي إقامة معرض 
اإلصدارات الثالث لوزارة األوقاف برعاية وحضور 
نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون القانونية 
ووزير العدل ووزير األوقاف املستشار راشد 
احلماد، وذلك يوم االحد 6 اجلاري، ويستمر حتى 
12 منه بعد صالة املغرب في قاعة اخليمة الكبرى 
باملسجد الكبير، فيما سيفتتح املعرض أبوابه 
للجمهور على فترتني صباحية ومس���ائية من 

الساعة 9 حتى 1 ظهرا، ومن 5 حتى 9 مساء.
وتابعت: ان عددا من إدارات قطاعات العمل، 
اضافة الى بعض جمعيات النفع العام ستشارك 
في املعرض مثل: جمعية اإلصالح االجتماعي، 
جمعية إحياء التراث اإلسالمي، العون املباشر، 
جلنة التعريف باإلسالم، الهيئة اخليرية اإلسالمية 
العاملية، عالوة على امللحقيات الثقافية لسفارات 

دول مجلس التعاون اخلليجي.
وقالت انه ستقام بعض األنشطة املهمة في 
موازاة املعرض، حيث سيتم تخصيص بعض 
خط���ب اجلمعة خالل ش���هري فبراير اجلاري 
ومارس املقبل مثل: خطبة بعنوان »شكر النعم 
ودف���ع النقم« للدكتور وليد العلي 18 اجلاري، 
»الوالء واالنتماء« للشيخ علي سعود الكليب 

25 اجلاري، »التضحية والفداء« للدكتور خالد 
ش���جاع العتيبي 4 مارس، إضافة الى خطبة 
»الوفاء خلق النبالء« للدكتور خالد يوس���ف 

الشطي في 18 مارس.
وأردف البي���ان انه س���يتم إلق���اء نحو 60 
محاضرة و30 خاطرة ف���ي مواضيع مختلفة 
منها على س���بيل املثال: االلتزام بالصالة في 
املس���جد، األذكار تثبت القلوب، دور املس���جد 
الفكري والتربوي، التكافل والتعاون، دور األسرة 

إضافة الى أثر القرآن على النفوس.
وأشار الى انه سيتم عرض أوبريت بعنوان 
»شباب الكويت« قام بإعداده إدارة مساجد محافظة 
الفروانية، مشيرا الى ان املسجد الكبير سينظم 
عددا من األنش���طة، وذلك من 15 مارس الى 15 
ابريل املقبلني، ومن هذه األنشطة: إقامة خيمة في 
املسجد الكبير لألنشطة لتنظيم معرض الفنون 
اإلس���المية، وركن األطفال، مسابقة األنشودة 
الوطنية، ومشروع إعداد كتاب يوضح اجلهود 
التي قامت بها في تعزيز الوحدة الوطنية، إدارة 
اإلعالم الديني تش���ارك بإصدار عدد 3 ڤيديو 
كليبات وطنية وكذلك إنتاج 6 فالشات تلفزيونية 
وطنية، اضافة الى إعداد برنامج للتواصل مع 

.IPhon املواطنني من خالل برنامج
وأكد مشاركة الوزارة في معرض االستقالل 
الذي تنظمه شركة معرض الكويت الدولي من 20 
الى 28 اجلاري في أرض املعارض مبشرف في 
قاعات 5 و6 و7، وكذلك مشاركة األدب اإلسالمي 
في العيد الوطني من خالل طبع مطوية »أبناء 
وطن بناء« بعدد 1000 نسخة، وايضا بوستر 
لوحة وطنية أدبية في مجاالت الرسم والصورة 
والشعر، عالوة على مسابقة أجمل وأفضل بوستر 

في مجاالت الرسم والصورة والشعر.

وزير الشؤون ترأس اجتماعًا خاصًا إلنشاء الهيئة

يشمل محاضرات وكليبات وأفالمًا تشارك بها »األوقاف« في األعياد الوطنية

لعرضه  جاهز  التنظيم�ي  الهي�كل  المنصور: 
الهيئ�ة قان�ون  م�ع  مت�وازٍ  بش�كل  ويس�ير 

د.محمد العفاسي ومحمد الكندري ومنصور املنصور وعواطف القطان وحمود احلمد ومنى فكري

)قاسم باشا( عبداهلل حيدر ود.سليمان شمس الدين وعبدالعزيز العثمان ومحمد النجار

د.عادل الفالح مترئسا اللجنة العليا لالحتفاالت الوطنية

شمس الدين: 600 ألف دوالر مساعدات لمنكوبي النيجر وبنين
ومشاريع تعليمية وصحية وثقافية وإنتاجية وإنمائية في 136 دولة

