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وزير العدل ووزير األوقاف افتتح أعمال الندوة الـ 20 لقضايا الزكاة املعاصرة

احلماد: نأمل اعتماد مشروع القانون النموذجي للزكاة بصورته النهائية

يتعلق بتطبيقات الزكاة ملساعدة 
القائمني على شؤون الزكاة في 
اقتراح احللول الشرعية املناسبة 
لها وفقا ملا تقترحونه من هذه 
املشاكل من واقع معايشتكم لواقع 

مجتمعاتكم.
القى الشيخ د.وهبة  بدوره 
الزحيل����ي كلمة الضيوف وقال 
فيها: إن اإلس����ام من����ذ بداياته 
األولى وعلى مدى القرون املاضية 
حقق إجنازات كبيرة في مجال 
األوضاع االجتماعية واالقتصادية 
وما هو إال لون من ألوان تكامل 

هذه الشريعة السمحاء.
وأض����اف د.الزحيل����ي: من 
املعلوم أن الفق����ر قرين الغنى 
ويستمران متازمني ليختبر كل 
فريق في أداء التزاماته لآلخرين، 
مشيرا إلى أن فريضة الزكاة كانت 
امتثاال ألوامر اهلل وقد حققت ما 
لم حتققه احلكومات واملؤسسات 
وكانت ألوان اخلير هي الظاهرة 
في حياة املس����لمني ولم يتركوا 

بابا من أبواب اخلير إال وفعلوه 
ليكون ذلك أحد معاني اإلسام 

احلنيف.
واش����ار د.الزحيل����ي إلى أن 
ذلك أدى إلى انتصار اإلس����ام 
على جميع األصعدة السياسية 
واالقتصادية وذل����ك يدل على 
تكامل هذا الدين ويدل على أن 
أول اإلس����ام وآخره متكامان، 
الفتا إلى أن بي����ت الزكاة الذي 
احتضنته الكويت هو أحد معالم 
هذا الدين وله الش����كر والسام 
على م����ا قدمه من عون ورعاية 

لهذه الهيئة. 
وأك����د د.الزحيل����ي أن الفقه 
اإلسامي وبحق هو الرائد لهذه 
األعم����ال الطيب����ة وهو املصدر 
لهذا القانون الذي تعد له الهيئة 
حتى يرشد املسلمني إلى اخلير 
ويحميهم من التخلف والتحدر، 
ومن هنا ف����إن بيت الزكاة يعد 
مثاال رائع����ا يحت����ذى به وأن 
كثيرا من الدول بدأت تنهج هذه 

التجربة.
أسامة أبوالسعود  ٭

سن قوانني وتشريعات للزكاة 
حيث ان مواده صيغت وفق ما 
انتهت إليه ندوات قضايا الزكاة 
املعاصرة من قرارات وتوصيات، 
وكما تعلم����ون أن قرارات هذه 
الندوات ما صدرت إال بعد أبحاث 
ومناقشات مستفيضة ودراسات 
وافية. وقال: ان هذا اإلجناز الرائع 
قد سبقه »دليل اإلرشادات حلساب 
زكاة الش����ركات«، الذي أصبح 
املرجع األساسي لزكاة الشركات 
أنواعها وأش����كالها  مبختل����ف 
ومنها عذبا تنهل منه املجامع 
الفقهية وهيئات الفتوى والرقابة 
الشرعية والباحثون واملهتمون 
بقضايا الزكاة املعاصرة وخاصة 
زكاة أموال الشركات وما يتعلق 

بها من أحكام. 
من جانبه، قال رئيس الهيئة 
الشرعية العاملية للزكاة د.عيسى 
زكي ان هذه الندوة العش����رين 
الزكاة املعاصرة نتوج  لقضايا 
بها مس����يرة عش����رين عاما من 

مواد مشروع القانون النموذجي 
لل����زكاة ومذكرته التفس����يرية 
أن  آملني  التنفيذي����ة،  والئحته 
يتم اعتماده بإذن اهلل وتوفيقه 
وبصفه نهائية، حيث متت مناقشة 
م����واده قبل ذلك ف����ي الندوتني 
اخلامس����ة عش����رة والسادسة 
عشرة لقضايا الزكاة املعاصرة 
وشكلت له اللجان املتخصصة 
من علماء الش����ريعة والقانون 
التي تابعت ماحظات املشاركني 
على هذا املشروع والتي بدورها 
رفعتها لهذه الندوة، باإلضافة إلى 
املاحظات النهائية التي وصلت 
منكم أخيرا لنضعها بني أيديكم 

