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برعاية محافظ البنك املركزي ومشاركة  40ضيفًا عربيًا وإسالميًا

الكويت تستضيف اليوم
مؤتمر «شورى» الفقهي السادس
| كتب تركي المغامس |

الساير وحرمه مع مجموعة من املكرمني

أكد أن البيت لم يكن ليرى النور لوال دعم سمو األمير

الساير :جائزة التميز اإلماراتية لـ«بيت عبدالله»
حصاد  25سنة من الجهد والتحدي

ك ��ون ��ا -ق� ��ال رئ �ي ��س ال�ج�م�ع�ي��ة
ال �ك��وي �ت �ي��ة ل��رع��اي��ة األط � �ف� ��ال ف��ي
«ب �ي��ت ع �ب��دال �ل��ه» ال��دك �ت��ور ه��ال
ال� �س ��اي ��ر إن ف � ��وز ب �ي��ت ع �ب��دال �ل��ه
ب �ج��ائ��زة «ال �ت �م �ي��ز» ف ��ي م�ج��ال��ي
ال�ص�ح��ة واألط� �ف ��ال ج ��اء ح�ص��ادا
ل� �� 25ع��ام��ا م��ن ال�ج�ه��د وال�ت�ح��دي
واملثابرة.
واض� � ��اف ال �س��اي��ر ف ��ي م��ؤت�م��ر
ص� �ح� �ف ��ي ل � �ل � �ف ��ائ ��زي ��ن ب� �ج ��وائ ��ز
«م��ؤس �س��ة ت �ك��ري��م» ال �ت��ي وزع ��ت
ف� ��ي ح �ف��ل أق� �ي ��م ف� ��ي إم � � ��ارة دب��ي
أول م��ن أم ��س ،ب��رع��اي��ة وح�ض��ور
وزي��ر الثقافة وال�ش�ب��اب وتنمية
املجتمع في دولة االمارات الشيخ
ن �ه �ي��ان ب ��ن م �ب ��ارك آل ن �ه �ي��ان أن
بيت عبدالله لم يكن ليرى النور
ل��وال مساعدة ودع��م سمو األمير
ال� �ش� �ي ��خ ص� �ب ��اح األح� � �م � ��د ،ال� ��ذي
أه��دى األرض التي ت��م بناء بيت
ع�ب��دال�ل��ه ع�ل�ي�ه��ا ،وب� ��ارك وش�ج��ع
على إنشاء هذا العمل االنساني
وت ��م اف�ت�ت��اح��ه ت�ح��ت رع��اي �ت��ه في
ع��ام  .2012واض ��اف أن «الفضل
كذلك إلنشاء بيت عبدالله والفوز
ب �ج��ائ��زة ال�ت�م�ي��ز ي �ع��ود ملؤسسة
وم � ��دي � ��رة ال �ج �م �ع �ي��ة ال �ك��وي �ت �ي��ة
لرعاية األطفال في بيت عبدالله
مارغيت الساير».
وس � ��رد ال �س��اي��ر ال � ��ذي ي�ت��ول��ى
م �ن �ص��ب رئ � �ي ��س م �ج �ل��س إدارة
جمعية ال�ه��ال االح�م��ر الكويتي
خ� ��ال امل ��ؤت �م ��ر ال �ص �ح �ف��ي ق�ص��ة
إن � �ش� ��اء «ب� �ي ��ت ع �ب ��د ال � �ل� ��ه» ال �ت��ي
ان �ط �ل �ق ��ت م� ��ن م � �ج ��رد غ ��رف ��ة ف��ي

هالل ومارغريت الساير عقب إعالن فوز «بيت عبدالله» بالجائزة

مستشفى إلى منشأة ال مثيل لها
في منقطة الشرق األوسط مهديا
التكريم والجائزة لدولة الكويت
قيادة وحكومة وشعبا.
وتسلم كل من الساير ،وحرمه
م� ��ؤس � �س� ��ة وم � � ��دي � � ��رة ال �ج �م �ع �ي��ة
م��ارغ��ري��ت الساير ج��ائ��زة التميز
ف ��ي م �ج��ال��ي ال �ص �ح��ة واألط� �ف ��ال
من «مؤسسة تكريم» اإلماراتية،
ف ��ي اح �ت �ف��ال �ي��ة ك �ب �ي��رة أق��ام �ت �ه��ا

