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بيت الزكاة انتهى من إصدار 
دليل زكاة األسهم اإللكتروني 2018

قالت رئيسة قسم خدمة 
الشــركات بــإدارة تنميــة 
املوارد في بيت الزكاة أبرار 
مهلهل الياســن إن البيت 
يقوم باحتساب مقدار الزكاة 
الشركات  املســتحقة على 
التجاريــة  واملؤسســات 
التعاونيــة،  واجلمعيــات 
البيــت  أن  وأوضحــت 
يســتقبل من لديه الرغبة 
في احتســاب مقدار الزكاة 
املســتحقة على الشــركة، 
وذلك باحلضــور إلى مقر 

بيت الزكاة أو بزيارة الشــركة إلى مقرها 
أو بإرســال التقرير املالــي للجهة الطالبة 

باحتساب زكاتها.
وأشــارت الياســن إلــى أن قســم خدمة 
الشركات في بيت الزكاة مؤهل علميا وشرعيا 
فيما يتعلق باحتساب زكاة عروض التجارة 
)شركةـ  مؤسسة جتاريةـ  جمعية تعاونية(، 
ويقــوم القســم كذلك بالتواصــل مع جميع 
الشركات واملؤسسات واجلمعيات التعاونية 
عــن طريــق الزيــارات امليدانية للشــركات 
واملؤسســات واجلمعيــات التعاونية وذلك 

بهدف توضيح رسالة البيت اإلنسانية.
وقالت إن قسم خدمة الشركات قام بالعديد 
من اإلجنازات خالل الفترة الســنة احلالية 
منها مخاطبة جميع الشــركات املدرجة في 
األوراق املالية والتي لديها هيئات شرعية 
لتزويدهم بقيمة زكاة سهم الشركة إلدراجه 
فــي دليل زكاة األســهم اإللكتروني مبوقع 
بيت الــزكاة، ومت تهيئة املوقع اإللكتروني 

الداخلية  اآلليــة  واألنظمة 
وذلك بالتعــاون مع مركز 
نظم املعلومات بالتعديالت 
الالزمة إلدراج زكاة األسهم.
وذكــرت الياســن أنه مت 
اســتخراج القوائــم املاليــة 
للشركات املدرجة في سوق 
األوراق املاليــة )البورصة( 
لدراستها وحتليلها واستخراج 
زكاة السهم للشركات والتي 
ليس لديها هيئات شــرعية، 
ومت إدراج زكاة ســهمها فــي 
املوقــع اإللكترونــي وذلــك 
تسهيال على املســتثمرين في احتساب زكاة 
األســهم، ومت حتديث صفحة احتســاب زكاة 
األسهم باملوقع اإللكتروني لبيت الزكاة وإدراج 
 PDF دليل زكاة األسهم اإللكتروني في بصيغة
وذلك تسهيال على مستخدمي املوقع احلصول 
على نســخة مطبوعة من دليل زكاة األســهم 
حيث شملت األدلة من سنة ٢٠١٠ حتى ٢٠١8، 
وقام القسم باستقبال ما يقارب عدد 3٠ شركة 
وجمعية تعاونية ومؤسسة الحتساب زكاتها 
خالل شهر رمضان، وتفعيل املكاملات الهاتفية 
اخلاصة بخدمة احتســاب زكاة األسهم خالل 
الفترة الصباحية والفترة املسائية والتنسيق 
مع مكتب الشؤون الشرعية للرد على جميع 
االستفسارات الشــرعية والتي تتعلق بزكاة 

الشركات وزكاة األسهم.
وأشارت إلى إن إجمالي اإليرادات احملصلة 
خالل شهر رمضان بلغت 3١٢5٩٩ دينارا، وبلغ 
عدد مستخدمي خدمة احتساب زكاة األسهم 

عبر املوقع اإللكتروني 55١3 مستخدما.

أبرار الياسني 

مت طاقمها التعليمي مع نهاية العام »أبي أتعلم« كرَّ
احتفلــت جمعيــة »أبي 
العــام  بنهايــة  اتعلــم« 
الدراســي، وكرمــت أعضاء 
الهيئة التدريسية واإلدارية 
التابعــة للجمعيــة، والذين 
كان لهم دور فاعل ومحوري 
في حتقيــق أهدافها الرائدة 
باســتمرار تعليــم األطفال 

املرضى باملستشفيات.
فــي هــذا الصــدد ثمنت 
رئيســة اجلمعيــة د.منــى 
بورســلي اجلهــود املميــزة 
واحلثيثة التــي بذلها طاقم 
املدرســن، مشيدة بتفانيهم 
وإخالصهــم فــي تدريــس 
ومتابعــة األطفــال املرضى 
فــي املستشــفيات ليلحقوا 

