
انطلقت يوم أمس اخلميس أعمال الندوة 
السادسة والعشرين لقضايا الزكاة املعاصرة 
والتي جاء تنظيمها من   بيت الزكاة الكويتي 
-14 16 فبراير اجل���اري، بالتعاون مع 
صندوق الزكاة األردن��ي ومشاركة عدد من 
العلماء الشرعيني واملتخصصني احملاسبيني 

واملاليني.
  وأش��ار مدير ع��ام بيت الزكاة الكويتي 
محمد فالح العتيبي ممثالً عن  وزير األوقاف 
والشؤون اإلسالمية ووزير الدولة للشؤون 
البلدية رئيس مجلس إدارة بيت الزكاة  
أن بيت ال��زك��اة يعقد في كل ع��ام مثل هذه 
الندوات العلمية ويدعو لها كوكبة من علماء 
األم��ة املتخصصني ليبحثوا ويتدارسوا ما 
يستجد من مسائل الزكاة املعاصرة وإصدار 
التوصيات والفتاوى الشرعية بخصوصها 
التي أصبحت ولله احلمد مرجعا أساسيا 
مل��ؤس��س��ات وص��ن��ادي��ق ال��زك��اة ف��ي العالم 

اإلسالمي.
وأض��اف العتيبي أن هذه الندوة تسعى 
خلدمة شريعتنا السمحة من خالل مواكبتها 
مل��س��ت��ج��دات وت���ط���ورات ع��ص��رن��ا احل��اض��ر 
والعمل على معاجلة الكثير من أحكام قضايا 
ال��زك��اة املعاصرة التي حدثت بعد تطور 
األنظمة املالية ، وأصبح ال بد من دراستها، 
وإيجاد احللول املناسبة لها، واإلف��ادة مما 
يحفل به الفقه اإلسالمي من صيغ وأساليب 
تالئم ك��ل عصر وبيئة بعيداً ع��ن الوقوع 
م��ات أو مالبسة الشبهات أو منع  في احمل��رّ
احلقوق عن أصحابها أو انتقاصها بجهل 

حدودها ومعاملها.
وأوض��ح أن بيت الزكاة استطاع بعد أن 
يشق طريقه بخطى ثابتة، وجن��اح متميز 
ومشهود، أن يكون محط أنظار مؤسسات 
الزكاة األخرى في مشارق األرض ومغاربها، 

تسير على دربه  وتهتدي بنهجه.
وفي كلمة رئيس األمانة العامة لندوات 
قضايا الزكاة املعاصرة قال الدكتور خالد 
شجاع العتيبي إن مظاهر ديننا اإلسالمي و 
محاسنه و سماته العظيمة الرفيعة كثيرة 
من أهمها فريضة ال��زك��اة ، التي يظهر من 
خاللها التكافل بني أبناء املجتمع املسلم ، بني 
األغنياء و الفقراء ، مما يورث احملبة و املودة 
و سالمة الصدور ، ورف��ع املعاناة و حتقق 

املواساة.
وأض���اف أن بيت ال��زك��اة الكويتي أخذ 
العهد منذ تأسيسه وحتى يومنا هذا أن يقوم 
بدوره في خدمة فريضة الزكاة في مجاالت 
شتى، ومن ذلك إقامة ندوات قضايا الزكاة 
املعاصرة ملعاجلة املشكالت و إيجاد احللول 

والبحث في املستجدات.

موضحا أن  الندوة السادسة و العشرين 
املنعقدة حاليا ، خصصت لبحث عدة قضايا 

في الزكاة.
وعقدت الندوة في اليوم األول لفعالياتها 
جلستني خصصت األولى لتقدمي ومناقشة 
بحوث عن إجراءات احتساب وصرف الزكاة 
ف��ي امل��ؤس��س��ات املالية اإلس��الم��ي��ة لكل من 
االستاذ الدكتور محمد الفزيع استاذ الفقه 
وأصوله في كلية الشرعية بجامعة الكويت 

والدكتور عبدالباري مشعل.

وأشار االستاذ الدكتور محمد الفزيع إلى 
األثار اإليجابية للعمل مبعيار ضبط وصرف 
الزكاة في املؤسسات اإلسالمية مثل متكني 
املؤسسة من ضبط أداء املطلوب منها بشأن 
فريضة الزكاة، واإلسهام في حتقيق جزء 
من حوكمة الرقابة الشرعية للمؤسسات 
املالية اإلس��الم��ي��ة، وك��ذل��ك مساعدة هيئة 
ال��رق��اب��ة الشرعية ف��ي صياغة ال��ق��رارات 
الصادرة عنها، وأيضاً حتديد املخاطر التي 
ت��واج��ه هيئة الرقابة الشرعية ف��ي ك��ل ما 

