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احلقيبة باخت����اف املرحلة 
الدراسية للطالب، وحتتوي 
على جميع اللوازم املدرسية 
ال����ذي تكفيه طوال  للطالب 

الفصل الدراسي.
ويس����تطيع املتبرع����ون 
الكرام املساهمة في املشروع 
عن طريق تبرعهم ب� 5 دنانير 
لتوفير احلقيبة املدرس����ية 
املباش����ر  للطال����ب بالتبرع 
 SMS النصية الرس����ائل  أو 
 )H( أو )بإرس����ال حرف )ح
إلى الرقم 99991 ملشتركي زين 
وإلى الرقم 55244 ملشتركي 
ڤيڤ����ا أو عن طري����ق موقع 

ميتاز بعدة ميزات أهمها: القيام 
بواجب تعليم اخلدم والسائقني 
أمور دينهم ورفع احلرج عن 
رب العمل، تخصيص معلمني 
ومحفظني يتقنون لغة العمالة، 
رفع أداء وأخاق العامل فما 
نقدمه من علم نربطه بواقع 
احلياة العملية، تعزيز الشعور 
باإلخوة والتراحم وتخفيف 
غرب���ة العامل بلقائه إخوانه 
باملسجد، توفير وجبة إفطار 
يومية للمشترك. وأعلن اننا 
مستمرون هذا العام في إقامة 
املشروع والدعوة مفتوحة لكل 
راغب باخلير، متوجها بالشكر 

بتكلفة 55 ألف دينار

للعام الثالث على التوالي مبركزها بالقادسية

بيت الزكاة: 11 ألف حقيبة مدرسية قدمها 
»البيت« للمستفيدين من مشروع حقيبة الطالب

»الغراس« تقيم مشروع »علمني القرآن« للجاليات

الزكاة عل����ى اإلنترنت  بيت 
.www.zakathouse.org.kw

البي����ت  كم����ا يس����تقبل 
التبرعات في مقره الرئيسي 
ف����ي منطقة جنوب الس����رة 
وس����ائر فروع����ه ومراكزه 
اإليرادية املنتشرة في مختلف 

مناطق الكويت.

والدعاء إلى كل من ساهم في 
املشروع من الكفاء، موضحا 
أن بشائر جناح هذا املشروع 
ظهرت م���ن األيام األولى من 
خ���ال اإلقب���ال الكبير لدى 
املشاركني واالستفادة الواضحة 

التي استفادوها.
ليلى الشافعي  ٭

يولي بيت الزكاة عنايته 
الفائقة باألسر املستحقة داخل 
الكويت ويعمل على رعايتها 
وس����د حاجاتها باستمرار، 
من خال مس����اعداته املالية 
والعينية، ومن خال تنفيذه 
لبعض املشاريع اخليرية التي 

تصب في هذا االجتاه.
ومن ضم����ن املش����اريع 
اخليرية الت����ي ينفذها بيت 
الزكاة داخل الكويت لصالح 
األسر املستحقة مشروع حقيبة 
الطالب، وقد نفذ املش����روع 
ع����ام 2012 من خال التعاقد 
مع شركتني متخصصتني في 
القرطاسية واألدوات  مجال 
املدرس����ية لتوري����د حقائب 
املشروع، وبلغ عدد احلقائب 
املدرس����ية التي قدمها البيت 
للمستحقني )11000( حقيبة 
مدرسية بتكلفة إجمالية قدرها 
)55000( خمسة وخمسون 
ألف دينار كويتي، ومت متويل 
اجلزء األكبر من املشروع من 
ريع أموال الصدقة اجلارية، 
إلى جانب تبرعات احملسنني 
الك����رام م����ن ذوي األي����ادي 

البيضاء.
وقد وزعت احلقائب على 
أبناء األس����ر املستحقة التي 
لديها بطاقات متوين تابعة 
لقسم التسلم والتخزين في 
البيت ممن لديه����ا أبناء في 
مراح����ل التعلي����م االبتدائي 
واملتوس����ط والثانوي. ومت 
الصرف من خال فرعي البيت 

في الساملية واألندلس.
محتوي����ات  وتختل����ف 

تقيم جلنة الغراس خلدمة 
القرآن الكرمي وعلومه مشروعها 
الرائد »علمني القرآن«، وهو 
أحد مشاريع اللجنة املوجهة 
لشريحة العمالة املنزلية داخل 
املجتم���ع الكويتي وذلك بعد 
اإلقبال املتزايد على املشروع 
للعام الثالث على التوالي في 