التخاذ ما يلزم بشأنها.
واضاف احلم����اد: وإذا ما مت 
اعتماد مش����روع ه����ذا القانون 
ومذكرته التفس����يرية والئحته 
التفس����يرية فس����يكون إضافة 
رائعة إلجن����ازات هذه الندوات 
املباركة، حيث سيكون مرجعا 
مهما لل����دول الت����ي ترغب في 

والئحته التنفيذية هو أن يكون 
مشروعا استرش����اديا للجهات 
املعنية التش����ريعية في الدول 
اإلسامية الساعية نحو إصدار 
تشريعات وقوانني لتطبيق الزكاة 
اعتمدنا في����ه على ما مت اقراره 
في ن����دوات الزكاة املتتابعة من 
أحكام وتأصيل كانت ثمرة بحث 
ومناقشة ومدارسة من ثلة من 
علماء املسلمني ميثلون مختلف 

الدول اإلسامية.
وأض����اف: واننا لنتطلع إلى 
املزيد من هذه الدراس����ات التي 
تس����اعد على االرتقاء بالبحث 
الفقهي لقضايا الزكاة املعاصرة 
لتكون مرجعا عمليا في التطبيق، 
مضيفا: من هنا أدعو احلضور 
إلى املس����اهمة معنا في تقدمي 
مقترحاتهم ملواضي����ع جديدة 
لتدرج في الن����دوات القادمة إن 
شاء اهلل، كما نتطلع إلى توجيه 
البحث نحو مشاكل عملية خاصة 
بكل مجتمع مسلم على حدة مما 

البحث العلمي واالجتهاد اجلماعي 
ف����ي قضاي����ا فقهي����ة معاصرة 
تتعلق بركن عظ��يم من أركان 

اإلسام.
لق����د رأينا  وأض����اف قائا: 
العام����ة للن�دوة أن  في األمانة 
نخصصها ل�بح�ث ومناقش����ة 
وإقرار مشروع القانون النموذجي 
لل����زكاة مبذك����رة اإليضاحية 
والئحت����ه التفصيلية، ولعلكم 
تذك����رون أن مش����روع القانون 
كان ق����د عرض للبحث في أكثر 

من ندوة.
وتابع د.زكي: لقد مت بحمد اهلل 
التوصيات حيث شكلت  تنفيذ 
جلنة إلعادة صياغة املش����روع 
وتعديله وفقا للماحظات الواردة 
إلى اللجنة حتى انتهى املشروع 
إل����ى الصورة املقدم����ة في هذه 

الندوة.
واستطرد قائا: إن الهدف من 
وراء تقدمي هذا القانون النموذجي 
لل����زكاة مبذكرت����ه اإليضاحية 

حت����ت رعاية نائ����ب رئيس 
ال����وزراء للش����ؤون  مجل����س 
القانونية ووزير العدل ووزير 
االوقاف والش����ؤون االسامية 
رئيس مجلس ادارة بيت الزكاة 
افتتح  املستشار راشد احلماد، 
بيت الزكاة صباح امس بفندق 
املارين����ا اعمال الن����دوة ال� 20 

لقضايا الزكاة املعاصرة.
والقى الوزي����ر احلماد كلمة 
بهذه املناسبة قال فيها: انه ملن 
دواعي السرور والفرح ان تقام 
الن����دوة ال� 20 لقضاي����ا الزكاة 
املعاصرة عل����ى أرض الكويت، 
أرض العلم والعمل املؤسس����ي 
املنظم الذي أثمرت أغصانه بتلك 
املؤسسات الرائدة التي أصبحت 
محط أنظار اجلميع في ش����تى 
بقاع األرض وأصبحت جتاربها 
وأعمالها ولوائحها منها تنهل 
منه الكثير من املؤسسات التي 
تبتغي النجاح والرقي والسير 