ليلى الشافعي
أكد مدير عام الهيئة اخليرية 
االس���المية العاملية د.سليمان 
الهيئة تنشد  ان  الدين  شمس 
اخلير والرفاه والعيش الكرمي 
لإلنس���ان في كل زمان ومكان 
وتعمل عل���ى تق���دمي برامج 
ومش���اريع تعليمية وصحية 
واجتماعية وثقافية وانتاجية 
وإمنائية في 136 دولة يستفيد 
منه���ا مالي���ني الفق���راء حول 

العالم.
وقال في املؤمتر الصحافي 
الذي نظمت���ه الهيئة اخليرية 
العاملي���ة لعرض  االس���المية 
برنامجها االغاثي في جمهوريتي 
بن���ني والنيجر وبالتعاون مع 
بيت ال���زكاة الكويتي والبنك 
االس���المي للتنمي���ة في جدة 
بحضور مستشار رئيس الهيئة 
عبدالعزيز العثمان ومدير إدارة 
النشاط اخلارجي في بيت الزكاة 
عبداهلل احليدر ورئيس قسم 
املكاتب اخلارجية بالهيئة محمد 

النجار.
إن العمل اخليري هو همزة 
الوصل بني االغنياء والفقراء، 
وهو القطاع الذي يضطلع مبهمة 
تلمس احتياج���ات املعوزين 
واملساكني والفقراء، والسعي 
نحو تلبيتها في مسعى حثيث 
لتخفيف معاناتهم وحتس���ني 
اوضاعهم املعيشية واملجتمعية، 
ولفت الى ان ضمن العديد من 
املتنوعة  البرام���ج اخليري���ة 
حتتل اعمال اغاثة املتضررين 
واملنكوبني من جراء احلروب 
والك���وارث والن���وازل اهمية 
خاصة لدى الهيئة، فهذه البرامج 
غالبا ما تكون اسعافات اولية 
وإجراءات تتعلق بسالمة احلياة 
وضمان البقاء، تسبق البرامج 
واملشاريع اإلنتاجية والتأهيلية 
والتدريبية، وقد تأتي موازية 
لها وذل���ك وف���ق احتياجات 
العمل  املستفيدين وأولويات 

االغاثي واخليري.
وزاد ننسق محليا وإقليميا 
ودوليا خلدمة العمل اخليري.
الهيئة بدورها  ولكي تقوم 
املنشود في احلقل االغاثي فقد 
اضطلعت بالتنسيق والتعاون 
مع مختلف املنظمات واملؤسسات 
احمللية واالقليمية والدولية ذات 

االهتمام املشترك.

بنني والنيج���ر قال: ان الهيئة 
اخليرية جنحت بفضل اهلل في 
املزاوجة بني النشاط االغاثي في 
مجال مساعدة املنكوبني من جراء 
الكوارث وبني النشاط التنموي 
االنتاجي، ومن هنا تأتي اهمية 
الذي نفذته  البرنامج االغاثي 
الهيئة اخليرية في دولتي النيجر 
وبن���ني املنكوبتني م���ن جراء 
الفيضانات والس���يول، وذلك 
على مدى اسبوعني بالشراكة 
مع بيت الزكاة الكويتي والبنك 

االسالمي للتنمية في جدة.
وحتدث مدير ادارة النشاط 
اخلارجي في بيت الزكاة عبداهلل 
احليدر عن جهود بيت الزكاة منذ 
تأسيسه فقال: ان الهيئة األولى 
في العاملني العربي واالسالمي 
التي تتبنى جمع الزكاة عمليا 
ونظريا، وحتولها الى مشاريع 
الكويت  وخدمات تقدم ألبناء 
واملقيم���ني وألصحاب احلاجة 
والفق���راء واأليت���ام والطلبة 
وللجمعيات واملنظمات اخليرية 

داخل الكويت وخارجها.
وفي ه���ذا االط���ار وضمن 
نش���اطنا اخليري نحرص في 
بيت ال���زكاة على التعاون مع 
جمي���ع اجلمعي���ات اخليرية 
وخاصة الهيئ���ة اخليرية في 
مجال االغاثة واملش���اركة في 
متويل بعض البرامج واملشاريع 