املؤسسة الليلة قبل املاضية ،في
اط��ار انشطة تكريم املبدعني في
ك��ل أرج� ��اء ال �ع��ال��م ال �ع��رب��ي تحت
رع ��اي ��ة وح� �ض ��ور وزي � ��ر ال�ث�ق��اف��ة
وال �ش �ب��اب وت�ن�م�ي��ة امل�ج�ت�م��ع في
دول��ة االم ��ارات الشيخ نهيان بن
مبارك.
وقال الساير في عقب تسلمه
وزوج � � �ت � ��ه ال� � �ج � ��ائ � ��زة ،إن ل �ج �ن��ة
خ��اص��ة ت��اب �ع��ة ل�ل�م��ؤس�س��ة زارت

بيت عبدالله وشاهدت الخدمات
امل�ق��دم��ة ألط �ف��ال ال ش �ف��اء م��أم��وال
منهم ،وقررت تكريم بيت عبدالله
مل��ا حققه م��ن ان �ج��ازات وخ��دم��ات
في هذا املجال ،فضا عن املبادئ
االنسانية التي يقوم عليها.
وأوض � � � ��ح ان ب� �ي ��ت ع �ب��دال �ل��ه
أن �ش��ئ ل��رع��اي��ة «أط� �ف ��ال ال ش�ف��اء
مأموال منهم ،ويعد منشأة فريدة
م ��ن ن��وع �ه��ا ف ��ي م �ن �ط �ق��ة ال �ش��رق
األوس��ط ،تعالج األطفال وف��ق ما
يعرف ب� (العاج التلطيفي)».
وب��ني أن صاحبة فكرة انشاء
البيت هي حرمه مارغريت التي
ق� ��ال ان� �ه ��ا «س� �ع ��ت ب� ��إص� ��رار إل��ى
انجازه ،حتى صار حلمها حقيقة
متجسدة على أرض الواقع».
وأش � ��ار إل ��ى ان ب �ي��ت ع�ب��دال�ل��ه
ح� ��از «ج� ��ائ� ��زة ال� �ع ��ال ��م» ف ��ي ع��ام
 2012ف� ��ي م� ��ا ي �ت �ع �ل��ق ب �م �ح��ور
«الديكور الداخلي».
وتوجه الساير بالشكر لوزارة
الصحة على دع��م بيت عبدالله،
مشيرا إلى أن العاج فيه باملجان
باعتباره عما خيريا يعالج أي
طفل مهما كانت جنسيته ودينه
ولونه.
ي��ذك��ر أن ب �ي��ت ع �ب��دال �ل��ه يعد
م� � �ن� � �ش � ��أة ن� � �م � ��وذج� � �ي � ��ة وح� � �ي � ��دة
م� �ت� �ع ��ددة األغ� � � ��راض ف ��ي ال �ش��رق
األوس��ط متخصصة في «العاج
ال �ت �ل �ط �ي �ف��ي» وت ��وف� �ي ��ر ال �ع �ن��اي��ة
لتخفيف معاناة األطفال املرضى
وع��ائ��ات �ه��م ف ��ي األي � ��ام االخ �ي��رة
لاطفال.

