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 بيت الزكاة يعقد الندوة العشرين لقضايا الزكاة المعاصرة ١٥ الجاري

 حتت رعايـــة وحضور نائب رئيـــس مجلس الوزراء 
للشؤون القانونية ووزير العدل ووزير االوقاف والشؤون 
اإلسالمية رئيس مجلس إدارة بيت الزكاة املستشار راشد 
احلماد يقيم بيت الزكاة الندوة العشـــرين لقضايا الزكاة 

املعاصرة في فندق املارينا ١٥ اجلاري وملدة يومني.
  وصرح مدير املكتب الشرعي في بيت الزكاة الشيخ علي 
سعود الكليب بأن الندوة سوف تشتمل على أربع جلسات 

عمل، فضال عن جلستي االفتتاح واخلتام.
  ووضح الكليب انها ستناقش مشروع القانون النموذجي 

للزكاة واملذكرة التفسيرية والالئحة التنفيذية له.
  وبني الكليب ان املشـــاركني في النـــدوة اعضاء الهيئة 
الشرعية لبيت الزكاة ونخبة من أصحاب الفضيلة الفقهاء 
واخلبراء والباحثني وعدد مـــن القانونيني واالقتصاديني 

واحملاسبني واملعنيني بقضايا الزكاة املعاصرة. 

 المطيري: إنجازات جمعية الصليبخات تحققت
  بفضل تعاون المساهمين وأهالي المنطقة 

 مختار القيروان: نشيد بجهود مجلس اإلدارة وتطبيقه للقوانين 

الشـــؤون االجتماعية والعمل، 
مشيدا مبقترحات مختار القيروان 
التي تصب في مصلحة اجلمعية 

والعمل التعاوني.
  واشـــاد د.املطيـــري بفكرة 
مختارية القيروان انشاء مجلس 
حي يضم نخبة من العاملني في 
املؤسسات احلكومية باملنطقة 
وما ترتـــب عليها من حتقيقها 
العديد من االجنازات لهذا املجلس 
ومنهـــا اقامة نصـــب تذكاري 
واحتفاالت العيد الوطني والكثير 
من املقترحات التي تبنتها جمعية 
الصليبخـــات ونفذتها لصالح 

اهالي املنطقة. 

د.امل اجلحيدلي واعضاء مجلس 
احلي وأهالي املنطقة.

  ومـــن جانبـــه، القى رئيس 
مجلس ادارة جمعية الصليبخات 
التعاونيـــة د.مطر  والدوحـــة 
املطيري كلمـــة اعرب فيها عن 
القيروان  شكره ملختار منطقة 
على تكرمي جمعية الصليبخات 
واشـــادته بالدور الـــذي تقوم 
اهالي  فـــي خدمة  به اجلمعية 
املنطقة واملســـاهمني، مشـــيرا 
الـــى ان اجلمعية ما كان لها ان 
حتقـــق اي اجناز لـــوال تعاون 
املساهمني واهالي املنطقة معها 
وفق ضوابـــط وقوانني وزارة 

 محمد راتب
  اشاد مختار منطقة القيروان 
بجهود رئيس واعضاء مجلس 
ادارة جمعيـــة الصليبخـــات 
التعاونيـــة املعينـــني من قبل 
الشـــؤون وبكونهم في  وزارة 
خدمة اجلمعية وأهالي املنطقة 
واملساهمني، معربا عن سعادته 
الشـــؤون  لصدور قرار وزارة 
بالتجديد ملجلس ادارة اجلمعية، 
مؤكدا ان هذا املجلس ال يستحق 
فقـــط التجديد له ملـــدة عام او 
عامني بـــل ملدة عشـــرين عاما 
التي حققوها  مقابل االجنازات 
على مدى السنوات املاضية منذ 