على دروب اخلير واإلصاح.
وأضاف احلم����اد: وما بيت 
الزكاة إال واحد من تلك املؤسسات 
الرائ����دة ف����ي العم����ل اخليري 
املؤسسي املنظم، فهو الذي حتمل 
مس����ؤولية نشر الوعي بأحكام 
الزكاة وقضاياها املعاصرة، ومن 
أجل ذلك ق����ام بعقد العديد من 
الزكاة املعاصرة  ندوات قضايا 
ورعاه����ا ح����ق رعايته����ا حتى 
أينعت ثمارها بذلك الكم الهائل 
التي  القرارات والتوصيات  من 
عاجلت الكثير من قضايا الزكاة 
املعاصرة الت����ي ظهرت في هذا 
العصر احلديث الذي تسارعت 
فيه وتيرة املتغيرات وترادفت 
في����ه الكثي����ر من املس����تجدات 

واألحداث.
وتابع احلماد قائا: وفي هذه 
الن����دوة املباركة وه����ي الندوة 
العشرون لقضايا الزكاة املعاصرة 
والتي خصصناها بكاملها ملناقشة 

عبدالقادر العجيل ود.عجيل النشمي وبعض احلضور خال املؤمتر املستشار راشد احلماد ود.خالد املذكور خال املؤمتر

ملاذا يا مدير 
اإلعالم؟

نقول ملدير إدارة اإلعالم في بيت 
الزكاة انه ال يعقل ان يكون موعد 

الندوة في التاسعة والنصف 
صباحا ويبلغ الصحافيون 

واإلذاعة والتلفزيون بأن موعد 
الندوة 8.30 صباحا ولعله ليس 

املرة األولى التي يتعامل فيها 
االخوة في إدارة اإلعـالم ببيت 

الزكاة بهـذا الشكل الغريب.

أعلن انطالق الشهر البيئي بني 23 اجلاري و25 الشهر املقبل

املضحي: نعم قلقون من مفاعل بوشهر
والكويت ليست بعيدة عن مخاطره

غير القانوني���ة على املجرور 
كبير جدا.

وحول ازالة منطقة عشيرج 
اوضح املضح���ي ان األمر بيد 
جلن���ة اخلدمات ف���ي مجلس 
الوزراء ملناقشة مسألة االزالة 
امكانية  والتنظيف وقضي���ة 
اعادة توط���ني املصانع املزالة 
مشيرا الى ان نقل املصانع ال� 
6 ذات احلم���ل البيئي الثقيل 
ف���ي الش���عيبة الغربية باتت 
في مرحلة حتديد االحداثيات 
البلدية  لاراضي م���ن قب���ل 
الى ان  النفطي الفتا  والقطاع 
اللجن���ة املكلف���ة بتنفيذ هذه 
اخلطوة ستقوم بتأهيل قطعة 
األرض الت���ي حددتها البلدية 
لنقل املصانع  وعن التخوف من 
مفاعل بوشهر النووي قال ان 
موقف الكويت مصرح عنه على 
مستوى القيادات الفتا الى ان 
وجود املفاعل على خط الزالزل 
امر في غاية اخلطورة خصوصا 
وان الكويت ليست بعيدة عن 

منطقة املفاعل. 
وم���ن جانبه ق���ال رئيس 
مجلس اإلدارة للشركة املتحدة 
لصناعة احلديد عواد اخلالدي 
الرئيسي للشهر  الراعي  وهي 
البيئي إن »الش���ركة حريصة 
على احلفاظ على الشأن البيئي 
في الباد في داخل الشركة من 
خال تخصيص ج���زء كبير 
من ميزانيتها الستيراد اجهزة 
ومعدات متطورة خاصة لصناعة 
احلديد تعمل على التقليل من 
اآلثار الس���لبية عل���ى البيئة 
الفتا الى ان الش���ركة رصدت 
35 مليون يورو على خطواتها 
لالتزام باملعايير واالشتراطات 

البيئية«.
دارين العلي   ٭

مجلس التعاون، الفتا الى أن 
االجتماعات القادمة للجنة العليا 
الستخدام الطاقة النووية في 
األغراض الس���لمية ستناقش 
هذه التطورات. وحول مفهوم 
البيئية بنينّ املضحي  الشرطة 
أن املفتشني البيئيني احلاليني 
هم مبثابة شرطة بيئية مبجرد 
ل���دورة الضبطية  اجتيازهم 
القضائية، الفتا الى أن القانون 
البيئي الذي سيكون على جدول 
اعمال مجلس األمة خال 3 أشهر 
س���يدعم في حال اقراره عمل 
هذه الشرطة التي تعمل حاليا 
مبوج���ب الائح���ة التنفيذية 
لقانون انش���اء الهيئة العامة 

