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في جزر القمر

مؤسسة البابطين لإلبداع الشعري 
تنتهي من تركيب أول مختبر لغوي

قال مركز الكويت للدراس���ات العربية واالسالمية في 
جزر القمر أمس ان فريقا من مؤسس���ة البابطني لالبداع 
الش���عري انتهى من تركيب أول مختب���ر لغوي في كلية 

االمام الشافعي في جامعة جزر القمر.
وأوضح مدير املركز د.سعيد عبداهلل في اتصال هاتفي 
مع »كونا« امس ان الفريق الذي يضم مهندسني كويتيني 
هما عبداهلل راش���د ونواف نوري استدعى 15 مختصا من 

الكلية لتدريبهم على آلية العمل في املختبر اللغوي.
ونقل عبداهلل عن مسؤولي اجلامعة شكرهم وتقديرهم 
لرئيس أمناء املؤسسة الشاعر عبدالعزيز سعود البابطني 
على انشاء املختبر الذي يعد االول من نوعه في بالدهم.

وأفاد بأن املختبر اللغوي املذكور »كان حلما« مبينا انه 
سيفتتح خالل االشهر القليلة املقبلة لينقل جزر القمر الى 

التعريب املنشود.
يذكر ان معظم س���كان هذه اجلزر العربية ال يتكلمون 
العربية ومن شأن تركيب وتشغيل ذلك املختبر املساعدة 

في حركة تعريب لغتهم.

األبناء املشاركون في دورات تدريب الغوص والسباحة

ضمن أنشطة الدورة الـ 21 لمحاسبة زكاة الشركات في بيت الزكاة

في مركز تدريب الفريق في النادي العلمي

أبوالنصر: استخدام أدوات وأساليب محاسبيةلمعرفة زكاة المال

فريق الغوص استقبل المشاركين في دورات تدريب الغوص والسباحة

ضمن انشطة الدورة احلادية والعشرين حملاسبة 
زكاة الشركات والتي ينظمها بيت الزكاة خالل الفترة 
من 6 وحتى 10 اجلاري والتي حاضر فيها كل من الداعية 
علي سعود الكليب مدير مكتب الشؤون الشرعية في 
بيت الزكاة ود.عصام أبوالنصر اس����تاذ احملاسبة في 
جامعة االزهر في جمهورية مصر العربية ويشارك فيها 
عدد من احملاسبني العاملني في الشركات واملؤسسات 

التجارية واجلمعيات التعاونية.
وألقى د.عصام ابوالنصر محاضرتني، االولى بعنوان 
»االجراءات العملية حلساب زكاة املال واالدوات واالساليب 
احملاس����بية لزكاة املال« والثانية بعنوان »احملاس����بة 
على املوجودات واملطلوبات« أشار فيهما الى انه على 
احملاس����ب اذا أراد احتساب زكاة املال ان يتبع خطوات 
ع����دة من أهمها أوال حتدي����د تاريخ حلول احلول وهو 
التاري�����خ الذي يحسب عنده الزكاة وهو مختلف من 
م�����زك الى آخر ومن شركة الى اخرى حسب ظروفه�����ا 
وتاريخ انتهاء ميزانيتها العمومي�����ة، وذلك فيما عدا 

زكاة ال����زروع والثم����ار غير املعدة 
الزكاة فيها  للتجارة، حيث جت����ب 
عن����د احلصاد، ثانيا البد ان يحصر 
احملاس����ب االموال اململوكة للشركة 
أو للمزكي في نهاي����ة احلول وفقا 
لقواع����د واحكام ال����زكاة وبيان ما 
يدخل منها ف����ي وعاء الزكاة والتي 
يطلق عليه����ا اصطالحا املوجودات 
أو االصول الزكوية وتقوميها ثالثا 
البد للمحاسب أن يحصر املطلوبات 
)االلتزام����ات أو اخلصوم( الواجبة 
الزكوية وفقا  احلس����م من االموال 

لقواعد واحكام الزكاة.
 وبع�����د ذلك يقوم احملاس����ب 
بتحدي�د وعاء الزكاة عن طريق حسم 

املطلوبات الواجبة احلسم من املوجودات الزكوية، فإذا 
وصل الوعاء النصاب أي ما يساوي 85 غراما من الذه�����ب 

اخلالص وجبت الزكاة في املال، ولهذا 
عليه أن يخرج ربع العشر أي 2.5% في 
حال زكاة النقدين وعروض التجارة 