أبوية خاصة، وهذا ما قدمه 
املعلمون، حيث حرصوا على 
توثيــق العالقة مع الطالب، 

ومتابعتهــم لتعليمهم رغم 
مرضهــم وذلــك لتحقيــق 

طموحاتهم وأحالمهم.
وختاما، تقدمت بورسلي 
بالشكر لكل من: مستشفى 
الــرازي، مستشــفى البنك 
الوطني، جمعية صندوق 
إعانــة املرضــى وجمعية 
النجــاة اخليريــة لدعمهم 
وإميانهم برســالة وأهداف 
جمعية »أبي أتعلم« املعنية 
بتدريس األطفال املصابن 
بأمراض السرطان واألمراض 
واملســتعصية  املزمنــة 
واحلــاالت التي تســتدعي 
املكوث فتــرات طويلة في 

املستشفى.

الدعم  إقامــة برامج  بجانب 
النفســي التــي تذهب عنهم 
ألــم املرض وتنشــر عليهم 
أريــج الصحة والعافية، مع 
التحلي باالبتسامة واملعاملة 
الراقية، والذي بدوره انعكس 
باإليجاب على صحة األطفال 
املرضى ومستوى حتصيلهم 

العلمي.
مــن جهــة أخرى، شــكر 
التعليمية  اللجنــة  رئيــس 
باجلمعية د.ســلمان الالفي 
اجلهــات الداعمــة للجمعية 
الذين أخلصوا  واملتطوعن 
فــي عطائهــم، كمــا خــص 
بالشكر ذوي األطفال املرضى 
علــى تشــجيعهم ألطفالهم 

بأقرانهــم عنــد شــفائهم، 
مؤكــدة أن هــؤالء األطفــال 
يحتاجون إلى عناية ورعاية 

ليلى الشافعي

أكــد نائب رئيــس مجلس 
إدارة واملديــر العــام جلمعية 
بصائر اخلير ماجد الشيباني، 
أن اجلمعيــة تهتــم بالنــشء 
اهتمامــا خاصــا والعمل على 
التهيئة الصحيحة التي تساعد 
على تطوير قدراتهم للمستقبل 
مبــا يعود بالنفــع على بلدنا 
احلبيب. وقال الشــيباني إنه 
بعد إمتام مشروعات اجلمعية 
لشهر رمضان والتي متثلت في 

مشاريع إفطار الصائم داخل وخارج الكويت 
وأيضا مشروعات زكاة الفطر وكسوة العيد، 
باإلضافة الى مشاريعها املستمرة مثل وقف 
بصائر اخليري وبناء املســاجد ومشــاريع 
أخرى اســتكماال للمشاريع املجتمعية، فإن 
اجلمعيــة ركزت في الفتــرة الصيفية على 
تهيئة األجواء ألبنائنا، حيث يشارك في نادي 
براعم بصائر، والذي يهدف الى االســتفادة 

القصوى من أوقات الفراغ 
الطويلــة خــالل اإلجــازة 
الصيفية للعمل على تنشئة 
البراعم الصغيرة من األوالد 
والفتيات بدروس تربوية 
قيمة وأيضا حلقات قرآنية 
ومسابقات ثقافية باإلضافة 
إلى تدريبهم على السباحة 
وكرة القدم واملشاركة في 
التي  الترفيهية  الرحــالت 
تســاعد على إعداد أجيال 
مســتعدة ذهنيــا وبدنيــا 
للمستقبل املشرق بإذن اهلل.

وأشار إلى أن اللجنة النسائية باجلمعية 
تعمــل على تهيئة الفتيات منذ الصغر على 
التربية اإلسالمية الصحيحة من خالل مركز 
»ورتل« لتحفيظ القرآن وعلومه ليعود على 
الفتيات في املستقبل في تربية أبنائهن التربية 

النافعة للوطن ولدينهم.
ولفت الى ان مشــروع »ســقيا املاء« من 

املشاريع اإلغاثية التي تقوم بها اجلمعية.

تعلن وزارة العدل ع�ن بدء خطة االنتقال 

العام�ة  النياب�ة  جمم�ع  اإىل  التدريج�ي 

اجلديد الكائن مبنطقة ال�ش�ويخ االإدارية، 

ل�ذا ت�ش�رعي انتب�اه ال�ش�ادة املراجع�ن 

م�ن املواطن�ن واملقيم�ن وكاف�ة اجله�ات 

الر�شمية اأنه ابتداًء من يوم االأحد املوافق 

2019/6/23 �شتنقل كلٌّ من نيابة العا�شمة 
ونيابة �ش�وق املال من مقرها احلايل بق�شر 

الع�دل اإىل املق�ر اجلديد  مبجم�ع النيابة 

العامة اجلديد )الدور اخلام�س(.

إعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالن

وكيل الوزارة

وزارة العـــــــــــدل

رمي احلمود: القرآن منهج رباني يعلمنا القيم واألخالق احلميدة

أسامة أبو السعود

أكــدت رئيســة جمعيــة 
الشيخة فريحة األحمد لألم 
املتميزة  املثاليــة واألســرة 
الشــيخة رمي راشد احلمود 
أن القرآن الكرمي منهج رباني 
يدفعنا لتبني مفاهيم راقية 
ويضمــن  اآلراء  واحتــرام 
مستقبال زاهرا، موضحة أن 
املسابقة الرمضانية العاشرة 
حلفظ القــرآن والتي تقيمها 
اجلمعية بالتعاون مع وزارة 
األوقاف قامــت دون تفريق 
بــن أفــراد املجتمــع فالكل 
شارك في املسابقة سواء من 
الكويتين أو املقيمن أو ذوي 
االحتياجات اخلاصة وكل من 
يعيش معنا في الكويت وهلل 

احلمد.
وقالت الشيخة رمي راشد 
احلمود فــي كلمتهــا خالل 
احلفل اخلتامي للمســابقة 
الرمضانية العاشرة حلفظ 
القرآن الكرمي والتي تقيمها 
اجلمعيــة بالتعــاون مــع 
وزارة األوقاف ممثلة بإدارة 
الدراســات وعلــوم القــرآن 
الكرمي في محافظتي العاصمة 
وحولي اول من امس اقتداء 
بالسنة النبوية، حيث يتم 

تنظيمها للسنة العاشرة.
وأضافت: تبنت الشيخة 

فاضــل ومتماســك شــعاره 
التسامح واحملبة، وقد حققت 
أهدافها بربط املسلم واملسلمة 

فريحــة األحمــد - طيــب 
اهلل ثراهــا - هذه املســابقة 
للمســاهمة في بناء مجتمع 

جمعية فريحة األحمد لألم املثالية كرّمت الفائزين في املسابقة الرمضانية العاشرة حلفظ كتاب اهلل

جانب من احلضور في املسابقة 

درع تكرميية للشيخة رمي راشد احلمود )محمد هاشم( الشيخة رمي راشد احلمود وصالح النهام يتوسطان املكرمني واحلضور خالل احلفل اخلتامي  

تكرمي فائز آخر الشيخة رمي راشد احلمود تكرم إحدى الفائزات

والتســامح وقواعد التعامل 
مــع اآلخريــن والبعــد عــن 
االنحرافات السلوكية، وأيضا 
إعداد كوكبــة متثل الكويت 
في املسابقات الدولية حلفظ 
القرآن الكرمي وقد فاز بعض 
ممن شارك معنا في األعوام 
الســابقة بجوائــز ومراكــز 
متقدمة في مسابقات محلية 

ودولية.
وهنأت الفائزين باملراكز 
املتقدمة والذين لم يحالفهم 
الفوز، متمنية لهم التوفيق في 
األعوام املقبلة واألجر واملثوبة 
من عند اهلل عز وجل ليكون 
مــا حفظناه نبراســا لنا في 

حياتنا في الدنيا واآلخرة.
وفي ختام احلفل، مت تكرمي 
الفائزين وتوزيــع اجلوائز 

والدروع التذكارية.

بكتاب اهلل وشــغل أوقاتهم 
بتالوة القرآن ملا فيه من القيم 
والسلوك واألخالق احلميدة 

ملشاهدة الڤيديو

صورة جماعية إلدارة اجلمعية مع عدد من املعلمني

أنشطة صيفية متعددة لـ »بصائر اخلير« 

ماجد الشيباني

عمادي شارك باجتماع جلنة »األوقاف« اخلليجية في الرياض
أسامة أبوالسعود

شــارك وكيل وزارة األوقاف م.فريد 
عمادي في االجتماع الرابع عشــر للجنة 
الدائمة من املختصني في الشؤون اإلسالمية 
واألوقاف بدول مجلس التعاون لدول اخلليج 
العربية الذي عقد مبقر األمانة العامة في 
الدول األعضاء  الرياض مبشاركة ممثلي 
بوزارات األوقاف في دول مجلس التعاون. 
واســتعرض االجتماع اخلليجي عددا من 
املوضوعات ومرئيات الدول األعضاء، ومتت 
مناقشة اخلطة االســتراتيجية املشتركة 
لوزارات األوقاف والشــؤون اإلسالمية 

