
الخميس 20 مايو 2010   13محليات
الدورة الـ 21 لمحاسبة زكاة الشركات 6 يونيو

يستعد بيت الزكاة لعقد الدورة احلادية والعشرين 
حملاسبة زكاة الشركات والتي تهدف الى تزويد محاسبي 
الشركات واملؤسسات واجلمعيات التعاونية وجمعيات 
النفع العام باملهارات واملعارف الالزمة لكيفية حساب 
الزكاة والقواعد الشرعية لذلك، وسيحاضر في الدورة 
د.عصام أبوالنصر رئيس قس����م احملاسبة في جامعة 

األزهر، وعلي الكليب مدير مكتب الش����ؤون الشرعية 
في بيت الزكاة. وفي هذا الصدد أكد مدير إدارة املوارد 
البش����رية في بيت الزكاة ورئيس فريق العمل أحمد 
الباطني ان الدورة ستعقد في فندق ومنتجع النخيل � 
قاعة جاوا في الفترة من 6 يونيو � 10 منه من الساعة 8.30 

صباحا الى 12.30 ظهرا، بواقع محاضرتني يوميا.
عما يصدر عنها وهي عبارة عن قطاع مختلط 
حيث تساعد احلكومة في متويلها ماديا وال 

تتدخل في عملها إطالقا.
ومن جهته نقل الش����يخ مبارك الدعيج 
خالل اللقاء حتيات وزير النفط ووزير اإلعالم 
الشيخ احمد العبداهلل الى الوزير السوري 
وأمله في ان يقوم بزيارة بلده الثاني سورية. 
وثمن الشيخ مبارك الدعيج جهود مدير عام 
»سانا« وحرصه على التنسيق املشترك مع 
وكالة األنباء الكويتية بهدف تعزيز وتطوير 
عالقات التع����اون اإلعالمي واإلخباري بني 
الوكالتني، مشيدا بعمق العالقات التاريخية 
بني الكويت وس����ورية والتي يسودها جو 

من املودة واحملبة والدفء.
وفي معرض حديث اجلانبني عن اخلطط 
التي ميكن تنفيذها بحيث يصبح التعاون 
تنفيذيا وعمليا بشكل يومي اطلع الشيخ 
مبارك الدعيج وزير اإلعالم السوري على 
نتائج جلس����ة املباحثات الت����ي دارت بني 
الوكالتني وركزت على ضرورة تعزيز التبادل 
اإلخباري وبث نشرة إخبارية مشتركة تبث 
عبر إرسال الوكالتني لتغطية األحداث التي 

جتري في كال البلدين.

الكويت، مش����يدا مبا اس����ماه »الكوكتيل 
اإلعالمي« اجلدير بالدراس����ة والتمحيص 
والنف����س القومي والدين����ي املوجود لدى 
الصحف الكويتية وبالدور الريادي الكويتي 

في الثقافة واإلعالم.
 وكشف الوزير السوري ان سورية بصدد 
إطالق محطة فضائية إخبارية مستقلة غير 
حكومية لن تكون احلكومة السورية مسؤولة 

السوري الراحل حافظ االسد والتي ماتزال 
مستمرة ومتواصلة بتوجيهات من صاحب 
السمو األمير الشيخ صباح األحمد وأخيه 

الرئيس السوري بشار األسد«.
وفيما يتعلق بالتع����اون اإلعالمي بني 
الكويت وس����ورية أكد الوزير بالل أهمية 
تبادل الرؤى مع اجلانب الكويتي بالشأن 
اإلعالم����ي والبرملاني اللذي����ن تتفرد بهما 

دمشق � كونا: أشاد وزير اإلعالم السوري 
د.محسن بالل بجهود صاحب السمو األمير 
الش����يخ صباح األحمد في تعزيز وتفعيل 
التضامن العربي من خالل اجناز مصاحلة 
عربي����ة تاريخية لن ينس����اها العرب في 
تاريخهم. جاء ذلك خالل لقاء بالل رئيس 
مجل����س اإلدارة املدير العام لوكالة األنباء 
الكويتي����ة )كونا( الش����يخ مبارك الدعيج 
والوفد املرافق له الليلة قبل املاضية بحضور 
سفيرنا لدى سورية عزيز الديحاني ومدير 
عام ورئيس حترير وكالة األنباء السورية 
)سانا( د.عدنان محمود وعدد من املسؤولني 