توليهم ادارة اجلمعية.
  جاء ذلك في كلمة القاها مختار 
منطقة القيروان صباح العنتري 
خـــالل حفل تكرمي العاملني في 
املختارية ومجلس احلي باملنطقة 
بحضور رئيـــس مجلس ادارة 
جمعية الصليبخات والدوحة 
التعاونية د.مطر املطيري واملدير 
العام للجمعية ســـليمان هذال 
وعدد كبير من اعضاء مجلس 

احلي في منطقة القيروان.
  وفي معـــرض حديثه حول 
جمعية الصليبخات اكد العنتري 
ان اجلمعيـــة لبـــت كل طلبات 
جمعية القيروان بحكم تبعيتها 
للجمعية، مشيرا الى ان مجلس 
ادارة جمعية الصليبخات يطبق 
التعـــاون على اجلميع  قانون 
ويلتزم بكل الضوابط املنصوص 
عليها في تقدميه اخلدمات ملناطق 

العمل التابعة للجمعية.
العنتـــري محافظ    وشـــكر 
العاصمة الشـــيخ علي اجلابر 
لرعايته للجهود الرامية خلدمة 
املنطقـــة ومدير أمـــن محافظة 
اجلهراء العميد محمد طنا، مشيدا 
بجهـــود رئيس مجلـــس ادارة 
جمعية الصليبخات والدوحة 
التعاونيـــة د.مطـــر املطيري 
واعضاء مجلس االدارة واملدير 
العام سليمان هذال على جهودهم 
في تطوير عمل اجلمعية وتقدمي 
افضل اخلدمات للمساهمني كما 
شكر رئيسة مستوصف القيروان 

 د.مطر املطيري وصباح العنتري.. ودرع تكرميية تقديرا للجهود املبذولة 

 سليمان هذال يتسلم درعا من املختار صباح العنتري 

 د.مطر املطيري يسلم أحد املكرمني شهادة تقدير 

 الكندري: «تعاونية الزهراء» ستوزع أرباحًا مجزية
  على مساهميها ألول مرة منذ إنشائها وتعد بالمزيد قريباً 

 أكد أن تسيير رحلة العمرة سيكون باكورة إلطالق المزيد من األنشطة والمساهمات االجتماعية المميزة 

 يوسف الكندري 

هيئـــة األمم املتحدة، مضيفا أن 
اعتماد اجلمعية ألحدث الوسائل 
التكنولوجية واحملاســـبية في 
البيـــع واجلرد، ميثل  عمليتي 
لها تفردا آخر من بني اجلمعيات 
التعاونية وخطـــوة فاعلة في 

حتقيق السبق والتميز.

  محاربة الغالء

  وعلـــى صعيد آخر، شـــدد 
الكندري على أن مجلس اإلدارة 
سيواجه بحزم أي محاولة لرفع 
األسعار من قبل الشركات املوردة، 
وذلك في إطار وفائه بالتزاماته 
جتاه املستهلكني وأهالي املنطقة 
من جهة، وجتاه احتاد اجلمعيات 
التعاونية وجلنة مراقبة األسعار 
من جهة ثانيـــة، داعيا اجلهات 
املعنية في الدولة وفي مقدمتها 
وزارة التجارة، إلى فرض رقابة 
صارمة على التجار، واحلد من 
أي محاولة الستغالل املستهلك، 
وكذلك إعطـــاء صالحيات أكبر 
للجنة مراقبة األسعار باعتبارها 
صمام األمان في ظل ما تشهده 
البالد من ارتفاع في األســـعار، 
مؤكدا أن اجلمعية ستقوم خالل 
الفترة املقبلة وعلى مدار العام 
التسويقية  بإطالق املهرجانات 
املميزة والتي ستستند إلى خطط 
ذكية ومحكمـــة، وذلك تخفيفا 
على عبء املســـتهلكني وتوفير 
ما يرغبونه من أصناف وسلع 
ذات جـــودة عالية وبأســـعار 

تنافسية. 