للبيئة.
وعن تفاع���ل املصانع مع 
االج���راءات البيئية املفروضة 
من قبل الهيئة لفت الى وجود 
عدد كبير من املصانع امللتزمة 
مع تباطؤ ف���ي االجراءات من 
بعض املصانع األخرى، مشددا 
على التزام الهيئة بتنفيذ ال� 13 
التي وردت في تقرير  خطوة 
اقره  الذي  البيئي���ة  املعاجلة 
مجلس ال���وزراء ومن ضمنها 
نقل املصانع وتسوير املنطقة 
العازلة وتش���جيرها وتغيير 
طريق القوافل وانشاء الصندوق 

البيئي وغيرها.
وفيما يخص ما وصلت اليه 
اللجنة العامل���ة على مجرور 
الغزالي لفت ال���ى انها قدمت 
حت���ى اآلن تقريرين وطلبت 
مدة 6 اشهر اخرى تنتهي في 
اغسطس املقبل مشيرا الى ان 
املجلس األعل���ى للبيئة يتجه 
اتاحة  التمدي���د بهدف  لقبول 
املجال للجنة لانتهاء من عملها 
الس���يما وان حجم املخالفات 
البيئية املتمثلة في الوصات 

أعلن مدير عام الهيئة العامة 
للبيئ���ة د.صاح املضحي عن 
الدولة اخيرا نحو  تخصيص 
20 ملي���ون دين���ار مبيزانية 
هذا العام لتنفيذ املش���روعات 
ذات العاقة باخلطة اإلمنائية 
السنوية 2011/2010 منها مشاريع 

الهيئة العامة للبيئة«.
واض���اف املضح���ي خال 
مش���اركته في مؤمتر الشهر 
الذي سينطلق في 23  البيئي 
مارس إل���ى 25 إبريل املقبل« 
التي خصصت  ان املش���اريع 
لها هذه املبالغ تش���مل نظام 
الرقاب���ة البيئية وبناء اإلطار 
التش���ريعي ل���إدارة البيئية 
امللوثات  املتكامل���ة، ومراقبة 
املنبعثة من املصادر الرئيسية 
الثابت���ة واملتحركة ومنظومة 
الرصد واملراقبة الراداري للبيئة 
البحرية، وبرنامج تقييم وضع 
الش���عاب املرجانية، وإنشاء 
برنامج إقليمي لرصد الطحالب 
الى مش���روع  الضارة اضافة 
إجراء مسوح ميدانية ملختلف 
املناطق الصناعية وحس���اب 
أحمال التلوث، ومراقبة ورصد 
التنوع اإلحيائي في  مكونات 

بيئات احملميات الطبيعية«.
وأشار املضحي إلى تضمني 
املش���اريع ايضا بحث اإلدارة 
املتكاملة للس���واحل في دولة 
الكويت ودراس���ة مستويات 
وامل���واد  الن���زرة  املع���ادن 
البيئة  الهيدروكربونية ف���ي 
البحرية الكويتية وتقييم وضع 
الشعاب االصطناعية )امليافر( 
وجتهيز مختبرات حتليل املياه 
بالهيئة ورصد التلوث البحري 

مبنطقة رأس األرض«.
وع���ن الش���هر البيئي قال 
املضح���ي أن »إطاق الش���هر 
البيئي جاء توافقا مع خططنا 
العامة في نشر الوعي البيئي 
بني أف���راد املجتم���ع كافة من 
األطفال والشباب وربات البيوت 
وغيرهم، حيث سنقوم خال 
هذا الش���هر بزيارات ميدانية 
للمدارس واملعاه���د وجامعة 
الكوي���ت واجلامعات اخلاصة 
واملجمعات التجارية مثل الكوت 
وشرق واألڤنيوز وستكون هناك 
محاضرات توعوية بالش���أن 
اللبيئي وكيفية احملافظة على 

البيئة لكل فرد من موقعه«.
وف���ي رد عل���ى اس���ئلة 
الصحافي���ني تعليق���ا على ما 
حدث في الياب���ان من انفجار 
النووية وامكانية  للمفاعات 
اعادة النظر في البرنامج الذي 
تسعى الكويت الى تنفيذه قال: 
سيتم األخذ بعني االعتبار هذا 
املوضوع من قبل الكويت ودول 

د.صاح املضحي خال املؤمتر الصحافي

أعلنت إدارة مساجد محافظة 
اإلدارة رحلة  إقام���ة  حولي عن 
العمرة السنوية اخلامسة اخلاصة 
مبوظفي مساجد حولي من ائمة 
وخطب���اء ومؤذنني وإداريني في 