االغاثية هنا وهناك.
ان  الى  ان اش���ير  وأح���ب 
جتربتنا في التعاون والتنسيق 
مع الهيئة ناجحة ملا تتمتع به 
من سمعة طيبة محليا واقليميا 
ودوليا ونحن بإذن اهلل ماضون 
في هذا التعاون ولن ندخر وسعا 
في متويل اي مش���روع اغاثي 

مبشيئة اهلل.
واشار الى ان مساهمات بيت 
الزكاة في اغاثة النيجر وبنني 
بلغت 105 آالف دوالر من جهته، 
قال مدير إدارة النشاط اخلارجي 
بالهيئة محم���د النجار انه مت 
توزيع املساعدات االنسانية من 
البرنام���ج االغاثي في النيجر 
وبنني في 108 قرى واستفاد منها 
40 ألف شخص كما مت توزيع 
266 طنا من األرز و4299 غطاء 
و2149 ناموسية و40 طنا من 
السكر و200 كرتون من األلبان 
و4000 ناموسية وكميات كبيرة 

من االدوية.

فعلى املستوى احمللي ترتبط 
الهيئة بعالقات تعاون وتنسيق 
مع وزارة األوقاف والش���ؤون 
االسالمية، ومختلف اجلمعيات 
واملؤسسات اخليرية والوقفية 
العامة  وفي مقدمته���ا األمانة 
لألوقاف وبيت الزكاة الكويتي 
وغير ذلك من جمعيات النفع 
العام ومؤسساته، وقد جتلى هذا 
اجلهد في جناح حملة الكويت 
التي  معكم إلغاثة باكس���تان 
جاءت بأوامر من سمو االمير 
� حفظه اهلل � وش���اركت فيها 
هذه املنظم���ات برعاية الهيئة 

اخليرية.
وعل���ى الصعي���د االقليمي 
حتظى الهيئة اخليرية بعضوية 
املجلس االسالمي العاملي للدعوة 
واالغاثة الذي يتخذ من القاهرة 
مقرا له، ويترأسه شيخ االزهر 
د.احمد الطيب، ويشغل رئيس 
الهيئ���ة اخليري���ة د.عبداهلل 
املعتوق نائب���ا للرئيس خلفا 
للعم الفاضل يوس���ف احلجي 
ويض���م املجلس في عضويته 
املنظمات واجلمعيات اخليرية 
االس���المية، ويضطلع مبهمة 
التنسيق بني املوسسات االعضاء 
لدعم امكانياتها وقدرتها على 

االستجابة السريعة حلاجات 
الضحايا وحاالت الطوارئ.

الهيئة قال  وعن مساهمات 
د.ش���مس الدين كم���ا ترتبط 
الهيئة بعالقات تعاون وثيقة 
مع البنك االسالمي للتنمية في 
جدة، الذي تعتبر الكويت احدى 
الرئيسية املشاركة في  الدول 
انشائه ودعم رأسماله، وغيره 
من املنظم���ات التطوعية غير 
احلكومية اخلليجية والعربية 
وم���ن اهم م���ا قامت ب���ه هذه 
املنظمات ف���ي اآلونة االخيرة 
تضافر جهودها خالل االجتماع 
الذي دعت إليه الهيئة اخليرية 
إلعمار وتنمية شرق السودان 
الس���مو  بتوجيه من صاحب 
االمير وبإش���راف الصندوق 
الكويتي للتنمية االقتصادية، 
واسفر االجتماع عن تأسيس 
صندوق ب���� 117 مليون دوالر 
إلعمار شرق السودان الى جانب 
تعهدات الدول واملنظمات الدولية 
املختلفة ف���ي مؤمتر املانحني 
والتي فاقت ال� 3 مليارات و500 
الف مليون دوالر لدعم مشاريع 
التنمية واخلدمات واالستثمار 
والقطاعات االجتماعية في شرق 

السودان.

إننا في الهيئة اخليرية كما 
نتواصل مع املنظمات احمللية 
واإلقليمية، نحرص على تعزيز 
عالقتنا باملؤسس���ات الدولية 
العامل���ة في احلق���ل اخليري 
واإلنساني وفي مقدمتها االمم 
املتحدة ووكاالتها املتخصصة 
واإليسسكو واملنتدى اإلنساني 
العاملي ووكالة غوث وتشغيل 
 Unrwa الالجئني الفلسطينيني
وذلك من اجل التنسيق ومعاجلة 
التحدي���ات الت���ي تقف حجر 
عثرة امام التواصل مع الفقراء 