يتعلق بالزكاة، وحتقيق معايير الشفافية 
واإلف��ص��اح، ومتكني األجهزة الرقابية مثل 
التدقيق الداخلي وإدارة التدقيق الشرعي 
ال��داخ��ل��ي ومكتب التدقيق اخل��ارج��ي من 
التأكد من التزام املؤسسة مبعيار حساب 
الزكاة وفق ال��ق��رارات الصادرة عن الهيئة 
الرقابية الشرعية، وأي��ض��ا متكني إدارة 
املؤسسة من معاجلة إشكاالت حساب الزكاة 
التي قد تواجهها، وكذلك ضبط إج��راءات 
املؤسسة املتعقلة بالقوانني والتشريعات 
املتعقلة بفريضة ال��زك��اة، وسهولة الربط 
بني املؤسسات املالية اإلسالمية في حساب 

أرصدة زكاة كل مؤسسة.
من جانبه قال الدكتور عبدالباري مشعل 
إن عملية حساب وص��رف ال��زك��اة تخضع 
إلطار احلوكمة واإلدارة القائم في املؤسسات 

املالية اإلسالمية، وأنه طبقا ملعايير احلوكمة 
ال��ص��ادرة من هيئة احملاسبة واملراجعات 
املالية اإلس��الم��ي��ة “أيوفي” يشمل هيكل 
احلوكمة مبا في ذلك اإلدارة التي تقوم على 
املتابعة والتنفيذ، األجهزة التالية ) اإلدارة 
العليا – اإلدارة املالية – جلنة حساب الزكاة 
– املدقق املالي الداخلي – ضابط االلتزام 
– ضابط االلتزام الشرعي – املدقق اخلارجي 
– املدقق الشرعي اخلارجي – هيئة الرقابة 
الشرعية (. مضيفا أن اختصاص اإلدارة 
العليا تطوير نظام رق��اب��ة داخلية مالئم 
حل��س��اب وص���رف ال��زك��اة ف��ي امل��ؤس��س��ات 

املالية.
وفي اجللسة الثانية مت تقدمي ومناقشة  
أربعة أبحاث في موضوع )تعجيل الزكاة 
وتأجيلها: املسوغات واألث��ار( والتي قدمها 
كال من االستاذ الدكتور محمد خالد منصور 
اس��ت��اذ كلية الشريعة بجامعة الكويت، 
والدكتور أحمد باجي العنزي عضو الهيئة 
الشرعية ببيت الزكاة الكويتي، والدكتور 
مرضي مشوح العنزي االستاذ املساعدة في 
الفقه املقارن بكلية العلوم واآلداب بجامعة 
احل���دود الشمالية ف��رع رف��ح��اء باململكة 
العربية السعودية، واالستاذ الدكتور صالح 
العلي استاذ كلية الشريعة بجامعة الكويت.

وأش���ار األس��ت��اذ ال��دك��ت��ور محمد خالد 
منصور ف��ي بحثه إل��ى أن مفهوم تعجيل 
الزكاة اصطالحا هو تقدمي الزكاة الواجبة 
عن موعدها احملدد شرعا، بشروط محددة، 
بقصد حتقيق مصلحة م��ع��ت��ب��رة ش��رع��اً 
للمستحقني. أما مصطلح تأجيل الزكاة فهو 
تأخير أداء الزكاة عن موعدها الشرعي مدة 
محددة بعذر أو ب��دون ع��ذر، وضمن حاالت 
مخصوصة حتقيقاً ملصلحة معتبرة شرعاً 

للمستحقني.

ق��ال مدير إدارة ال��دراس��ات 
اإلسالمية وعلوم القرآن الكرمي 
حملافظتي األح��م��دي وم��ب��ارك 
الكبير الدكتور فهد اجلنفاوي 
أن إدارة  مسابقة الشيخ راكان 
بن حثلني “رحمه الله” حلفظ 
القرآن الكرمي وجتويد تالوته 
الثانية وضعت 5 افرع لزيادة 
التنافس وف��ت��ح امل��ج��ال ام��ام 
اكبر ع��دد ممكن م��ن الراغبني 
في املشاركة من احلصول على 
ح��ق خ���وض امل��ن��اف��س��ة ضمن 
ص��ف��وف امل��ت��س��اب��ق��ني ال��ذي��ن 
خصصت ادارة املسابقة لهم 
3 مراكز للتنافس عليها في كل 
ف��رع باإلضافة ال��ى تخصيص 
مبالغ مالية مجزية لكل فائز في 