وايراد املستغالت.
وقال د.ابوالنصر ان هناك عدة 
ادوات وأس����اليب محاسبية يحتاج 
اليها احملاس����ب عند احتساب زكاة 
املال وهي »امليزانية العمومية املعدة 
في تاريخ حساب الزكاة � احلسابات 
اخلتامية عن الس����نة املنتهية التي 
حتسب عنها الزكاة � ايضاحات حول 
امليزانية واحلسابات اخلتامية مثل 
القيم����ة اجلاري����ة للموج������ودات 
الزكوية والديون املرجوة الس����داد 
وغير مرجوة السداد وأوراق القبض 
املرجوة وغير املرجوة وعوائد االصول الثابتة ألغراض 
در الدخل واالموال اخلبيثة التي أتت من كس����ب غير 

مشروع واالقساط الواجبة السداد خالل الفترة املالية 
التالية من القروض طويلة االجل � أسعار الذهب وقت 
حلول الزكاة ألجل حس����اب النصاب � االموال املختلفة 
لدى املزكي إلمكاني����ة الضم اذا كان هناك جتانس بني 

بعض � فتاوى الزكاة املعاصرة«.
وأضاف ان املوجودات الثابتة التشغيلية تعتبر من 
عروض القنية ولهذا ال زكاة فيها ما لم تكن مصنوعة 
من الذه����ب أو الفضة.  أما املوج����ودات الثابتة الدارة 
للدخل والت������ي يطلق عليها اصطالحا املس����تغالت 
كاملعدة لاليجار س������واء كانت عمارات أو سيارات أو 
غيرها مما يحتفظ به لغرض حتصيل الدخل فال زكاة 
في أعيانه������ا وعلى احملاسب ان يقوم هذه املوجودات 
على اساس قيمة الكلفة ناقصة مخصص االسته�����الك 

املتراكم ملواجهة أي انخفاض دائم في القيمة.
وقام د.عصام أبوالنصر استاذ احملاسبة في جامع�ة 
االزهر بعقد ورش عمل لكيفية احتس����اب املوجودات 

واملطلوب����ات  وفق احلالة العملية.

استقبل فريق الغوص املشاركني في دورات 
الغوص وتعليم السياحة في مركز تدريب 
النادي العلمي، وفي بيان صحافي قال رئيس 
فري����ق الغوص الكابنت طالل الس����رحان ان 
التدريب سيكون حتت اشراف مدربني على 
كفاءة عالية من الش����باب الكويتي احلاصل 
على شهادات عاملية معتمدة من منظمة مدربي 

الغوص احملترفني الدولية )بادي(.
وبني الس����رحان ان طرح ه����ذه الدورات 
التدريبية يدخل ضمن رسالة فريق الغوص 
الكويتي في نش����ر الوعي مبمارسة رياضة 
الغوص بحرفية ووفق معايير األمن والسالمة 
املعتمدة في االحت����اد الدولي للغوص الذي 
ميثله فري����ق الغوص الكويتي في الكويت، 
وايضا يهدف الفريق الى احتضان الشباب 
لشغل وقت فراغهم بعمل مفيد يعود عليهم 
بالنفع والفائدة خالل موسم الصيف، وكذلك 
نشر الوعي البيئي في احملافظة على موارد 

البيئة البحرية الكويتية.
وذكر السرحان انه مت جتهيز مركز تدريب 

فريق الغوص الكويتي بجميع الوسائل من 
فصول دراس����ية ومعدات الغوص وحوض 
سباحة لتدريب املشاركني على درجة عالية 
من املهارة واخلبرة، ليكون هو مركز التدريب 
الوحيد في الكويت غي����ر الربحي ومعتمدا 
رسميا في اصدار التراخيص للمتدربني من 
منظمة مدربي الغ����وص احملترفني الدولية 
)بادي( اكبر منظمة للغوص في العالم ومقرها 

الواليات املتحدة االميركية.
ووجه الس����رحان دع����وة ألولياء االمور 
لتشجيع ابنائهم والشباب وتوجيههم لهذه 
الدورات التدريبية التي من شأنها أن ترعى 
وتستغل الطاقات الشبابية وتصقل مواهبهم 

ليكونوا قيمة مضافة لبلدهم الكويت.
يذكر ان فريق الغوص، تأسس في 1991 
وحاصل على شهادتي تقدير من برنامج االمم 
املتحدة حلماية البيئة )اليونيب( وقد اعتمد 
مؤخرا كممثل رس����مي لرياضة الغوص في 
الكويت لدى االحتاد الدولي للغوص واالحتاد 

العربي للغوص.