ت�س�ت�ض�ي��ف ال �ك��وي��ت ال �ي��وم
م ��ؤت� �م ��ر «ش� � � � � ��ورى» ال �ف �ق �ه��ي
ال � � �س� � ��ادس ب� ��رع� ��اي� ��ة م �ح��اف��ظ
البنك املركزي محمد الهاشل
وح � � �ض� � ��ور ن � �ح� ��و  40ض �ي �ف��ًا
م� ��ن ع� �ل� �م ��اء ال � �ب� ��اد ال �ع��رب �ي��ة
واالس��ام �ي��ة ،ل�ي�ت�ب��اح�ث��وا في
ثاث قضايا مهمة في تطوير
ال �ص �ن��اع��ة امل��ال �ي��ة االس��ام �ي��ة
ع�ب��ر اس �ت �ش��راف اف ��اق ج��دي��دة
ف � � ��ي م � � �ج� � ��ال ال� � �ع� � �م � ��ل امل � ��ال � ��ي
االس � ��ام � ��ي ،وه � ��ي ت�ط�ب�ي�ق��ات
ال �ع �م��ل ب �ق��اع��دة س ��د ال ��ذرائ ��ع
وض � ��واب � � �ط � ��ه ال � �ش� ��رع � �ي� ��ة ف��ي
امل �ع��ام��ات امل��ال�ي��ة واملصرفية
امل�ع��اص��رة ،وت�ط��وي��ر املشاركة
املتناقصة ،والتكييف الفقهي
ألسهم شركات املساهمة.
وق ��ال م��دي��ر امل��ؤت�م��ر أس�ت��اذ
ك � �ل � �ي ��ة ال � �ش� ��ري � �ع� ��ة ال� ��دك � �ت� ��ور
عجيل النشمي خ��ال مؤتمر
صحافي امس برعاية جمعية
ال �ص �ح��اف �ي��ن ال� �ك ��وي� �ت� �ي ��ة ،ان
امل ��ؤت� �م ��ر ي��رت �ك��ز ع �ل��ى ج��ان��ب
ك �ب �ي��ر م ��ن االه� �م� �ي ��ة ت� �ق ��وم ب��ه
شركة شورى ،وهو ليس عما
تجاريا بل جانب علمي بحت،
م�ب�ي�ن��ا ان ه ��ذا امل��ؤت �م��ر ث�م��رة
ل �ج �م��ع ال� �ع ��دي ��د م� ��ن امل �ش��اك��ل
ف � ��ي ال � �ع � �م ��ل ال� �ت� �ط� �ب� �ي� �ق ��ي ف��ي
املؤسسات االسامية للعديد
م��ن ق� ��رارات وف �ت��اوى امل�ج��ام��ع
الفقهية في العالم.
واض� � � � � � � ��اف «اه� � � � � � ��م ق� �ض� �ي ��ة
س�ي�ت��م ال�ت�ط��رق ل�ه��ا م��ن خ��ال
ف�ع��ال�ي��ات امل��ؤت �م��ر ه��ي قضية
(س��د ال��ذرائ��ع) وه��و ام��ر شكله
ال�ع��ام ج��ائ��ز ال �ت��داول ب��ه ولكن
يستغل ال��ى ال��وص��ول ب��ه ال��ى
ام��ر غير ش��رع��ي وعليه يجب
وض��ع ال�ض��واب��ط ل��ه وهيكلته
ك �م��ا ه ��و ف ��ي االوراق وط ��رح
ه� � ��ذا امل � ��وض � ��وع ف� ��ي امل��ؤت �م��ر
ال �خ��ام��س ،ح �ي��ث ت��م التمهيد
ل��ه وس�ي�ت��م ال�ن�ظ��ر ب��ه ف��ي ه��ذا

(تصوير كرم ذياب)

النشمي متوسطًا القائمني على املؤتمر في اللقاء الصحافي

• عجيل النشمي« :سد الذرائع» في املعامالت
املالية أهم قضية في املؤتمر
•عبدالستار القطان :املؤتمرات الفقهية إطار
ناجح لتوسيع دعائم االجتهاد الجماعي
• بدر الحماد :اهتمام متزايد بصناعة
التمويل اإلسالمي على املستوى العاملي
امل��ؤت �م��ر ك��أح��د اه ��م ال�ق�ض��اي��ا
امل�ط��روح��ة ع�ل��ى ج ��دول اع�م��ال
املؤتمر».
وتابع «اما املوضوع الثاني
ال� � ��ذي س �ي �ت �ط��رق ل� ��ه امل��ؤت �م��ر
ف� �س� �ي� �ك ��ون ح� � � ��ول ال � �ش� ��رك� ��ات
امل �ت �ن��اق �ص��ة وه� ��ي ع� �ب ��ارة ع��ن
ات � �ف� ��اق ب� ��ن ال �ب �ن ��ك وال �ع �م �ي��ل
ال � ��ذي ال ت��وج��د ل��دي��ه س�ي��ول��ة
ل �ش��راء ع �ق��ار وه� ��ذا امل��وض��وع
فيه قرارات مجمعية».
ب� ��دوره ،ق��ال رئ�ي��س اللجنة
ال� � �ت� � �ح� � �ض� � �ي � ��ري � ��ة ل� �ل� �م ��ؤت� �م ��ر
امل ��دي ��ر ال� �ع ��ام ل �ش��رك��ة ش ��ورى