واملســـاهمات االجتماعية بعد 
اعتماد بند املعونة االجتماعية 
من قبل وزارة الشؤون، وهو األمر 
الذي طال انتظاره، الفتا إلى أن 
باكورة هذه اخلدمات ستكون من 
خالل تسيير رحلة للمساهمني 
الكرام إلى رحـــاب مكة املكرمة 
وذلك ألداء مناسك العمرة، وقال: 
«إن هذا أول الغيث الذي يستحقه 
أبناء املنطقة، وســـيكون القادم 
أفضل بـــإذن اهللا تعالى» واعدا 
القريبة  املساهمني بأن املرحلة 
املقبلة ستشهد إطالق املزيد من 
األنشطة االجتماعية والترفيهية 
والثقافية املتنوعة، وستكون في 
شكل مفاجآت سترضي طموحات 

أهالي املنطقة.
  وأوضح الكنـــدري أن موعد 
التســـجيل بدأ فعليـــا من أمس 
السبت وسيستمر حتى اخلميس 
املقبل، في حني أن الرحلة ستنطلق 
يوم أبريل املقبل، وستكون املدة 
الزمنية للرحلة ٣ أيام، مشيرا إلى 
أنه سيستفيد منها ١٥٠ مساهما، 
في حني انه إذا زاد عدد املتقدمني 
عن ذلك، فسيتم إجراء القرعة يوم 
األحد ٢٠ اجلاري، وذلك في قاعة 
مكتب تنمية املجتمع في مركز 

الضاحية بعد صالة املغرب.

  تشغيل الخدمات

  وعلـــى صعيـــد آخـــر، بني 
نائـــب رئيس مجلس اإلدارة أن 
اجلمعية لن تتوانى في اإلسراع 
بتشـــغيل جميع أفرع اخلدمات 

فـــي الضاحية، حيث مت بالفعل 
مباشرة العمل في إنشاء فرع الغاز 
ليخدم منطقة عمل اجلمعية، في 
حني أنه جار العمل على إنشاء 
فرع البنشر بأحدث املواصفات 
وذلك بعد اســـتكمال اإلجراءات 
واملعامـــالت احلكومية، مضيفا 
أن فـــرع البقالـــة بقطعة ٣ في 
طور اإلعداد ولم يبق إال اختيار 
املقاول لتنفيذه، كما وعد بالعمل 
في وتيرة متصاعدة الستكمال 
أفرع البقاالت في مختلف أرجاء 
الضاحية وتسهيل عملية التسوق 

على املساهمني قرب منازلهم.
  وأشار الكندري إلى أنه تسلم 
مع إخوانه األعضاء مهام أعمالهم 
خالل املرحلة التأسيسية للجمعية، 
وذلك «في خضم املعوقات التي 
واجهناها واإلجراءات الروتينية 
املعقـــدة في معامـــالت اجلهات 
احلكوميـــة، إال أننـــا رغم ذلك، 

وبتعاون األعضاء وعملهم بروح 
الفريق الواحد، جتاوزنا كل هذه 
املعوقات، ووصلنا بجمعيتنا إلى 

هذا املستوى الذي نطمح له».

  إنجازات ضخمة

الكنـــدري: إن جمعية    وقال 
الزهراء ســـطرت خالل عهدها 
القصير منذ تولي مجلس اإلدارة، 
العديد من اإلجنازات الضخمة التي 
شكلت قفزة نوعية غير مسبوقة، 
وتركت بصمات واضحة سواء 
على اجلانب اإلنشائي واملعماري 
املميز أو على اجلانب التسويقي 
واملركز املالي، وحازت الســـبق 
على جمعيـــات كبيرة معروفة 
بقوتهـــا وتفوقهـــا، حتى باتت 
محل أنظـــار املراقبني واجلهات 
الدولـــة، باعتبارها  املعنية في 
منوذجا يحتذى به ويســـتحق 
أن يطبق في املناطق الســـكنية 
اجلديدة، معتبرا ذلك دليال جازما 
على جناح اخلطة اإلستراتيجية 
التي ولدت مع البداية الصحيحة 
لعمل اجلمعية. ولفت الكندري 
إلى أن جمعية الزهراء التعاونية 
بدأت بقطاف ثمار اجلهود الطيبة 
املبذولة من املخلصني في مجلس 
اإلداريـــة في  اإلدارة والهيئـــة 
اجلمعية، فعلى ســـبيل املثال، 
حققت اجلمعية املركز األول في 
املسابقة الدولية التي نظمت حتت 
عنوان «جمعيتي حتمي بيئتي»، 
التنموية  وذلك برعاية املنظمة 
للطاقـــة املتجددة واملنبثقة عن 