األفرع اخلمسة.
وأض�����اف اجل���ن���ف���اوي في 
ت��ص��ري��ح ص��ح��ف��ي أن ف���روع 
مسابقة الشيخ راكان بن حثلني 
“رحمه الله” حلفظ ال��ق��رآن 
الكرمي وجتويد تالوته الثانية 
خصصت ال��ف��رع األول حلفظ 
وجتويد ال��ق��رآن الكرمي كامالً 
بينما الفرع الثاني فقد خصص 
حلفظ 10 أج���زاء م��ن ال��ق��رآن 

الكرمي وأم��ا الفرع الثالث فقد 
خ��ص��ص حل��ف��ظ 5 أج����زاء من 

القرآن الكرمي .
وت���اب���ع اجل���ن���ف���اوي كما 
خ��ص��ص��ت إدارة م��س��اب��ق��ة 
ال��ش��ي��خ راك������ان ب���ن حثلني 
“رحمه الله” حلفظ ال��ق��رآن 
الكرمي وجتويد تالوته الثانية 
ال��ف��رع ال��راب��ع حلفظ 5 أج��زاء 
من القرآن الكرمي للمتنافسني 
من األئمة واملؤذنني واملدرسني 

ف��ي ح��ني مت تخصيص الفرع 
اخلامس للمتنافسني من ذوي 
اإلحتياجات اخلاصة في حفظ 

جزء واحد من القرآن الكرمي . 
وب���ني أن وزارة األوق���اف 
وال��ش��ؤون اإلس��الم��ي��ة ممثلة 
في إدارة الدراسات اإلسالمية 
وعلوم القرآن الكرمي حملافظتي 
األحمدي ومبارك الكبير عقدت 
بروتوكول تعاون مع  اللجنة 
التنفيذية إلدارة  مسابقة الشيخ 
راك���ان ب��ن حثلني رح��م��ه الله 
حلفظ القرآن الكرمي وجتويد 
ت��الوت��ه الثانية  ب��ه��دف نشر 

ثقافة حفظ القرآن الكرمي .
وش���ك���ر اجل���ن���ف���اوي األخ 
الفاضل محمد سلطان بن حثلني 
على هذا التعاون املثمر والدعم 
السخي حلفظة القرآن الكرمي 
م��ن خ��الل إق��ام��ة وتنظيم هذه 
مسابقة مسابقة الشيخ راكان 
ب��ن حثلني رح��م��ه ال��ل��ه حلفظ 
القرآن الكرمي وجتويد تالوته 
الثانية ولهذا  نأمل أن يستمر 
ه��ذا اجل��ه��د وال��ع��ط��اء أع��وام��اً 
مديدة خلدمة القرآن الكرمي وأن 

يجعله في موازين أعماله.
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برعاية وحضور وكيل احلرس الوطني 
الفريق الركن مهندس هاشم الرفاعي أقام 
معهد تدريب قوات احلرس الوطني حفل 
تخريج دورة املشاة املتقدمة للضباط 
، في القاعة املركزية مبعسكر الصمود، 
وال��ت��ي ش���ارك فيها ض��ب��اط م��ن اجليش 

الكويتي واحلرس الوطني البحريني.
وهنأ الفريق الرفاعي خريجي الدورة، 
ونقل إليهم حتيات القيادة العليا للحرس 
الوطني ممثلة في سمو الشيخ سالم العلي 
رئيس احلرس الوطني، و الشيخ مشعل 

األح��م��د ن��ائ��ب رئ��ي��س احل���رس الوطني 
على ما أح��رزوه من جناح يدعم صفوف 
احلرس الوطني في مسيرته للحفاظ على 
أمن الوطن واستقراره. مشيدا مبشاركة 
ضباط من مملكة البحرين الشقيقة ما 
يجسد روح التعاون والتنسيق املستمر 

بني األشقاء.
وق���ال إن تخريج ه��ذه الكوكبة من 
الضباط مي��د احل��رس الوطني بكوادر 
وطنية على درج���ة عالية م��ن الكفاءة 
واالح��ت��راف��ي��ة ويضخ دم��اء ج��دي��دة في 

مختلف الوحدات ، بعد أن نال الضباط 
حظاً واف���راً م��ن التأهيل وال��ت��دري��ب مبا 
يؤهلهم أن يكونوا ضباطاً مميزين في 
امل��ي��دان ويتحلون بكل املعاني والقيم 

العسكرية.
وأكد أن مناهج احلرس الوطني وفقا 
لوثيقة األه���داف االستراتيجية 2020 
)األمن أوال( في تطور مستمر يتماشى مع 
أحدث مستجدات العلم العسكري  السيما 
ال��ت��دري��ب العملي وه��و م��ا جتلى خالل 

مترين السد املنيع ملنتسبي الدورة.

