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جاسم الكندري

وليد الستالن

الكندري: بيت الزكاة حّصل 318859 دينارًا من الشركات و»التعاونيات« منذ بداية 2010
أكد مس���اعد مدير إدارة تنمية امل���وارد في بيت الزكاة 
جاس���م الكندري حرص البيت عل���ى التعاون مع جميع 
شرائح املجتمع في سبيل تطبيق فريضة الزكاة وتوصيلها 
للمحتاجني داخل الكويت وخارجها، وأشار إلى أن الشركات 
واجلمعيات التعاونية تعتبر من الشرائح الرئيسية التي 
لها دور كبير ومساهمات فعالة في نصرة احملتاجني واألسر 

املتعففة من خالل تبرعاتهم وزكواتهم.
 وأوضح أن قس���م الش���ركات يعتبر هم���زة الوصل 

بني الش���ركات وبي���ت الزكاة، حيث يقوم القس���م مبهمة 
احتس���اب زكاة الش���ركات واجلمعيات التعاونية، والرد 
على استفسارات األفراد فيما يتعلق بزكاة األسهم للشركات 
املساهمة سواء بغرض املضاربة أو االستثمار إما هاتفيا 
أو باحلضور ش���خصيا إلى القس���م ومن ثم يقوم القسم 
بتحويل االستفس���ارات الواردة للمكتب الش���رعي والرد 

عليها من قبل املفتني الشرعيني.
وبني الكندري أن فريق محاس���بة الش���ركات في قسم 

محاسبة الشركات قام باحتساب زكاة 23 شركة وجمعية 
تعاونية منذ بدء العام 2010، كما قام بالرد على استفسارات 

متنوعة بشأن احتساب الزكاة ألكثر من 30 شركة.
وزاد بأن عدد الش���ركات التي دعمت بيت الزكاة خالل 
هذه الفترة قد بلغ 12 شركة وجمعية تعاونية، حيث بلغت 
اإليرادات احملصلة من الشركات واجلمعيات التعاونية منذ 
بدء هذا العام 2010 مبلغ 318859 د.ك، وأشار إلى ان القسم 
يعكف على إرسال تقارير للشركات واجلمعيات التعاونية 

التي قدمت زكاتها خ���الل العام 2009 لبيان أوجه صرف 
مبالغ هذه الزكاة واملشاريع اخليرية التي وزعت عليها.

وحول احتساب أسهم زكاة الشركات املساهمة واملدرجة 
في سوق األوراق املالية للسنة املالية 2009 أشار الكندري 
الى أنه جار تشكيل فريق احتساب الشركات ليقوم باحتساب 
زكاة هذه الش���ركات من خالل اس���تخراج ميزانياتها من 
موقع البورصة وحتليلها الحتساب الزكاة الواجبة على 

السهم.

الستالن: مساجد 
حولي تنظم رحلة 

عمرة لموظفيها غدًا

»المحاسبة« يختتم 
برنامجي »إدارة المشاريع« 

و»مهارات االتصال«

»الزراعة«: االستفادة 
من التقنيات لحماية 

الموارد المائية 

اختت����م ديوان احملاس����بة 
برنامج����ني تدريبي����ني، االول 
بعنوان »ادارة املشاريع«، والثاني 
بعنوان »تنمية املهارات السلوكية 
ومهارات االتصال« وذلك تنفيذا 
خلطة التدريب الس����نوية لعام 

.2010/2009
واس����تهدف البرنامج االول 
تزويد املشاركني باملهارات االدارية 
العملية، واملفاهيم النظرية في 
ادارة املشاريع وتوضيح الرؤية 
للعالقات االساس����ية بني ادارة 
املشاريع وتطبيق االستراتيجية 
اخلاصة باملشروع، باالضافة الى 
تعزيز قدرات املشاركني لتطبيق 
تقنيات ادارة املشاريع في مختلف 
القطاعات الصناعية واالنتاجية 
واخلدمية. وتناول عدة محاور 
منها دورة حياة املشروع وعناصر 
التخطيط وادارة املخاطر وأنواعها 
وكيفية التقليل منها، كما تناول 
التعاقدية بني أطراف  العالقات 
املش����روع وادارة املشاريع في 
املوقع املخصص وتوضيح أنواع 
املطالبات املختلفة والتعويض 

والكفالة والضمان.

اف����اد مدير ادارة االرش����اد 
الزراعي بالهيئة العامة لشؤون 
الزراعة والثروة السمكية م.غامن 
الس����ند بأنه من خالل انشطة 
املوس����م الثقافي احلالي الدارة 
االرشاد الزراعي وحتت رعاية 
رئي����س مجل����س االدارة املدير 
العام م.جاس����م الب����در  وبناء 
على اهتمام ومتابعة نائب املدير 
النباتية  الثروة  العام لشؤون 
م.فيصل الصديقي نظمت الهيئة 
محاضرة تثقيفية حول دراسة 
كيفي����ة حماية امل����وارد املائية 
واالرضية من امللوثات الكيميائية 
الكويت وقد  والبيولوجية في 
حاض����ر فيها د.جاس����م محمد 
حسن اس����تاذ فيزياء االراضي 
وادارة امل����وارد املائية بجامعة 
فرجينيا � اميركا واستاذ مساعد 
هيدروجيولوجي����ا االراض����ي 

بجامعة االسكندرية.
التقنيات  الى  واشار حسن 
احلديثة لكيفي����ة حماية املواد 
امللوثات  املائية واالرضية من 
الكيميائية والبيولوجية الناجتة 
عن اس����تخدام مي����اه الصرف 
الصحي املعاجل����ة في عمليات 
او اس����تخدام  الزراعي  ال����ري 
املبيدات ف����ي عمليات مكافحة 

املمرضات الزراعية.

اعلنت ادارة مساجد محافظة 
حولي عن اقام����ة االدارة رحلة 
العمرة السنوية الثالثة اخلاصة 
مبوظفي مساجد حولي من أئمة 
وخطباء ومؤذنني واداريني غدا. 
وفي هذا الصدد قال مدير ادارة 
مساجد محافظة حولي ورئيس 
اللجنة املنظم����ة العليا لرحلة 
العمرة الثال����ث ملوظفي االدارة 
وليد الستالن ان االدارة بصدد 
القيام برحلة العمرة الثالثة التي 
تنطلق غدا االربعاء الى االراضي 
املقدسة والتي تضم عددا كبيرا 
من العاملني ب����االدارة من أئمة 
الى  ومؤذنني واداريني، مشيرا 
ان االستعدادات للرحلة على قدم 
وساق من قبل اللجنة املنظمة.