اليوم األربعاء.
وفي هذا الصدد قال مدير إدارة 
مساجد محافظة حولي ورئيس 
اللجن���ة املنظم���ة العليا لرحلة 
العمرة اخلامسة ملوظفي اإلدارة 
وليد الس���تان ان اإلدارة بصدد 
القيام برحلة العمرة اخلامس���ة 
الت���ي تنطلق اليوم االربعاء الى 
االراضي املقدسة والتي تضم عددا 
كبيرا م���ن العاملني باإلدارة من 
ائمة ومؤذنني وإداريني، مشيرا الى 
ان االستعدادات للرحلة على قدم 

وساق من قبل اللجنة املنظمة.
واشار الس���تان الى ان هذه 
الرحلة تأت���ي ضمن خطة إدارة 
مساجد محافظة حولي والتي من 
ش���أنها تقوية االواصر وتنمية 
احساس املتعة الروحية واإلميانية 

للعاملني.

اشاد وزير العدل بجمهورية 
البانيا بويار نيش���اني برسالة 
معهد الكويت للدراسات القضائية 
والقانوني���ة ودوره ف���ي تأهيل 
وتدريب اعضاء السلطة القضائية 
اجلدد واجلهاز القانوني بوزارات 
ومؤسسات الدولة املختلفة جاء 
ذلك عقب مباحثات اجراها الوزير 
االلباني مع مدي���ر املعهد وكيل 
محكمة االس���تئناف املستش���ار 
جمال الشامري بحضور املستشار 
علي املسعود نائب مدير املعهد 
للدراس���ات والبحوث وفيصل 
اخلميس وكيل وزارة العدل املساعد 
للشؤون االدارية واملالية شملت 
التعاون وتبادل اخلبرات  اوجه 
واملعلومات بني املعهد ونظيره في 
البانيا وكذلك بني اعضاء السلطة 
القضائية في البلدين الصديقني. 
وشرح املستشار الشامري نظم 
التطوير  الدراسة باملعهد وآلية 
منذ نشأته وامتداد مظلته لشتى 
االدارات القانونية بالدولة ودوره 
القانونية  الثقافة  في ترس���يخ 
املجتمعية وتعاونه مع املؤسسات 
العلمية املناظرة في الدول العربية 
واملعاهد القضائية في معظم دول 
العالم. ونظمت للوزير االلباني 
جولة باملعهد شملت مركز توثيق 
القانون الدولي االنساني وقاعات 
التدريب، صحبه خالها مسؤول 
العاقات العام���ة باملعهد نواف 

العازمي.

الستالن: مساجد 
حولي تنظم رحلة 

عمرة ملوظفيها

وزير العدل األلباني 
ثمن رسالة

املعهد القضائي

انطلقت مسابقة ميكانيكا السيارات واألنظمة 
املرورية التاسعة عش���ر 2011 والتي ينظمها 
الن���ادي العلمي بالتعاون مع وزارتي التربية 
والداخلية وبدعم من مؤسسة الكويت للتقدم 
العلمي، وقد اشتمل أول محاورها على جانبني 
هما »قانون املرور ومخالفاته« و»التعرف على 

العامات املرورية«.
وش����هدت املس���ابقة اخلاصة بالطالبات 
منافسات قوية بني طالبات املدارس املشاركة 
في مح���اوالت ج���ادة من جانبه���ن لتحقيق 
أزم�نة قياس���ية للفوز مبراكز أولى أس���فرت 
عن النتائج التالية بخصوص »قانون املرور 

ومخالفاته«:
٭ املرك���ز األول: حققته مدرس���ة الس���املية 
للبنات )ثانوي موحد( مبجموع 100% بزمن 

40 ثانية.
٭ املرك���ز الثان���ي: ثانوية لطيفة الفارس���ي 
للبنات )ثانوي موحد( مبجموع 100% بزمن 

50 ثانية.
٭ املركز الثال���ث: ثانوية أم عامر األنصارية 

مبجموع 100% بزمن 1.03 دقيقة.
وفي اجلانب اآلخر من هذا احملور اخلاص ب� 
»التعرف على العامات املرورية« جاءت نتائج 

املدارس الثانوية بنات كالتالي:
٭ املركز األول: مدرسة فارعة بنت أبي الصلت 
الثانوية بنات مبجم���وع درجات 100% بزمن 

40 ثانية.
٭ املركز الثاني: مدرسة فاطمة الهاشمية الثانوية 
بنات مبجموع درجات 100% وزمن 40 ثانية.