واحملتاجني.
وبني مستشار رئيس الهيئة 
الهيئة  ان  العثمان  عبدالعزيز 
تعمل في 136 دولة حول العالم، 
وتعد دولتا النيجر وبنني من 
بني ه���ذه الدول حي���ث تبدو 
فيهم���ا مظاهر الفق���ر واالمية 
وتدني اخلدمات الصحية بشكل 
واضح، هذا الى جانب ان هاتني 
الدولتني تعرضتا الى فيضانات 
وعواصف عارمة خلفت آالف 
العائالت املتضررة، ومن هنا 
س���ارعت الهيئة الى ارس���ال 
اغاثة عاجلة لتخفيف معاناة 

املنكوبني.
وحول اجلهود االغاثية في 

في مؤتمر للهيئة الخيرية اإلسالمية العالمية بالتعاون مع بيت الزكاة والبنك اإلسالمي للتنمية

»العدل« ُتطور أجهزة الحواسيب لتوسيع تقديم 
خدمات التسجيل العقاري في جميع الفروع

قال وكيل وزارة العدل املساعد 
لقط���اع تكنولوجيا املعلومات 
واالحص���اء د.محمد االنصاري 
ام���س ان القطاع ط���ور اجهزة 
احلواسيب الرئيسية في الوزارة 
لتوسيع وسرعة تقدمي اخلدمات 

املقدمة للجمهور.
واض���اف االنص���اري ف���ي 
تصريح صحافي ان تطوير تلك 
االجهزة يتيح امكانية التوسع 
في تقدمي خدمات مكاتب التوثيق 
والتسجيل العقاري في مختلف 
احملافظات وجميع الفروع التابعة 
العقاري  التس���جيل  الدارت���ي 

والتوثيق.
ال���وزارة على  واكد حرص 
توظيف تكنولوجيا املعلومات 
خلدمة انظمة العمل وتس���هيل 

االج���راءات الالزم���ة النهاء كل 
معام���الت املواطنني بس���هولة 
ويسر، مش���يرا الى ان القطاع 
امللكية  يحافظ على س���جالت 

العقارية ويتابع املتغيرات التي 
تطرأ عليها.

وافاد بأن ذلك التطوير جاء 
الوزارة  لتنفيذ اس���تراتيجية 
وانطالقا من توجهاتها بأهمية 
قطاع تكنولوجيا املعلومات في 
النهوض مبس���توى اخلدمات 
املقدمة من الوزارة ورغبتها في 
مواكبة التوجه العام للدولة نحو 
تفعيل وتوسيع مجال تطبيق 

مفهوم احلكومة االلكترونية.
وب���ني ان العم���ل ف���ي هذا 
اثم���ر رف���ع كفاءة  التطوي���ر 
االنظمة املستخدمة باالضافة الى 
جهوزيتها الس���تيعاب الزيادة 
املط���ردة في حج���م املعامالت 
املتعلقة بامللكية العقارية واصدار 

الوكاالت بكل اشكالها.

د.محمد االنصاري

إميان احلميدان

بيت الزكاة يشارك في معرض 
تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

يشارك بيت الزكاة في أنشطة معرض الكويت الدولي والتي تضمن 
افتتاح ثالثة معارض لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، وهي انفوكونكت 
وانفوبيز واملباني الذكية، وذلك خالل الفترة من 30 يناير الى 5 فبراير 
2011، وجاءت هذه املعارض مع بداية احتفاالت البالد باعيادها الوطنية 
وتع����د هذه املعارض ذات االهمية البالغ����ة لدى األفراد حيث يبلغ عدد 

زائريها قرابة 250 ألف زائر سنويا.
ويش����ارك بيت ال����زكاة في مثل ه����ذه املعارض والت����ي من خاللها 
يق����وم بإطالع اجلمه����ور على اخلدم����ات االلكترونية املتط����ورة التي 
يقدمها لهم، وذلك من خالل اس����تخدام احدث االس����اليب التكنولوجية 
للتيس����ير على املتبرعني لالس����تفادة من خدمات بيت الزكاة والتعرف 
 على انش����طته املختلفة، ويعرض البيت م����ن خالل موقعه االلكتروني

»www.zakathoues.org.kw« خدماته االلكترونية وتعريف اجلمهور بها مثل 
خدمات احتساب واستقبال زكاة املال وزكاة الفطر وزكاة االسهم باالضافة 
الى خدمتي التبرع االلكتروني عن طريق املوقع، وس����ؤال املفتي حول 
مختلف مواضيع الزكاة، واملشاركة في كل جديد في عالم التكنولوجيا 
ونظم املعلومات علما ان البيت يتمتع بشبكة الكترونية متطورة تربط 
جميع فروعه كما انه يقوم باجناز جميع اعماله عن طريق البرامج اآللية 

ما جعله يحصل على شهادة اجلودة في أمن املعلومات.