د.عصام أبوالنصر

جانب من التدريب

)أسامة البطراوي(د.موضي احلمود ود.ناجي املطيري ود.علي العمير ود.عبداهلل الفهيد في مقدمة احلضورد.موضي احلمود ود.ناجي املطيري يكرمان موظفة في »األبحاث« تكرمي أحد موظفي معهد األبحاث املميزين  

الحمود: رفع مخصصات البحث العلمي وإنشاء المجلس األعلى لألبحاث قريباً

دارين العلي 
أكدت وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي د.موضي احلمود أن 
اخلطة اخلمسية للحكومة التي حازت موافقة جميع األطراف شددت 
على ضرورة رفع مخصصات البحث العلمي لتشكل نسبة كبرى 
مما هي عليه اآلن، الفتة الى أن املجلس األعلى للبحث العلمي قيد 
اإلنشاء، وذلك ضمن اخلطة اخلمسية للحكومة لألعوام 2011-2010 

الى 2014- 2015، واعدة بتفعيل هذا املجلس في أقرب فرصة.
وأشارت د.احلمود في تصريح للصحافيني عقب متثيلها سمو 
ولي العهد الشيخ نواف األحمد في رعايته حلفل تكرمي املوظفني 
املميزي����ن في معهد الكويت لألبحاث العلمي����ة الذي نظمه املعهد 
صباح أمس، الى حرص احلكومة على دعم البحث العلمي س����واء 
في املعهد أو جامعة الكويت أو مؤسسة الكويت للتقدم العلمي أو 
الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بحيث تتكامل اجلهود 

البحثية مع جهود التطوير في مجال العلم بشكل عام. 
واعتبرت أن رعاية س����مو ولي العهد الحتف����ال املعهد بتكرمي 
الباحثني املتميزين يؤكد تشجيعه لروح البحث واالبتكار، معتبرة أن 
البحث العلمي هو الركيزة األساسية ألي مجتمع يطمح الى التطور 
واالرتقاء، مثمنة في نفس الوقت ما يقوم به املعهد منذ نشأته في 
أواخر الستينيات وحتى اليوم، وحرصه على االرتقاء والتقدم من 

مرحلة الى أخرى بجهود أبنائه من الباحثني والعلماء.
وذكرت احلمود أن احلفل رك����ز على جهود الباحثني والعلماء 
التي يبذلونها في املختب����رات واملعامل بعيدا عن األضواء، حيث 
يقدمون عصارة جهده����م وبحثهم لرخاء املجتمع وتقدمه ورخاء 
اإلنس����انية بشكل عام، مؤكدة أن مجلس اخلدمة املدنية أقر خالل 

اجتماعه األخير مزايا مالية للباحثني. 
ونقلت احلمود خالل كلمة ألقتها في احلفل حتيات راعيه  سمو ولي 
العهد الشيخ نواف األحمد  الذي نابت عنه في احلفل، ناقلة متنياته 
للمكرمني باستمرار التميز، وملعهد الكويت لألبحاث العلمية مبزيد 
من اإلجنازات التي حتقق ملجتمعنا مكانة متقدمة في عصر تتزايد 

فيه التحديات وتتسارع فيه االكتشافات العلمية وتطبيقاتها.
ولفتت الى انه ومع تفاقم التحديات التي تفرضها حركة العصر 
عملت الدولة وقياداتها على الدفع بالبحث العلمي إلى مدارج االرتقاء 
والتقدم باعتباره السبيل األمثل للتنمية الشاملة واألداة األساسية 
لتحقيق الرفاه والقوة واالزدهار،  فتوجهت نحو وضعه على أعتاب 
مرحلة جديدة ومنح����ه األولوية املطلقة واالهتمام اجلدير به في 
العديد من املجاالت كالبيئة والطاقة والتكنولوجيات الواعدة التي 
وردت في »إعالن الكويت« الذي صدر عن القمة العربية االقتصادية 
والتنموي����ة واالجتماعية، التي دعى إليها صاحب الس����مو األمير 
الشيخ صباح األحمد مطلع العام املاضي، فضال عن تقدمي سموه 
150 مليون دوالر لدعم برنامج مي����ول البحوث العلمية املتصلة 
بالطاقة والبيئة والتغير املناخي، والتي أعلن عنها سموه في القمة 
الثالثة ملنظمة الدول املصدرة للنفط »أوپيك«، باإلضافة إلى تبرع 