مركز اجلمعية بالقادسية.
وعن فك���رة املش���روع، 
يقول الداعية قيس الرفاعي: 
الحظت أن اخلدم والسائقني 
وبعض الفئات األخرى من غير 
العرب تقل معرفتهم مببادئ 
اإلس���ام وأح���كام الصيام، 
فكانت فكرة مشروع تعليمي 
دعوي موجه لهذه الفئة قبيل 
اإلفطار، مستدال بقول النبي 
ژ: إخوانكم خولكم جعلهم 
اهلل حت���ت أيديكم، ومن هذا 
الباب نق���وم بتعليمه قراءة 
الدين  القرآن وبعض مبادئ 
وأحكام ش���هر رمضان قبيل 
وقت اإلفطار بحيث ال نأخذ 
من وقت عمله وبعد احملاضرة 
يفطر م���ع إخوانه من نفس 

اجلالية في املسجد.
وبني الرفاعي أن املشروع 

جانب من احلقائب املدرسية

بيت الزكاة

الدعوة والتعليم من خالل الدروس الدينية

اختتمت املسابقة الثقافية الرمضانية و»املجمد« حصدت املركز األول و»السيسي« بالثاني

األذينة: جهد كبير للقطاع التعاوني في دعم اخلدمات 
ومساندة التنمية بالكويت.. ودور اجتماعي مهم لتعاونية سلوى

املشاريع احليوية التي اقامتها 
اجلمعي����ات بأموال تعاونية 
وعلى سبيل املثال مستشفى 
القل����ب التعاون����ي وال����ذي 
اكثر من 15  انش����اؤه  تكلف 

إلى  مليون دينار، باالضافة 
اقامة العروض واملهرجانات 

التسويقية للمستهلكني. 
من جانبه اوضح رئيس 
التعاونية  جمعية س����لوى 
علي احملجان ان هذه املسابقة 
الثقافية الرمضانية تأتي ضمن 
سلسلة اخلطة التي وضعها 
مجل����س االدارة طوال العام 
ونهدف من خال هذه املسابقة 
التنافسية بني  الروح  احياء 
املساهمني من خال مشاركتهم 
في مسابقة ثقافية يتبادلون 

فيها املعلمات واخلبرات. 
االدارة  مجلس  ان  وبني 
مستمر في تقدمي اخلدمات 
الت���رف��ي��هية  واالنش�����طة 
للمس�اه�مني ول��ن تت�وقف 
اجلمعية عن اقامة اي نشاط 
يعود بالنفع على املستهلكني 

واملساهمني بشكل خاص. 
ف����ي نهاي����ة احلف����ل قام 
األذينة بتكرمي ديوانية املجمد 
التي  وديواني����ة السيس����ي 

حصلت على املركز الثاني.
محمد راتب  ٭

وأش����ار ال����ى اهمية دور 
القط����اع التعاون����ي في دعم 
اخلدم����ات واملراف����ق العامة 
ومساندة التنمية في الكويت 
وال����ذي ملس����ناه م����ن خال 

ق���ال وزي���ر املواصات 
ووزير االسكان م.سالم االذينة 
ان رعايتي للمسابقة الثقافية 
الرمضاني���ة الت���ي تنظمها 
التعاونية  جمعية س���لوى 
تأتي إميانا بدعم زيادة الوعي 
لدى املجتمع من خال هذه 
املسابقات الهادفة التي تنمي 
املعلومات لدى املشاركني فيها 
او احلضور وتبادل اخلبرات 
باالضافة إلى أن املسابقة قد 
القت استحس���ان شريحة 
كبي���رة من قبل مس���اهمي 
اقباال  اجلمعية والتي القت 

من املشاركني فيها. 
انه  وأوض���ح األذين���ة 
يدعم االنشطة واملسابقات 
الهادف���ة التي تس���اعد في 
املفيدة  نش���ر املعلوم���ات 
مشيدا بدور جمعية سلوى 
التعاونية في االهتمام باقامة 
املسابقات للمساهمني سواء 
كان في رمضان أو في االيام 
العادية وذل���ك انطاقا من 
الدور االجتماعي الذي تقوم 

به اجلمعية في املنطقة.

