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»األساسيات الشرعية للمعامالت المالية اإلسالمية«

في »الصحافيين« غدًا
تنظم جمعية الصحافيني بالتعاون مع شركة شورى لالستشارات الشرعية 
دورة تدريبية حول فلسفة اخلدمات املالية االسالمية واحلسابات املصرفية في 
املصارف االسالمية وعمليات صرف العمالت واحلواالت املصرفية يحاضر فيها 
عبدالستار علي القطان )مدير عام( شركة شورى لالستشارات اعتبارا من غد 

الثالثاء وملدة يومني وسيتم منح املشاركني شهادة بعد انتهاء الدورة.

مبارك الساير متحدثا

)أسامة البطراوي(منى الصالل ومبارك الساير وعبداهلل الفارس في مقدمة احلضور

شهادة تقدير إلحدى املدارس الفائزة

شعار املسابقة درع تكرميية من مبارك الساير للفريق الركن املتقاعد عبداهلل الفارس بحضور منى الصالل

تكرمي أحد املعلمني

)كرم دياب(أحمد الباطني خالل افتتاح الدورة الواحدة والعشرين حملاسبي زكاة الشركات

جانب من املشاركني في الدورة

الباطني: الزكاة إحدى ركائز عجلة
االقتصاد في مجتمعاتنا اإلسالمية

بيت الزكاة افتتح الدورة الواحدة والعشرين لمحاسبي زكاة الشركات

أسامة أبوالسعود
افتتح بيت الزكاة صباح امس اعمال الدورة الواحدة 
والعشرين حملاسبي زكاة الشركات والذي تنظمه ادارة 
التطوير االداري والتدريب في فندق منتجع النخيل 
ومل����دة 5 أيام وتهدف الدورة الى تعريف محاس����بي 
الشركات بالطرق الشرعية املتبعة في احتساب زكاة 

الشركات التي يعملون فيها.
وحتدث في افتتاح الدورة رئيس قسم احملاسبة 
في جامعة األزه����ر د.عصام أبوالنصر ومدير مكتب 
الشؤون الشرعية في بيت الزكاة الداعية علي سعود 
الكليب. ويحرص بيت الزكاة على اقامة هذه الدورة 
سنويا الستشعاره حاجة الشركات واملؤسسات الى 
معرفة كيفية احتساب الزكاة وذلك من خالل احلضور 
واإلقب����ال الكثيف للدورات من قبله����م والذي يدفع 
بدوره بيت الزكاة الى االس����تمرار ف����ي عقد الدورة 

تلبية لهذه احلاجة، واميانا منه برس����الته وبأهمية 
دوره في التوعية بالتطبيق الشرعي ألحد أهم أركان 

االميان في اإلسالم.
وأوضح مدير ادارة املوارد البشرية بالبيت احمد 
الباطني في كلمة ألقاها نيابة عن مدير عام البيت ان 
الدورة صممت لتكون احدى األدوات امليسرة لكيفية 
احتساب الزكاة في الشركات واملؤسسات ولتمكينها 
من القيام بحساب الزكاة الواجبة عليها لتساهم في 

بناء املجتمع وتأكيد دورها التنموي واالنساني.
وأضاف ان الزكاة تعد احدى ركائز عجلة االقتصاد 
في مجتمعاتنا االسالمية فيجب ان نوليها االهتمام 
والعناية اخلاصة ومن هذا السياق اهتم بيت الزكاة 
بدعوة أساتذة ومشايخ أجالء لهم اخلبرة والعلم في 
النواحي الشرعية واحملاسبية لكيفية حساب الزكاة 

إللقاء احملاضرات على املشاركني.

مبارك الساير: التفاعل الكبير مع مسابقة أفضل أداء بيئي
دليل وعي الطلبة والمعلمين بأهمية تحسين الظروف البيئية

وأشار الساير الى انه على الرغم من ان أنشطة هذه 
املسابقة بدأت في الفصل الدراسي الثاني، وعلى الرغم 
من ضيق الوقت، اال ان العطاء كان كبيرا واملساهمات 

كثيرة ومميزة.
وش���كر جميع املدارس على ما قدمت من اجنازات 
لتحس���ني العادات والسلوكيات الضارة بالبيئة حيث 
متنى أن تكون منط حياة جديدا ألبنائنا الطلبة أطفال 

اليوم وشباب املستقبل.
وأوضح أن التفاعل الكبير من قبل املش���اركني من 
ط���الب ومعلمني وكوادر إدارية يدل على وعي ورغبة 
كبي���رة من قبل اجلميع في حتس���ني ظروفنا البيئية 
وهو مؤش���ر إيجابي على مدى تفاعل أهل الكويت مع 

أي مبادرة بيئية.
وهنأ الس���اير الكويت ومنطق���ة حولي التعليمية 
واملدارس املش���اركة في هذه املسابقة ألن الفائز ليس 
من حصل على املراك���ز الثالثة فقط، بل الفائز األكبر 

هو بيئتنا الغالية.
وأوضح اننا تبنينا نش���ر مفهوم البصمة البيئية 
وحتديد البصمة البيئية ألغلب املدارس والتي جتاوزت 
ضعفي أو ثالثة أضعاف املعدل العاملي، الى جانب نشر 
السلوكيات البيئية اإليجابية بني الطلبة، إضافة الى 
حماية ما يقارب 150 شجرة من القطع، وزيادة التواصل 
بني الطلبة ومعلميهم واملجتمع احمليط، كما انه مت تفعيل 
اجلانب االيجابي لوسائل االتصال من رسائل قصيرة 