الكويت مببلغ 10 ماليني دوالر للمساهمة في إنشاء مصرف للوقود 
النووي بإشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وأش����ارت احلمود الى ان ذلك يهدف الى تعزيز االستفادة من 
نتائج مشاريع ودراسات معهد الكويت لألبحاث العلمية من خالل 
حث وتوجيه مختلف القطاعات الوطنية نحو ذلك، مع دعم جهود 
املعهد ف����ي النهوض باألبحاث العلمية في مجاالت الطاقة البديلة 
واملتجددة وتقنية النانو، وإيجاد شركات متخصصة لتسويق نتائج 

مشروعاته ودراساته البحثية، كما عكست اخلطة اخلمسية للتنمية 
2014/2009 هذا االهتمام، إذ تضمنت هدفا اس����تراتيجيا خامسا، 
يعنى بالنهوض بأعمال البح����ث العلمي والتطوير، وهي مبادرة 
حتدث للمرة األولى بالنسبة خلطط التنمية في الدولة، وقد حمل 
هذا الهدف عنوان »تطوير مجاالت البحث العلمي والتكنولوجي 

ودعم تطبيقاتها لدعم التنمية«. 
وب����دوره حتدث مدير عام املعهد د.ناج����ي املطيري عن اهمية 

التكرمي بالنس����بة للمشتغلني في نش����اط البحث والتطوير، ألنه 
بأعمالهم اإلبداعية واملبتكرة تقوم احلضارات وتتقدم الش����عوب، 
وجميعن����ا يعلم أن العم����ل العلمي اجلاد ال يس����تغرق من حياة 
الباحث والعالم أوقاتا معينة هي تلك التي يقضيها في املختبر أو 
املوقع أو املكتب وإمنا يس����تغرق تفكيره كله، كما أن وظائفهم ال 
تتعلق بعائدها االقتصادي املباشر وإمنا بأهميتها في خلق عالم 
تكون متاعبه أقل ورخاؤه أعم وأكبر، عالم يناهض مشكالت الفقر 

واجلوع والتخلف. 
ولفت الى انه ومن هذا املنطلق جاء التفكير في استحداث تقليد 
سنوي لتكرمي أبناء املعهد من أصحاب األعمال املتميزة والذين طاملا 
نالت نتائج أبحاثهم ودراساتهم تقدير مؤسسات وطنية وإقليمية 
ودولي����ة لذا كان من الضروري أن يجدوا التقدير واالحتفاء أيضا 

من مؤسستهم التي يرتفع شأنها بنتائج أعمالهم.
وأوضح ان أس����س ومعايير التك����رمي واالختيار متت بتحديد 

فئتني:
األولى: عبارة عن جائزة اإلجناز العلمي، ومتنح وفق معايير 
تخص حجم األعمال التي قدمت خالل السنة وتشمل إعداد وتنفيذ 
املش����اريع البحثية ورئاستها بكفاءة، وكذلك النشر في الدوريات 
العاملية املرموقة واملؤمترات، فضال عن اإلسهام في تطوير قدرات 
ومهارات العاملني، ووفق هذه املعايير سنحتفي اليوم بتكرمي )20( 

من الباحثني باملعهد.
أم����ا الفئة الثاني����ة فهي جائزة التميز العلم����ي، ومتنح للذين 
حصلوا على جوائز عاملية أو إقليمية أو محلية سواء على املستوى 
الفردي أو على مستوى فرق عمل الدراسات واملشروعات البحثية، 
وسيكرم املعهد في دورة هذا العام )27( باحثا حصلوا على جوائز 

خالل العام 2009/2010. 
ولفت الى ان هذه الفترة من عمر املعهد تش����هد مرحلة حتول 
هي األكبر في تاريخه، وذلك مبشروع التحول االستراتيجي، الذي 
يتم من خالله تطوير بنيته التحتية وإعادة رسم برامجه وتنفيذ 
مشروعات تتناس����ب مع إيقاعات العصر وتخدم حاجات التنمية 

الوطنية كمشروعات الطاقة البديلة واملتجددة.
أما كلمة املكرمني، فألقتها د.حبيبة املنيع، فأشارت إلى أن معهد 
الكويت لألبحاث العلمية أدرك خالل مسيرته العلمية أن االستثمار 
الناجح هو في العنصر البشري، فحرص على استقطاب الكفاءات 
العلمية املميزة للمشاركة في أبحاثه، وأولى إعداد الكوادر الوطنية 
عناية فائقة وسعى لزيادة نسبة مشاركتها، مع العمل أيضا على 
ترسيخ عالقات علمية وبحثية متميزة، مع الكثير من املؤسسات 

العلمية واإلنتاجية ومراكز البحث والتطوير.  
وأوضح����ت أن التكرمي ميثل حافزا ملزيد م����ن العطاء املتجدد 
للعاملني في املعهد، ويش����جع على اإلبداع واالبتكار، كما انه دافع 
للتميز وطريق لالرتقاء مبستوى تنافسية األبحاث التي تعد من 

أجل الوصول إلى املستويات العاملية.