ومراكز الدراســات والبحوث العلمية في 
املجال الوقفي ومذكرة التفاهم بني الدول 
األعضاء وهي مقترحات من وزارة األوقاف، 
العامة  كما متت مناقشــة مقترح األمانة 
لألوقاف حول مشروع إنشاء صندوق وقفي 
لدول مجلس التعاون، وتعزيز دور العلماء 
الراسخني في العلم باملجتمعات اخلليجية 
ومناقشــة مقترح منظمة الوقف ملجلس 
التعاون »نفع«. هذا، ومثل وفد الكويت في 
االجتماع إلى جانب وكيل األوقاف كل من 
مدير إدارة مكتب الوكيل د.نايف العجمي، 
وعلي الصواغ من اإلدارة القانونية وسعود 

م.فريد عمادي خالل مشاركته في االجتماعالكندري من إدارة مكتب الوكيل.

الصندوق الكويتي للتنمية يدعم
 برامج »البروتيجيز« في موسمه التاسع

أعلــن الصنــدوق الكويتــي للتنمية عن 
مشــاركته في برنامج »البروتيجيز« اجليل 
التاسع للعام ٢٠١٩ وذلك للمرة الرابعة منذ 

انطالق البرنامج.
وفي هذا االطار، أكدت مديرة ادارة االعالم 
في  الصندوق الكويتي للتنمية منى العياف 
ان مشــاركة الصنــدوق تأتــي ضمن تعزيز 
مسؤوليته االجتماعية محليا عبر مساهمته 
في عدد من االنشطة واملبادرات االجتماعية 
احمللية والتي تساهم في دعم جهود التنمية 

البشرية في الكويت.
واضافت العياف ان الصندوق سيستضيف 
عددا من محاضرات منتسبي اجليل التاسع 
مــن البرنامج في مبنــى الصندوق للتعرف 
على دور الكويت االمنائي باالضافة الى ورش 
العمــل املختلفة التي يقدمهــا البرنامج، كما 
سيشــارك الصنــدوق في الرحلة الســنوية 
ملنتســبي البرنامج والتي ستكون وجهتها 
مدينة سوانزيـ  بريطانيا هذه السنة والتي 
تتخللها عدة فعاليات ونشاطات تساعد تنمية 

احلس االبداعي لدى الشباب.
من جهتها، صرحت الرئيســة التنفيذية 
ملنظمة البروتيجيز إميان الرشيد قائلة: ان 
هذا البرنامج يهتــم بالدرجة االولى بتنمية 
الطاقات البشرية للشباب في الوطن العربي 

وليس الكويت فقط، كما اننا نؤمن بأن هذه 
االجيال تســتحق بأن تلقى االفضل لتقوية 
شــخصيتهم، كما نؤمن بأن هؤالء الشــباب 
لديهم طاقة هائلة ال حتصى ويحتاجون الى 
اخراجها ليكونوا مؤثرين في املستقبل، وان 
من شأن هذا الدعم الذي يأتي من الصندوق 
الكويتي للتنمية ان يحفزنا الستكمال مسيرة 
البرنامج واالســتمرار في مســاعدة الشباب 
في حياتهم. وتقدمت الرشيد بجزيل الشكر 
والعرفان لصاحب السمو األمير الشيخ صباح 
االحمد وسمو ولي العهد الشيخ نواف االحمد 
على دعمهما وتشجيعهما الدائمن واميانهما 

القوي باملنظمة واهدافها.
وقالــت: نحن ســعداء بهــذا التعاون مع 
الصندوق الكويتي للتنمية وللمرة الرابعة، 
حيــث يحقق مثل هذا التعاون االهداف التي 
تسعى املنظمة لتحقيقها مع الشباب الكويتي 

بشكل خاص والشباب العربي بشكل عام.
واضافت: ان برنامج البروتيجيز سينطلق 
في 3٠ اجلاري على ان يستمر ملدة 6 اسابيع 
بن الكويت واململكة املتحدة، ونحن نشجع 
كل الشــباب الذين تتــراوح اعمارهم بن ١6 
و٢4 عامــا على معرفــة املزيد عن البرنامج، 
والتســجيل لاللتحاق باجليل العاشر ممكن 
.www.theproteges.org عبر املوقع االلكتروني

ً للمرة الرابعة لتعزيز مسؤوليته االجتماعية محليا

إميان الرشيد منى العياف