في اإلذاعة والتلفزيون السوري.
وأعرب الوزير بالل عن ارتياحه لنتائج 
الزيارة التي تكللت بالنجاح لصاحب السمو 
األمير عندما زار دمشق، مشيرا الى أجواء 
احملبة لزيارة صاحب السمو األمير »والتي 
تدل على مدى التكامل في العالقات األخوية 
التي تربط بني البلدين والشعبني الشقيقني«. 
وقال ان بالده ترتبط مع الكويت بعالقات 
نوعية، مشيرا الى »العالقة األخوية التي 
كان����ت تربط بني القائدي����ن الراحلني أمير 
الكويت الراحل الشيخ جابر األحمد والرئيس 

د.محسن بالل مستقبال الشيخ مبارك الدعيج

وزير اإلعالم السوري: دور تاريخي لألمير في تعزيز التضامن العربي

مي آل خليفة: التوافق بين الصحف الخليجية
ترجمة حقيقية ألهداف وحدة دول التعاون

وأضاف أن »جتارب الصحافة 
العربية ال تخلو من سلبيات كما 
أنها في زماننا البعيد كانت أفضل 
من واقعها احلاضر الذي حتولت 
فيه الى انقسامات ولسان فئات 

مختلفة«.
 من جهت����ه أكد األمني العام 
لالحت����اد ناص����ر العثم����ان أن 
االحتاد بدأ بتنفيذ مشروعه في 
تكرمي مؤسسي ورواد الصحافة 
اخلليجية األعضاء في االحتاد 
من خالل تكرمي مؤسسي ورواد 
البحرين واصدر  الصحافة في 
باملناسبة كتابا يسجل مسيرتهم 

بالصوت والصورة.
وأش����ار العثمان الى اصدار 
االحتاد وللمرة األولى كتابا يضم 
قوانني الصحافة والنشر في دول 

اخلليج واليمن.

وقال »نحن أحوج ما نكون 
املتكامل���ة والتفاهم  للصحافة 
وتبادل املصالح وتطوير القدرات 
وخصوصا أن الصحافة سالح ذو 
حدين اذا وجدت من يطورها«.

تتميز عن غيرها من الصحافة 
العربية س����واء فيم����ا يتعلق 
باإلمكان����ات أو تقارب املفاهيم 
واألمناط االجتماعية بني الدول 

اخلليجية.

القائمون عليها وبفضل جهود 
روادها األوائل.

ومن جهته أكد رئيس احتاد 
الصحاف����ة اخلليجي����ة تركي 
السديري أن الصحافة اخلليجية 

� كونا: أكدت وزيرة  املنامة 
الثقافة واالعالم مبملكة البحرين 
الشيخة مي بنت محمد آل خليفة 
أم����س ان التوافق بني الصحف 
اخلليجية هو ترجمة حقيقية 
الوح����دة اخلليجية  أله����داف 
مشيرة الى أن »مثل هذا التوافق 
س����يبقينا مطلعني على أخبار 
وأح����داث جديدة من أجل ابراز 
الهوية اخلليجية وتعريف العالم 

بها«.
وأشارت الشيخة مي خالل 
افتت����اح املؤمتر الع����ام الثاني 
العمومية  واجتماع اجلمعي����ة 
اخلام����س الحت����اد الصحاف����ة 
اخلليجية ال����ى أن املطلع على 
تاري����خ الصحاف����ة اخلليجية 
يرى كيف أصبحت عبارة عن 
كتب ومراج����ع بفضل ما قدمه 

الدعيج: »كونا« حريصة على تطوير التعاون اإلعالمي مع »سانا«

ناصر العثمانتركي السديري الشيخة مي آل خليفة