خالل حضورها حفل تكريم الموظفين المميزين في معهد األبحاث ممثلة سمو ولي العهد

العمير: ال خوف على السلطتين إذا تبّنت الحكومة 
خيار المواجهة والتصدي لالستجوابات

دارين العلي
أعرب رئيس جلنة شؤون البيئة في 
مجلس األمة النائب د.علي العمير عن 
اعتق���اده أنه ال خوف على املجلس أو 
احلكومة إذا اختارت األخيرة املواجهة 
والتصدي لالس���تجوابات، وبالتالي 
فإن »احلق س���يظهر م���ن خالل هذه 
االستجوابات ونحن ال نقبل بأي نوع 
من التردي في األداء احلكومي وأي حكم 
على االستجواب سيكون بعد املداولة 

وليس قبلها«. 
ومتنى خالل مشاركته في حفل تكرمي 
املوظفني املميزين في معهد األبحاث ان 
تواجه هذه االستجوابات، وإذا مت ذلك 
فإن األمور ستمضي مبا فيه نفع للوطن 

ونفع لإلدارة احلكومية.
وق���ال: »البد م���ن أن يطوى امللف 
الرياض���ي املتخ���م بالصراعات والبد 
للقانون أن يبس���ط والبد لإلجراءات 
التي س���تتخذها احلكومة أن تتخذها 
على وجه الس���رعة وال تكون كردود 
أفعال بحيث ننتظ���ر من النواب ماذا 

يقولون لننفذ ما يريدونه«.
وعن اجراءات احلكومة في أم الهيمان 

قال: ألول مرة نشهد في الفترة التي مضت 
حتى قبيل التلويح باالس���تجواب ان 
هناك اجراءات جيدة وامنا بالتأكيد لدى 
املستجوب ما يقوله خالل االستجواب، 
ونحن رغم اجلهود الواضحة للحكومة 
جتاه موض���وع أم الهيمان فقد يكون 
لدى املستجوب بعض املالحظات وال 
منلك كن���واب أن نتبنى أي موقف إال 
بعد س���ماع وجهتي النظر من الطرف 
احلكومي والنيابي وسنتخذ القرار بناء 

على ما يقدم في هذه املرافعة.
وأضاف »كتقرير أجنزناه في جلنة 
شؤون البيئة، مت تبنيه من قبل احلكومة 
التي أخ���ذت بجميع توصياتنا ومنها 
توصيات تتعلق بدراسة بيئية محكمة 
تفرز املصانع التي مازالت مخالفة وتوقع 
عليها نوعا من العقوبات قد تصل الى 
س���حب الترخيص اذا ثبت جتاوزها 
وأيضا هناك املسح الصحي والتشجير 
وحتديد امليزانيات وأيضا مراعاة املنطقة 
السكنية التي نالها التلوث بشكل كبير، 
وأيضا بعض املناط���ق املجاورة لها، 
واعتقد أن تبني احلكومة للتقرير هو 

اجناز لكال الطرفني«.

وفي تعليقه على موضوع تلويح 
النقابات باالضراب قال: »ما أمتناه أن 
يسود مبدأ العدل واملساواة في جميع 
الوظائف وأن يكون األجر مقابل العمل 
وال يكون مقابل التصعيد واالضراب 
ولذلك ال نتمن���ى أن تواجه احلكومة 
باضراب���ات الرغامها عل���ى تنفيذ أي 
مطالبة، النقابات تعمل اآلن ولها احلق 
في التعبير عن موقفها واحلكومة ملزمة 
بعدم تغلي���ب كادر على آخر ألن ذلك 
سيسبب اشكاال في أن تصبح بعض 
الوظائف جاذبة وأخ���رى طاردة في 
ظل حاجة الدولة اليها، وسندافع عن 
التي ستتخذها  احلريات واالجراءات 
النقابات لتعديل وضع املوظفني وأي 
شيء فيه مبالغة أو جنوح الى التعسف 
وشل األعمال في الدولة قد يؤثر سلبا 

على قضية املواطنني«.
وبني ان اللجنة املالية في املجلس 
انتهت من وضع التعديالت على صندوق 
املعسرين ووضع على جدول األعمال 
احتمال أن يس���تعجل قبل فض دور 
االنعقاد، لالستفادة من الصندوق خالل 

الصيف.