ل� � ��اس � � �ت � � �ش� � ��ارات ال � �ش� ��رع � �ي� ��ة
ع� � �ب � ��دال� � �س� � �ت � ��ار ال � � �ق � � �ط� � ��ان ان
امل� � � � ��ؤت � � � � �م� � � � ��رات وال � � � � � �ن� � � � � ��دوات
وامل� �ل� �ت� �ق� �ي ��ات ال� �ف� �ق� �ه� �ي ��ة ت �ع��د
إط � � � � � � ��ارا ن � ��اج� � �ح � ��ا ل� �ت ��وس� �ي ��ع
دع ��ائ ��م االج �ت �ه��اد ال �ج �م��اع��ي،
مل��ا ت�ن�ط��وي ع�ل�ي��ه م��ن تضافر
ال �ج �ه��ود ف��ي ال �ب �ح��ث العميق
وال �ح��وار ال�ص��ري��ح ب��ن علماء
الشريعة وفقهائها ،للتوصل
إل ��ى ح�ك��م ش��رع��ي م�ب�ن��ي على
ت �ص��ور دق �ي��ق ل �ل��واق��ع يحظى
بنظر جماعي واسع.
وت� ��اب� ��ع ان� �ط ��اق ��ا م� ��ن ه ��ذه

املنهجية والرؤية يأتي مؤتمر
ش ��ورى ال�ف�ق�ه��ي ال �س��ادس في
ه � ��ذا ال � �ع� ��ام ،ف �ي �ج �م��ع ص �ف��وة
م�م�ي��زة م��ن ال�ف�ق�ه��اء والعلماء
وال �خ �ب��راء م��ن أق �ط��ار مختلفة
حول العالم يزيد عددهم على
 40ض �ي �ف��ا ل� �ي� �ع ��رض ع�ل�ي�ه��م
ط��رف��ا م��ن امل�س��ائ��ل والقضايا،
وهي تطبيقات العمل بقاعدة
س � � ��د ال � � � ��ذرائ � � � ��ع وض � ��واب� � �ط � ��ه
الشرعية في املعامات املالية
واملصرفية املعاصرة ،تطوير
املشاركة املتناقصة ،التكييف
ال � �ف � �ق � �ه� ��ي ألس � � �ه� � ��م ش � ��رك � ��ات
املساهمة.
م� � ��ن ج � ��ان � �ب � ��ه ،ق� � � ��ال امل� ��دي� ��ر
ال �ت �ن �ف �ي��ذي ل �ل �ب �ن��ك االس ��ام ��ي
ل�ل�ت�ن�م�ي��ة ب� ��در ال �ح �م��اد «م �ن��ذ
ن � � �ش� � ��أت ال� � �ب� � �ن � ��ك االس� � ��ام� � ��ي
للتنمية وه��و يعطي اول��وي��ة
خ� � ��اص� � ��ة ل� � ��دع� � ��م امل � �ص� ��رف � �ي� ��ة
االس ��ام� �ي ��ة ب ��ل ج �ع �ل �ه��ا رك �ن��ا
اس��اس�ي��ا وم �ج��اال مهما حيث
ت � �ش � �ه ��د ص � �ن� ��اع� ��ة ال� �ت� �م ��وي ��ل
االس ��ام ��ي اه �ت �م��ام��ا م �ت��زاي��دا
ع �ل��ى امل �س �ت��وى ال �ع��امل��ي ،وق��د
ح��اف�ظ��ت ع�ل��ى م �ع��دالت النمو
في االص��ول املالية االسامية
ع�ل��ى م �ع��دل  17ف��ي امل �ئ��ة على
مستوى العالم».