 محمد راتب
  بشر نائب رئيس مجلس اإلدارة 
التعاونية،  الزهــــراء  في جمعية 
يوسف الكندري، مساهمي املنطقة 
بتوزيــــع أرباح مجزيــــة عليهم، 
وذلــــك للمرة األولــــى منذ تاريخ 
الفتية، مشيرا  تأسيس اجلمعية 
إلى أن امليزانية التي مت اعتمادها 
تتضمن إجنــــازات مالية وإدارية 
ملموسة على أرض الواقع، وذلك 
من خالل االرتفــــاع امللحوظ في 
نسبة املبيعات وإجمالي اإليرادات 
وصافي األرباح، إضافة إلى متانة 
املركز املالــــي للجمعية. وأوضح 
الكندري في تصريح صحافي، أن 
توزيع األرباح سيكون من خالل 
التحويالت املباشرة إلى احلسابات 
البنكية، مهيبا باملساهمني التقدم 
بالسرعة املمكنة إلى إدارة اجلمعية 
لتحديث بياناتهم البنكية، مشيرا 
من جانب آخر إلــــى أن اجلمعية 
تخطو خطــــى متوازنــــة وثابتة 
في حتقيــــق املزيد من النجاحات 
امللموسة، وذلك في إطار مساعيها 
اجلادة إلى التفوق على اجلمعيات 
التعاونية األخــــرى، وترجمة ما 
إليه املســــاهمون وأهالي  يطمح 
املنطقة من توفير أرقى اخلدمات 
االجتماعية وتنشيط حركة املبيعات 
وزيادة نسبة األرباح وتقوية املركز 

املالي للجمعية.

  رحلة العمرة

  من جهة ثانية، أعلن الكندري 
أن اجلمعية بصدد تفعيل اخلدمات 

 الشمري: انطالق مهرجان مارس بتعاونية الرقة اليوم 
 يشمل تخفيضات ألكثر من ٥٠٠ سلعة من األصناف الرئيسية 

 نايف الشمري 

 محمد راتب
  أكد عضو مجلس اإلدارة وأمني السر 
في جمعية الرقة التعاونية نايف الشمري 
أن مجلـــس اإلدارة ماض في سياســـته 
اإلستراتيجية، ووفائه بالتزاماته جتاه 
أهالي املنطقة واملساهمني الكرام، السيما 
فيما يخص اجلانب التسويقي وتخفيف 
العبء عن املستهلكني في ظل ما تشهده 
السلع األساسية واالستهالكية من ارتفاع 

حاد في األسعار.
  وفي هـــذا الصدد أعلن الشـــمري أن 
اجلمعية ستفتح اليوم األحد في السوق 

املركزي مهرجانها التسويقي لشهر مارس 
اجلاري، والذي سيســـتمر حتى نهايته، 
وسيشمل أكثر من ٥٠٠ صنف من السلع 
األساسية والرئيسية التي حتتاجها األسرة، 
مشيرا إلى أن هذا املهرجان يأتي بعد النجاح 
الذي حققه املهرجان التسويقي السابق، 
والذي أقيم بالتزامـــن مع مهرجان «هال 
املواطنني واحتفاالتهم  فبراير»، وفرحة 

باألعياد الوطنية. 
  وبني الشـــمري أنـــه وإخوانه أعضاء 
مجلس اإلدارة مســـتمرون فـــي الوفاء 
بالتزاماتهـــم جتاه اإلخوة املســـاهمني، 