م. سالم االذينة في لقطة جماعية مع املكرمني

من حضور الغبقة

مجلس العالقات اإلسالمية ـ املسيحية أقام غبقته الرمضانية

اجلمعية تستعد النتخابات تكميلية النتخاب 4 أعضاء جدد الستكمال أعضاء مجلس اإلدارة

املهري: اإلسالم ينبذ العنف والتطرف ويدعو
إلى التسامح وحسن معاملة أهل الديانات األخرى

أصبح العنف ظاهرة عاملية 
وتطور ليصبح فكرا تكفيريا 
عند بع���ض اجلماعات التي 

تدعي اإلسام زورا«.
 وب���ني أن م���ن يقط���ع 
الرؤوس ويق���وم بعمليات 
انتحارية ليسوا مبسلمني، 
مشيرا في الوقت ذاته الى ان 
الذي يقتل اجلندي السوري 
ويقطع رأسه ليس مبسلم. 
ب���دوره، قال أمني س���ر 

العاقات اإلسامية  مجلس 
� املس���يحية زهير احمليميد 
ان���ه علينا االس���تفادة من 
ش���هر ضيافة اهلل عز وجل 
)رمضان( ومراجعة النفس 
وتعزيز التواصل والتوافق 
ب���ني مختل���ف مكون���ات 

املجتمع.  
أم���ة  وتاب���ع: »نذك���ر 
املس���تضعفني أن قضيتنا 
األول���ى التي تس���مو على 
التباين���ات وتترف���ع على 
االختاف���ات وبه���ا يكون 
اإلنس���ان مقياسا وبوصلة 
التخاذ املوقف الراش���د هي 
القدس الشريف مبا  قضية 
يحويه من مقدسات اسامية 
ومسيحية. إلى ذلك استعرض 
سفير جمهورية صربيا لدى 
الكوي���ت ميهايلو بريكتش 
في كلمة له طقوس الصيام 
عند األرثوذكس، فيما ألقى 
احمليميد كلمة بعث بها رئيس 
أس���اقفة سبس���طية الروم 
األرثوذكس املطران عطااهلل 
حنا هنأ فيها املسلمني بالشهر 

الفضيل.
أسامة أبو السعود  ٭

واإلحسان باعتبارهم أصحاب 
ديانات سماوية«، الفتا إلى 
أن التقارب مع سائر الديانات 
هو األصل وخاف ذلك أمر 

شاذ.
 وأضاف: »اإلسام يريد 
إقامة عاقات انسانية عادلة 
بعيدا عن العداوة والبغضاء 
مع جميع البشر وينبذ العنف 
والتط���رف واإلرهاب وقتل 
النفوس البريئة، ومع األسف 

وأشار الى أنه مت توزيع 
املناصب كالتال���ي: رئيس 
إدارة اجلمعي���ة  مجل���س 
عبدالرحي���م محم���د فخرو 
ونائب رئيس مجلس االدارة 
فهد سليمان احلنيف وامني 
الس���ر عادل املشعل وامني 
الصندوق جمال النصراهلل 
وعضو مجلس االدارة مصيب 
جنم، الفتا إلى أن اجلمعية 
تستعد النتخابات تكميلية 
النتخ���اب 4 أعض���اء جدد 
الس���تكمال أعضاء مجلس 

االدارة.

أهم املهن، لكن املؤسف أنها 
حتى اآلن لم تأخذ املكانة التي 

تستحقها في الكويت.
وبارك املش���عل لنجاح 
العرس الدميوقراطي، مهنئا 
لن���واب املجل���س اجلدد ما 
حققوه من فوز في االنتخابات، 
متمنيا لهم التوفيق وأن يكون 
هناك تعاون بني السلطتني 
من أجل مصلحة هذا الوطن، 
املقبلة  وأن تكون احلكومة 
حكوم���ة اجن���ازات ترتقي 
بجميع اخلدمات وتدفع عجلة 

التنمية الى األمام.

الفترة املقبلة إلى تطوير مهنة 
العام���ة وتنظيم  العاقات 
ف���ي  دورات متخصص���ة 
العاقات العامة، مشددا على 
ضرورة تضافر اجلهود للرقي 

مبهنة العاقات العامة.
وقال ان اجلمعية تتابع مع 
ديوان اخلدمة املدنية املطالب 
التي تقدم���ت بها اجلمعية 
لوض���ع توصي���ف وظيفي 
ملوظ���ف العاق���ات العامة 
الكادر املستحق له،  وإقرار 
مشيرا الى أن مهنة العاقات 
العامة مصنفة عامليا بأنها من 

أك���د أمني س���ر جمعية 
العاقات العامة عادل املشعل 
أن مجل���س ادارة اجلمعية 
اجتم���ع ومت اختيار رئيس 
جدي���د للجمعي���ة ونائب 
للرئيس وأمني س���ر، معلنا 
انتخابات  أنه س���يتم عمل 
الس���تكمال اعضاء مجلس 
االدارة، كما س���يتم الدعوة 
جلمعية عمومية غير عادية 