بيت الزكاة 2 :ديسمبر
امللتقى املحاسبي لزكاة الشركات
ي �س �ت �ع��د ب �ي��ت ال� ��زك� ��اة ل�ع�ق��د
امل� �ل� �ت� �ق ��ى امل� �ح ��اس� �ب ��ي ال� �ث ��ام ��ن
وال �ع �ش��ري��ن ل ��زك ��اة ال �ش ��رك ��ات،
ف��ي األس �ب��وع ال�ث��ان��ي م��ن شهر
ديسمبر املقبل.
وق � � ��ال م ��دي ��ر إدارة امل � � ��وارد
ال� � �ب� � �ش � ��ري � ��ة رئ � � �ي� � ��س ال� �ل� �ج� �ن ��ة
ال �ت �ح �ض �ي ��ري ��ة ل �ل �م �ل �ت �ق��ى ب ��در
امل � �ع � �ت � ��وق ،إن امل� �ل� �ت� �ق ��ى ال � ��ذي
س �ي �ع �ق��د خ� � ��ال ال� �ف� �ت ��رة م� ��ن 6
ح � �ت� ��ى  10دي� �س� �م� �ب ��ر امل� �ق� �ب ��ل،
ي� �ع� �ك ��س ح� � ��رص ب� �ي ��ت ال� ��زك� ��اة
ع �ل��ى ن �ش��ر ال ��وع ��ي امل �ح��اس �ب��ي
ل � ��زك � ��اة ال� � �ش � ��رك � ��ات ب �م �خ �ت �ل��ف
أن��واع�ه��ا ،س��واء أك��ان��ت تجارية
أم صناعية أم استثمارية .كما
ي �ع �ك��س ال� �ح ��رص ع �ل��ى إش� ��راك
ه � ��ذه امل ��ؤس � �س ��ات وال� �ش ��رك ��ات
ف��ي املسؤولية االجتماعية ،ملا

للزكاة من دور مهم في تحقيق
ال �ت �ك��اف��ل واألم� � ��ن االج �ت �م��اع��ي،
ودفع عجلة االقتصاد.
وأش � ��ار امل �ع �ت��وق إل ��ى أن من
املقرر أن يشارك في امللتقى عدد
م ��ن امل �ت �خ �ص �ص��ني امل�ح��اس�ب��ني
واملاليني املرشحني من شركات
ومؤسسات تجارية وجمعيات
ت �ع��اون �ي��ة ع� � ��دة ،وم �ح��اض��ري��ن
وم��درب��ني متخصصني ف��ي فقه
الزكاة وفي محاسبة الزكاة.
وأضاف أن «الهدف من إقامة
امللتقى تنمية مهارات وتطوير
املحاسبني وامل��ال�ي��ني العاملني
ف � ��ي ال � �ش � ��رك � ��ات وامل� ��ؤس � �س� ��ات
وال �ج �م �ع �ي��ات ال �ت �ع��اون �ي��ة ف��ي
ج��ان��ب كيفية اس �ت �خ��راج وع��اء
ال � � ��زك � � ��اة واح� � �ت� � �س � ��اب ال � ��زك � ��اة
ال � ��واج� � �ب � ��ة ،ط� �ب� �ق ��ًا ل �ل �م �ي��زان �ي��ة

بدر املعتوق

املعتمدة للجهة التي يعملون
فيها س��واء أك��ان��ت استثمارية
أم ت�ج��اري��ة أم صناعية .ولهذا
ح � ��رص ب� �ي ��ت ال � ��زك � ��اة ع� �ل ��ى أن
يكون االشتراك في هذا امللتقى
مجانًا ،بشرط أن يكون املشارك

مرشحًا م��ن جهة عمله بكتاب
رسمي موجه إل��ى بيت الزكاة،
علمًا أن ب��اب التسجيل مفتوح
حتى نهاية عمل يوم األحد 29
نوفمبر الجاري».
وح� � ��ث امل � �ع � �ت ��وق ال� �ش ��رك ��ات
وامل� � ��ؤس � � �س� � ��ات وال� �ج� �م� �ع� �ي ��ات
ال� � �ت� � �ع � ��اون� � �ي � ��ة ع� � �ل � ��ى ت ��رش� �ي ��ح
املحاسبني وامل��ال�ي��ني العاملني
فيها للمشاركة بهذا امللتقى ،ملا
فيه من فائدة كبيرة ،متمنيًا أن
يستفيد كل املشاركني من املواد
العلمية واألدوات التطبيقية
ال�ت��ي س�ت�ط��رح ف��ي امل�ل�ت�ق��ى ،من
أجل العمل على تطبيق فريضة
ال ��زك ��اة ب�ش�ك��ل ع�ل�م��ي ص�ح�ي��ح،
مل��ا ف�ي�ه��ا م��ن ت�ح�ق�ي��ق للتكافل
واألم� � � � ��ن االج � �ت � �م ��اع� ��ي ودف� �ع ��ًا
لعجلة االقتصاد.