خصوصا بشـــأن تنفيذ برنامجهم الذي 
أعلنـــوه مـــن قبل، واخلـــاص بتخفيف 
العبء عن كاهل املســـاهمني، وذلك عن 
طريق تواصل مجلس اإلدارة في تنظيم 
املهرجانات التسويقية، واعدا أهالي املنطقة 
واملساهمني باالستمرار في العطاء وصوال 
للهدف املنشود، وهو راحتهم وتخفيف 
العبء عـــن كاهلهم، متوجها بالشـــكر 
العاملني  العام وجميع  والتقدير للمدير 
باجلمعية على مجهوداتهم وتفانيهم في 
العمل، والذي أســـهم في حسن وجناح 

تنظيم هذه املهرجانات املتتالية. 

 البدء فعلياً في إنشاء فرع الغاز واالستعداد إلنشـاء فرع البقالة في قطعة ٣ والتجهز الستكمال الفروع األخرى 
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 معاينة الفقع قبل الشراء

 سوق الفقع.. قلة املعروض وارتفاع األسعار

 الشهابي: ندرة الفقع المحلي تعود لشحّ األمطار 
 إقبال كبير على شراء الجراد الحي والميت لقيمته الغذائية العالية 

 خيشة جراد  الفقع غني بڤيتامني «أ» 

  وعن املشـــكالت التـــي تواجه 
الداللني الكويتيني أوضح ان منها 
دخول بعض األطـــراف والعمالة 
اآلســـيوية على اخلـــط وهي غير 
مخولة بالداللة، األمر الذي يجعل 
أسعار الفقع في تزايد نتيجة التالعب 
بها. من جهته قال البائع رمضان 
أبوعيد ان املوسم احلالي للفقع في 
الكويت بدا خاليا من الفقع احمللي 
اللذين يعدان األشهر  والسعودي 
الطعم واجلودة  واأللذ من ناحية 

من بني أنواع الفقع األخرى.
  وأضاف ان السوق احمللي شهد 
بشكل كبير تدفق الفقع املستورد 
جوا من دول املغـــرب العربي من 
تونس واجلزائر واملغرب بأنواعه 
البائع يوســـف  املختلفـــة. وقال 
الراجحي انه مع توافر كميات كبيرة 
من الفقع املغربي فان األسعار مازالت 
في ارتفاع، مبينا ان كيلوغرام الفقع 
الزبيدي من احلبة الكبيرة يتراوح 
بـــني ٢٥ و٣٠ دينارا وهو يأتي من 
املغرب التي شهدت أمطارا غزيرة 
وان اإلخـــالص األحمـــر مابني ١٥ 
و٢٥ دينـــارا، وذكر أن هناك إقباال 
من املواطنني واملقيمني على شراء 
اجلراد احلي وامليت فهو يعتبر ذا 
قيمة غذائية ودوائية كبيرة ويأتي 
من الســـعودية، مضيفا انه يباع 
باخليشة ســـواء كان حيا أو ميتا 
وتقدر بربع كيلو ويتراوح سعرها 

بني دينار و٥ دنانير. 

الوسم بـ ٢٠ يوما تقريبا وظهوره 
دليل على ظهور الزبيدي واخلالص، 
من جانب آخر قـــال عدد من باعة 
ســـوق الفقع الواقع فـــي منطقة 
الري ان هناك شحا في الفقع سواء 
الكويتي أو اخلليجي وان هناك أيضا 
ارتفاعا في األسعار بسبب الندرة 

هذا العام وقلة في الزبائن.
  وعزا البائع حمود الراجحي قلة 
أعداد املشترين لعدم وجود الفقع 
الكويتي أو اخلليجي وقرار بلدية 
الكويت نقل السوق القدمي للفقع إلى 
موقعه احلالي من دون أي ســـابق 
إنذار، وأضاف ان بيع الفقع وشراءه 
من قبل املواطنني يعد موســـميا، 
مبينا انه ميارس عمله في بيع الفقع 
وجتارته منذ أكثر من ٤٠ عاما وهو 

يتوارث تلك املهنة ابا عن جد.