يعرض أهم خدماته اإللكترونية وإصداراته

مذكرة للتعاون المشترك في مجال الوقف والعمل الخيري
في خط���وة نح���و تعزيز 
التع��اون املش���ترك  وتأصيل 
بني املؤسس�����ات والهيئ��ات 
ذات العم��ل املشت��رك واله��دف 
الواح���د ف���ي خدم���ة وتنمية 
املجتمعات اإلسالمي��ة وتبادل 
العملي��ة والعلمي��ة  اخلبرات 
ف�����ي مج�����االت عمله��ا ت��م 
توقي��ع اتفاقية تعاون مشترك 
ب���ني األمانة العام���ة لألوقاف 
ومؤسسة دبي لألوقاف وشؤون 

القصر.
ه���ذا ما صرح���ت به إميان 
احلميدان، األمني العام باإلنابة 
لألمانة العامة لألوقاف، مضيفة 
انه من منطل���ق رؤية األمانة 
واستراتيجيتها املنهجية الداعية 

الى إحياء سنة الوقف وان تكون 
األمان���ة منوذج���ا يحتذى به 
عامليا في خدمة الوقف، تسعى 
األمانة الى فتح أبواب جديدة 
فيم���ا يخص خدم���ة الوق��ف 
وتطوير أس���اليبه وص��وره 
إدارت��ه وتنميته، لذا  وط��رق 
كانت اتفاقي��ة التعاون املشترك 
قائم���ة على ه��ذه األس�����س 
واألبع��اد والتي من ش���أنه��ا 
زي�����ادة فاعلي��ة نش���اط كل 
طرف من هذه االتفاقية ودعم 
جهودهم الرامي���ة الى ما فيه 
خير مجتمعاتنا على األصعدة 
املختلفة، وعليه مت وضع ترجمة 
لهذه األه���داف من خالل بنود 
االتفاقية الس���اعية الى تنمية 

اخلبرات والتجارب املشتركة في 
مجال استثمار أموال األوقاف 
وتنوع مصارف��ه وسب��ل تنمية 
وتطوير أسالي��ب إدارته، إضافة 
الى تنظي��م الدورات التدريبية 
الوق���ف والعمل  في مج�����ال 
اخليري واألنشطة والندوات 
واملؤمترات ذات القاسم املشترك 
التي لها بعد تطويري ملموس 
وتقدم حلوال عملية تنس���جم 
مع أحكام الشريعة اإلسالمية 
العام على  بالنف���ع  مبا يعود 

مجتمعاتنا.
وأشارت مدير ادارة الدراسات 
والعالقات اخلارجية باألمانة 
العامة لألوقاف كواكب امللحم 
الى ان االتفاقية مدتها 3 سنوات 

قابلة للتجديد واالتفاقية حتدد 
عددا من سبل التعاون املشترك 
القابل���ة للبح���ث والتجدي���د 
والتطوير حس���ب مقتضيات 
العمل واملستجدات املعاصرة في 
العمل اخليري والوقفي على حد 
سواء بحيث نكون من خاللها 
مواكب���ني لتط���ورات املجتمع 

وتنوع مطالبه واحتياجاته.
ومت خالل الزيارة ملؤسس��ة 
دب�����ي لألوق��اف وش�����ؤون 
القص��ر بعد توقيع االتفاقية 
تبادل الدروع التذكارية عقبته 
زيارة أقسام املؤسسة وتقدمي 
شرح مفصل عن عمل ونشأة 
املؤسس���ة وتطورها وآليات 

العمل فيها.

الدراسات والبحوث واللقاءات 
العلمي���ة املتعلق���ة بتفعي���ل 
الدور التنموي للوقف وتبادل 

وّقعتها األمانة العامة لألوقاف ومؤسسة األوقاف وشؤون القّصر بدبي

حي�در: بيت ال�زكاة يخص�ص 70% م�ن إيراداته داخ�ل الكوي�ت و30% خارجها

العثم�ان: الهيئة تعم�ل في 136 دول�ة فقيرة من 
بينها النيجر وبنين.. والمسلمون في النيجر أكثر من %90