ودعا اخلريجني إلى التقيد بالضوابط 
العسكرية والتحلي ب��روح املسؤولية 
والعمل بهمة عالية وبذل الغالي والنفيس 
من أجل املشاركة الفاعلة في الدفاع عن 

الوطن وحفظ أمنه واستقراره.
وف��ي ختام احلفل ق��ام وكيل احلرس 
الوطني بتكرمي الضباط املتميزين في 
الدورة وسلم اخلريجني شهادات التخرج.
وحضر احلفل مدير ديوان نائب رئيس 
احلرس الوطني اللواء جمال ذياب، وعدد 

من القادة وكبار الضباط. 

تخريج دورة املشاة املتقدمة للضباط مبشاركة بحرينية

الرفاعي: كوادر »احلرس« ذات كفاءة واحترافية

الفريق هاشم الرفاعي في لقطة جماعية مع املشاركني

الرفاعي يكرم أحد خريجي الدورة

بالتعاون مع هيئة الطرق

 »املرور« تفتتح اليوم طريق 
جسر الغزالي باجتاه طريق جمال 

عبدالناصر في االجتاهني 

خريطة الطريق

سماته  و  م��ح��اس��ن��ه  و  اإلس���ام���ي  دي��ن��ن��ا  م��ظ��اه��ر 
ال����ع����ظ����ي����م����ة ك����ث����ي����رة أه����م����ه����ا ف����ري����ض����ة ال�����زك�����اة
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.. ويتسلم درعاً من اجلانب البحريني

ذكرت اإلدارة العامة للعالقات واإلعالم األمني بأن اإلدارة العامة 
للمرور وبالتعاون مع هيئة الطرق أنه سيتم افتتاح طريق جسر 
الغزالي إلى طريق جمال عبد الناصر باالجتاهني )املرحلة الثانية قبل 

األخيرة( وذلك فجر يوم اجلمعة.
وأهابت اإلدارة بقائدي املركبات توخي احليطة واحلذر ومراقبة 
حدود السرعة واتباع العالمات املرورية واإلرشادية وتهدئة السرعة 

وااللتزام بتعليمات رجال املرور.

تقام  بالتعاون مع إدارة »دراسات األحمدي ومبارك الكبير« 

 اجلنفاوي: مسابقة راكان بن حثلني 
حلفظ القرآن الكرمي وجتويده نتاج 

عمل مثمر ومتميز 

د. فهد اجلنفاوي

خال االجتماع التنسيقي لبرنامج دراسة الدعم الفني 

بلدية الكويت تضع خطة استراتيجية 
لتحسني إدارة النفايات الصلبة 

 جانب من االجتماع التنسيقي

عقدت إدارة العالقات العامة بالبلدية 
عن قيام إدارة ش��ؤون البيئة بقطاع تنمية 
املشاريع بالبلدية اجتماعا تنسيقيا لبرنامج 
دراسة الدعم الفني لبلدية الكويت بالتعاون 
مع البنك الدولي و ذلك ضمن اتفاقية تعاون 
مشتركة ل��وض��ع خ��ط��ة رئ��ي��س��ي��ة  إلدارة 
النفايات البلدية الصلبة و ذل��ك بحضور 
العديد من اجلهات املعنية في البيئة من 
داخ��ل و خ��ارج البلدية  تضمنت  الهيئة 
العامة للبيئة، األمانة العامة للتخطيط، 
جامعة ال��ك��وي��ت، معهد األب��ح��اث، وزارة 
اإلع���الم، وزارة التربية، ادارة العقود و 
املناقصات بالبلدية، إدارة العالقات العامة 
بالبلدية، ادارات النظافة العامة و إشغاالت 
الطرق بأفرع البلدية باحملافظات وإدارة 

مركزنظم املعلومات بالبلدية.
وأك��د مدير إدارة ش��ؤون البيئة املهندس 
عدنان السيد على أهمية وجود هذه اجلهات 
لدعم مشروع النفايات في الكويت ووضع 
استراتيجية كاملة للنفايات، موكداً على أن 
البلدية تعمل وف��ق اخلطة الرئيسية التي 
أعدتها إلدارة النفايات الصلبة لتحسني 
الوضع بطريقة استراتيجية و حتقيق تنمية 
مستدامة بيئياَ و اقتصادياً بشكل يتوافق مع 

خطط الدولة التنموية.
 ومن جانبه قدم عضو فريق البنك الدولي 
د.ع��م��ر ع���ودة ش��رح مفصل ع��ن البرنامج 
وأهميته وامل��راح��ل ال��ت��ى مي��ر بها جلميع 
اجلهات املعنية في الكويت وكيفية االستفادة 

منه في حتقيق تنمية مستدامة.

افتتاح أعمال الندوة السادسة والعشرين لقضايا الزكاة املعاصرة

العتيبي: »بيت الزكاة« شق طريقه بخطى ثابتة وجناح متميز 

محمد فالح العتيبي جانب من احلضور في الندوة