الكبيرة ويعد األغلى ســـعرا وهو 
ذو قيمة غذائية عالية إذ يحتوي 
علـــى كمية كبيرة من البروتينات 
وغني بڤيتامني «أ» ورائحة قوية 

مميزة.
  وقـــال ان النـــوع الثانـــي هو 
اخلالص ولونه بنـــي غامق وهو 
أصغر من الزبيدي لكنه في بعض 
املناطق ألذ وأعلى في القيمة منه، 
مضيفا انه يتميز بلون بني مائل 
إلى الرصاصي وهو أكثر انتشارا 
من األول وأقل سعرا في حني مييز 
النوع الثالث «اجلبأة» اللون البني 
املائل إلى الوردي وهو اقل جودة 

من اخلالص واقل انتشارا.
  وأوضح ان الهبيري يتميز بلون 
بني داكن مائل إلى األســـود وهو 
ســـريع النمو ويظهـــر بعد أمطار 

وان الفقع عـــرف في الكويت منذ 
القدم واشتهر منه نوعان اإلخالص 
والزبيدي، مضيفـــا ان منو الفقع 
يعتمد على وجود نبات عائل يعيش 
معه بصورة تكافلية، وأضاف ان 
الفقع يتكون عادة في مستعمرات 
قوام كل مجموعـــة من ١٠ إلى ٢٠ 
حبة وشـــكلها كروي حلمي رخو 
منتظم وســـطحها أملس ويتدرج 
لونها من األبيـــض إلى البيج إلى 
األســـود ويعرف مكان الكمأة أما 
التي فوقها  بتشقق سطح األرض 
أو بتطاير احلشرات فوق املوقع، 
وذكر ان أشـــهر أنـــواع الفقع في 
املنطقة أربعة هي الزبيدي واخلالص 
واجلبأة والهبيري وأجودها الزبيدي 
ولونه مييل إلى البياض وحجمه 
كبير قد يصـــل إلى حجم االترجة 

البيئـــي يحيى  الباحـــث   عزا 
الشهابي ندرة الفقع احمللي إلى شح 
األمطار وحالة اجلفاف التي أثرت 
على املنطقة، خصوصا خالل فترة 
الوسم التي تبدأ مع بداية أكتوبر 
وتســـتمر حتى ديســـمبر بجانب 
استمرار انخفاض درجات احلرارة، 

خاصة في املناطق الصحراوية.
  وقـــال رئيس قســـم احملميات 
الطبيعية في الهيئة العامة للبيئة 
يحيى الشهابي لـ «كونا» ان موسم 
البحث عن الفقع في الكويت يبدأ 
عـــادة في أواخر يناير ويســـتمر 
حتى نهايـــة فبراير وميتد أحيانا 
إلـــى مارس، مضيفا أننا منذ فترة 
طويلة نعاني من شح في الفقع في 
البيئة الكويتية، وذكر انه بسبب 
البيئـــات الصحراوية في  تدهور 
الكويت فقد اختفى الفقع من معظم 
املناطـــق البرية املفتوحة وأصبح 

العثور عليه أمرا نادرا.
  وأوضح ان الفقع نوع من أنواع 
الفطر يرتبط وجوده مباشرة بهطول 
األمطار وينمو في الطبقة الرملية 
القريبـــة من ســـطح األرض على 
بعد سنتيمترات قليلة على أعماق 
متفاوتة تتراوح بني ٢ و٥٠ سم وال 
تظهر له أجزاء فوق سطح األرض 
وهو ينمو في مناطـــق لم تطأها 
أقدام بشر. وقال الشهابي ان الفقع 
ينمو على أمطار الطبيعة وال ميكن 
زراعة الكمأة داخل بيئات صناعية 