٭ املركز الثالث: صباح السالم الثانوية بنات 
مبجموع درجات 100% وزمن 42 ثانية.

وبالنسبة ملسابقة »قانون املرور ومخالفاته« 
ملدارس البنني والذي شهد منافسات قوية بني 
الطاب لتحقيق مراكز أولى أس���فرت النتائج 

عن اآلتي:
٭ املركز األول: ثانوية املباركية بنني مبجموع 

درجات 100% وزمن 46 ثانية.
٭ املركز الثاني: ثانوي���ة االوزاعي مبجموع 

100% وزمن 1.15 دقيقة.
٭ املركز الثالث: ثانوية عبد اللطيف الرجيب 

مبجموع 100% وزمن 1.20دقيقة.
وقد تساوت املدارس في حصولها على الدرجة 
النهائية للمس���ابقة وكان ف���ارق الثواني هو 

الذي حدد املركز الثاثة. أما عن نتائج مسابقة 
»التعرف على العامات املرورية« ملدارس البنني 

فقد أسفرت عن اآلتي:
٭ املركز األول: ثانوية جابر املبارك مبجموع 

درجات 100% وزمن 33 ثانية.
٭ املركز الثاني: ثانوية عبد احملسن مبجموع 

درجات 100% وزمن 33 ثانية مكرر.
٭ املركز الثالث: ثانوية ثابت بن قيس مبجموع 

درجات 100% وزمن 43 ثانية.
التنفيذي للمس���ابقة م.خالد  املدير  وذكر 
احلسن أن هذه هي السنة السابعة على التوالي 
الت���ي تعتمد فيها اللجنة املنظمة للمس���ابقة 
احلاسب اآللي لتحديد النقاط والوقت والنتيجة 

النهائية دون تدخل بشري.
وأكد احلس���ن أن مس���ابقة التعرف على 
العامات املرورية وقانون املرور ومخالفاته 
تعتبر أحد أهم محاور املسابقة لزيادة الوعي 
املروري لدى أبنائنا من الطلبة والطالبات في 
املرحل���ة الثانوية في طريقهم إلى اس���تخدام 
وقيادة الس���يارة مع بلوغهم السن القانونية 
التي تسمح لهم بالقيادة والتفاعل مع املجتمع 
من خال االلتحاق باجلامعة وكلياتها املختلفة 
واملعاهد والتطبيق أو العمل في مؤسس���ات 

الدولة املختلفة.
وأكد احلس���ن على تنويع محاور املسابقة 
مبا يفيد الطلبة والطالبات وتعريفهم بقوانني 
ونظم املرور احمللية املعمول بها بالكويت ودول 
اخلليج والدولية، وأش���ار إلى ان هذا احملور 
هو األول للمسابقة ستتبعه أنشطة ومحاور 
مختلفة متنوعة إلى أن تعلن النتائج النهائية 

أول أبريل املقبل إن شاء اهلل.
٭ شاركت في هذا احملور من املسابقة طالبات 

30 مدرسة ثانوية للبنات.
٭ وشارك من مدارس البنني طاب 36 مدرسة 

ثانوية للبنني.
٭ ترأس جلنة املسابقة م.خالد احلسن املدير 
التنفيذي للمسابقة )النادي العلمي(، وحتت 
إش���راف كل من موجهي الدراس���ات العملية 
بوزارة التربية )عبده املطيلي � خالد عبداهلل 
� خالد حامد � محمد رضا(، وتابع املسابقة من 
مؤسسة الكويت للتقدم العلمي م.عبدالرحمن 

اجلريوي.
دانيا شومان  ٭

جانب من الطلبة في املسابقة

بالتعاون مع »التربية« و»الداخلية« ودعم التقدم العلمي

انطالق مسابقة ميكانيكا السيارات
واألنظمة املرورية الـ 19 بالنادي العلمي

زكي: الندوة العشرون 
نتوج بها مسيرة 

20 عامًا من البحث 
العلمي واالجتهاد 

اجلماعي في قضايا 
فقهية معاصرة

20 مليون دينار 
ميزانية السنة 
احلالية لتنفيذ 

املشاريع البيئية 
ضمن اخلطة 

التنموية 