ويوتيوب ومنتديات إلكترونية للتوعية البيئية.
وأضاف مبارك الساير قائال للمعلمني والطلبة »لقد 
أثبت���م بتفاعلكم الكبير مع هذه املس���ابقة البيئية أن 
مفهوم املسؤولية االجتماعية للشركات في مجتمعنا 
أمامه الكثير من املجاالت التي تتيح له ان يقود خطط 
تنمية مستدامة تواكب وتسابق احيانا برامج احلكومات، 
وذلك بالتنسيق والتفاعل بني القطاعني العام واخلاص 
من خالل الشراكة احلقيقية واطالق برامج ومبادرات 

وأنشطة ذات منفعة تخدم الوطن.
وأشار الى ان الش���ركات في القطاع اخلاص بدأت 
تتوجه في املسار الصحيح واجلهات احلكومية أخذت 
تتفاعل معها في س���بيل ترس���يخ ثقافة »املسؤولية 
االجتماعية في الكويت والعالم ككل«. وفي ختام احلفل 

كرمت املدارس الفائزة في املسابقة.

املقبلة وتتضافر اجلهود ف���ي القطاعني اخلاص والعام 
حلماية اجيالنا من انحراف السلوك البيئي املضر بكوكبنا، 
وقال���ت: ال يفوتنا ونحن نحتفل به���ذا اليوم الول مرة 
مبدارس الكويت وال���ذي يتفق مع اليوم العاملي للبيئة 
ويوافق اخلامس من يونيو من كل عام ان نتقدم بالشكر 
جلميع املدارس املشاركة بهذه املسابقة واللجان العاملة 
واملدرسة املضيفة للحفل وجميع من ساهم وشارك في 
احلفل وعلى رأسهم راعي احلفل الفريق املتقاعد عبداهلل 

الفارس لرعايته ودعمه املستمر.

تنشئة العنصر البشري

بدوره أكدمبارك الس���اير ان مساهمة شركة مؤسسة 
مجموعة الساير في هذا النشاط البيئي التربوي تأتي من 
دافع الشعور بأهمية تنشئة العنصر البشري والطلبة 
الذين هم ش���باب املس���تقبل وغرس حب احملافظة على 
البيئة في نفوسهم كي نرقى ببيئتنا ونحميها من املخاطر 
بتغيير سلوكياتنا وعاداتنا الضارة وصناعة غد أخضر 

للبشرية جمعاء.

ندى أبونصر
أكدت مدير عام منطقة حولي التعليمية منى الصالل 
ان منطق���ة حولي التعليمية ب���دأت منذ العام املاضي 
مبجموعة من االنشطة تشمل جميع املراحل التعليمية 
للحد من ظاهرة االحتباس احلراري حتت شعار »سالمة 
البيئة الكويتية مس���ؤولية وطنية« واستكماال لهذه 
االنش���طة وللحد من ظاهرة التغي���ر املناخي، جاءت 
مش���اركة مدارس املرحلة املتوس���طة مبنطقة حولي 
التعليمية مبشروع البصمة البيئية الذي ترعاه شركة 
مؤسسة محمد ناصر الساير وبذلك بلورت دورا مهما 
للقطاع اخلاص في املشاركة املجتمعية وكانت السباقة 

في هذا املجال.
وأضافت الصالل، خالل الكلمة التي القتها في مدرسة 
مسعود بن سنان املتوسطة � بنني في احلفل اخلتامي 
ملس���ابقة الس���اير الثانية الفضل اداء بيئي )البصمة 
البيئية( برعاية وحضور محافظ حولي الفريق املتقاعد 
عبداهلل الفارس واملدير التنفيذي لشركة مؤسسة محمد 
ناصر الساير واوالده مبارك الساير وحشد من الهيئة 
التربوية والتعليمية في املنطقة، ان االرض س���خرها 
اهلل لالنس���ان وجعل فيها اخليرات واجلنان ووهب 
االنس���ان عقال ليستثمر خيراتها ومواردها الطبيعية 
في خدمة البشرية بقصد تعميرها واالستفادة منها ال 

الفسادها وتدميرها.
وتابعت: لقد انطلق من���ذ بداية القرن املاضي عصر 
الثورة والصناع���ة واالجنازات واالختراعات والرفاهية 
وتسارعت اخلطى دون نظرة متأنية ملستقبل االنسانية 
وتولد ش���عور بالفخر بأن البصمات البشرية طالت كل 
ش���يء حتى وصلت الى االجرام السماوية، لكن بصمة 
جاءت دومنا وعي ولم تكن باحلسبان ولرمبا على غفلة 
من االنسان او نسيان، وهي البصمة البيئية، وتعني مقدار 
االستهالك البش���ري واثره في املوارد الطبيعية املتاحة 
ومدى اس���تيعاب االرض لتلك املمارسات والسلوكيات 
البيئية اجلائرة جتاه كوكب االرض، حتى كاد ان ينفلت 
زم���ام االمور ويقع ما هو محظ���ور، لذا كان لزاما علينا 
وقفة صادقة نقلل فيها من اثر البصمة البيئية في حياتنا 
اليومية ليدوم نعيم االرض لالجيال القادمة وافضل طريق 

وباتفاق مع اجلميع هو اعداد ابنائنا اجيال املستقبل.
وزادت الصالل: نأمل ان تس���تمر املش���اركة لالعوام 

شركة مؤسسة محمد ناصر الساير ترعى مشروع البصمة البيئية في منطقة حولي التعليمية