عبدالله السميط :لن نألو جهدًا لتقديم كل املساعدات املمكنة لهم

ّ
«العون املباشر» وزعت على اليمنيني
 50طنًا من التمور و 1500فلتر مياه

توزيع التمور على اليمنيني

اخ� �ت� �ت� �م ��ت ج �م �ع �ي��ة ال� � �ع � ��ون امل� �ب ��اش ��ر
حمات توزيع التمور وفاتر املياه حيث
قامت بتوزيع  50طنًا من التمور و1500
فلتر تنقية م�ي��اه ف��ي ال�ع��اص�م��ة صنعاء
ومحافظات يمنية.
وقال مدير عام جمعية العون املباشر
ال��دك�ت��ور عبدالله السميط «إن الحمات
اإلنسانية تكللت بالنجاح وساهمت في
تخفيف وطأة املعاناة الكبيرة التي يرزح
تحتها اليمنيون ،بسبب ما يعانيه هذا
البلد من أزمات» ،مؤكدًا أن «الجمعية لن
تألو جهدًا في إقامة املزيد من الحمات
في اليمن وتقديم كل املساعدات املمكنة
حسب اإلمكانات املتاحة».
من جانبها ،بينت مديرة مكتب اليمن

 ...وفالتر املياه

ل ��دى ال�ج�م�ع�ي��ة س �ع��ود ال �ع �س �ع��وس��ي أن
«ن �ش��اط ت��وزي��ع ال�ت�م��ور ل��ه أه�م�ي��ة كبيرة
في دعم املحتاجني والنازحني واملرضى
وخ��اص��ة األط �ف��ال وال �ن �س��اء وال �ش �ي��وخ»،
م� �ش� �ي ��رة إل� � ��ى أن «ال � �ت � �ق� ��اري� ��ر ال �ص �ح �ي��ة
ال� �ع ��امل� �ي ��ة ت� �ب ��ني أن ح � ��وال � ��ي  100غ � ��رام
يوميا تغني اإلنسان بكامل احتياجاته
م ��ن امل�غ�ن�ي�س�ي��وم وامل �ن�ج�ن �ي��ز وال �ن �ح��اس
وال � �ك � �ب� ��ري� ��ت ون � �ص� ��ف اح� �ت� �ي ��اج ��ات ��ه م��ن
الكالسيوم والبوتاسيوم».
وأك� � � ��دت أن «ج �م �ع �ي��ة ت �ع �م��ل ج ��اه ��دة
ل�ت�ن�ف�ي��ذ ال �ك �ث �ي��ر م ��ن امل �ش��اري ��ع اإلغ��اث �ي��ة
وخ��اص��ة ف��ي ظ��ل ال �ظ��روف الحالية التي
يمر بها اليمن ،وأن الجمعية قامت قبل
فترة بتوزيع م��واد غذائية على أكثر من

 4850أسرة في محافظات تعز والحديدة
وال �ع��اص �م��ة ص �ن �ع��اء ،ك �م��ا أش ��رف ��ت على
ت��وزي��ع لحوم األض��اح��ي ل �� 7000مستفيد
في أمانة العاصمة و 1500فلتر مياه في
مأرب واملحويت وأمانة العاصمة».
ب��دوره��ا ،ق��ال��ت منسقة ال�ح�م�ل��ة س��ارة
بازرعة «إن حملة التمور شملت األهالي
والنازحني في محافظات أمانة العاصمة
وصعدة والحديدة وحضرموت بالشراكة
مع منظمة اإلغاثة اإلسامية وبالتعاون
م��ع وزارة التخطيط» ،مبينة أن «العون
املباشر وزعت في مأرب  1175فلترًا و63
ف��ي امل �ح��وي��ت وف ��ي ال �ع��اص �م��ة  92ل��ذوي
االح�ت�ي��اج��ات ال�خ��اص��ة و 170ف�ل�ت�رًا على
نازحني».