في شهر 9 املقبل.
وأض���اف املش���عل في 
تصري���ح ل���ه أن جمعي���ة 
العاقات العامة تهدف خال 

أكد رئيس جلنة العاقات 
اإلسامية � املسيحية السيد 
محمد باقر املهري أن اإلسام 
ينبذ العنف والتطرف ويدعو 
إلى التسامح وحسن معاملة 
أهل الديانات األخرى، الفتا 
إلى أن اإلس���ام أتاح ألهل 
العيش في املجتمع  الكتاب 
اإلس���امي بجوار اخوانهم 
من املس���لمني ولم يس���مح 
بالتعرض بسوء للكنائس 
ألن من يتعرض لها فا ميت 

لإلسام بصلة.
 وشدد املهري خال كلمة 
أقامها  التي  الغبق���ة  له في 
مجلس العاقات اإلسامية � 
املسيحية على أن اإلسام يؤكد 
ضرورة التعايش السلمي مع 
كل أصحاب الديانات، مشيرا 
إلى أن التعاليم اإلس���امية 
تنص على ترك أهل الديانات 
األخرى أحرارا في ممارسة 

شعائرهم.  
وتابع: »اإلسام يعترف 
الديني���ة ألهل  باحلق���وق 
الكتاب وأجاز التعامل معهم 
وفقا للمعايير اإلس���امية 
واإلنسانية واألخاقية بالعدل 

السيد محمد املهري والقس عمانويل غريب مع بعض احلضور  )هاني عبداهلل(

املشعل: فخرو رئيسًا لـ »العالقات العامة« واحلنيف نائبًا 
للرئيس.. وجمعية عمومية غير عادية في سبتمبر

احمليميد: قضيتنا 
األولى التي تسمو 
على التباينات هي 

قضية القدس 
الشريف

زكاة الودائع وصناديق االستثمار

فتاوى الهيئة الشرعية: 
السؤال: يتقدم لبيت الزكاة عدد كبير من 

اجلمهور الكرمي سائلني عن حكم الزكاة في 
الصناديق واحملافظ اخلاصة ببيت التمويل 
الكويتي وبالشركات االستثمارية اإلسالمية 

األخرى، فالرجاء التكرم ببيان احلكم الشرعي 
لهذا املوضوع.

اجلواب: إذا كانت الصناديق واحملافظ 
استثمارية، فإن الزكاة جتب في رأس املال 

واألرباح في نهاية كل عام بنسبة )2.5%(. أما 
احملافظ العقارية، فإن كانت لشراء العقارات 

وتأجيرها فالزكاة جتب في األرباح فقط دون 
رأس املال، وإذا كانت للمتاجرة بالعقارات بيعا 
وشراء فالزكاة جتب في كامل قيمة العقارات 
عند حوالن احلول، وإذا كانت احملافظ تقوم 

بشراء العقارات وبيعها كما تقوم بشراء 
العقارات وإيجارها، فيجب النظر إلى نسبة 
كل من رأس مالها، فتجب الزكاة في كامل 

قيمة العقارات في القسم األول، وعن الربح 
فقط في القسم الثاني كل بحسب نسبة 

قيمته من رأس املال.
الهيئة الشرعية )4 /2004(

السؤال: يرجى التكرم ببيان كيفية زكاة األسهم 
واحملافظ االستثمارية أو العقارية أو الصناديق 

االستثمارية أو غيرها من مجاالت االستثمار 
وليس لدينا معرفة بالسعر الذي وصلت إليه 
استثماراتهم يوم وجوب الزكاة، ولكن تصل 
إليهم أحيانا إشعارات من تلك اجلهات تبني 

أسعار استثماراتهم في أوقات محددة:
اجلواب: تزكى هذه األسهم واحملافظ 
االستثمارية أو العقارية أو الصناديق 

االستثمارية بناء على هذه اإلشعارات التي 
وصلت إليهم كنوع من التحري إال أن يتبني 

خالف ذلك فيعمل مبا تبني له كما جاء 
في قرار مجمع الفقه اإلسالمي واملعتمد 

من ندوات قضايا الزكاة املعاصرة، الهيئة 
الشرعية لبيت الزكاة »إن املساهم يتحرى 
ما أمكنه إذا لم يعرف ما يخص السهم من 

املوجودات الزكوية«.
الهيئة الشرعية )1 /2007(

عادل املشعل


