
أع��ل��ن رئ��ي��س م��ج��ل��س إدارة جمعية 
احملاسبني واملراجعني الكويتية صقر احليص 
ع��ن خطة عمل م��ن سبع نقاط رئيسية مت 
وضعها بعد  اجتماع اعضاء مجلس ادارتها 
م��ع وزي��ر ال��دي��وان األم��ي��ري الشيخ ناصر 
صباح األحمد يوم األحد املاضي واالستماع 

ملالحظاته حول رؤية الكويت 2035.
وقال احليص في تصريح صحافي أمس 
إن ل��ق��اًء ه��ام��اً جمع الشيخ ن��اص��ر صباح 
األحمد يوم األحد املاضي مع جمعيات النفع 
العام ومنها اجتماع مع اعضاء مجلس ادارة 
جمعية احملاسبني وامل��راج��ع��ني الكويتية 
حيث مت االستماع خالل االجتماع الى اهم 
املالحظات والنقاط وآليات العمل املشتركة 

لتحقيق رؤية الكويت 2035.
وأضاف احليص أن اجتماعا ضم أعضاء 
مجلس إدارة اجلمعية في ذات اليوم للتباحث 
حول املالحظات وامكانيات وقدرات اجلمعية 
في مجال حتقيق الرؤية االميرية السامية 
وكيفية مساهمتها بصورة فاعلة في هذه 
ال��رؤي��ة ك��ي ت��رى ال��ن��ور وت��الق��ي طموحات 
ال��ق��ي��ادة السياسية وال��ش��ع��ب وال��ش��ب��اب 
الكويتي. وذك��ر احليص أن مجلس إدارة 
اجلمعية وضع خطة عمل مبدئية تتضمن 
سبع نقاط رئيسية ف��ي ه��ذا ال��ش��أن اولها 
تشكيل فريق عمل باجلمعية يناط به القيام 
بكافة االعمال واالنشطة التي تتواكب مع 
رؤي��ة الكويت 2035 س��واء م��ن التواصل 

امل��ب��اش��ر م��ع اجل��ه��ات الرسمية واملعنية 
باخلطة او اقتراح املبادرات التي من شانها 

املساهمة في هذه الرؤية.
واوضح أن رئيس مجلس ادارة اجلمعية 
بصفته س��ي��ك��ون رئ��ي��س��ا ل��ف��ري��ق العمل 
وعضوية املهنيني واملختصني ف��ي مجال 
امل��ي��زان��ي��ات ال��دول��ي��ة واحمل��اس��ب��ة االداري���ة 

والتكاليف واملشاريع الدولية العمالقة.

وأض��اف أن ثاني ه��ذه النقاط يتمثل في 
ال��ت��واص��ل املباشر م��ع االدارة املعنية من 
قبل الديوان االميري بهدف تزويد جمعية 
احملاسبني واملراجعني الكويتية باملعلومات 
والبيانات والدراسات الالزمة التي تساعد 
في رسم اخلطط ضمن املهل الزمنية لعقد 
الندوات وورش العمل بشأن رؤية الكويت 
2035 مشيرا الى ان االتفاق جرى على عقد 

ندوة في منتصف شهر يوليو املقبل فضال عن 
ندوة ثانية في منتصف شهر أغسطس مبقر 

اجلمعية.
وع��ن النقطة الثالثة ق��ال احليص: إنها 
تتمثل ف��ي امكانية ال��ت��واص��ل املباشر مع 
الفريق الفني اخلاص برؤية )كويت 2035( 
بهدف النقاش والتحاور في القضايا الفنية 
اخل��اص��ة باملشاريع وم��ا ميكن ان تقدمه 

جمعيه احملاسبني وامل��راج��ع��ني الكويتية 
للفريق ك����اآلراء واالس���ت���ش���ارات الفنية 
واملهنية. وأضاف أن النقطة الرابعة تتلخص 
بتزويد اجلمعية بالقوانني والتشريعات 
قيد الدراسة اخلاصة برؤية )كويت 2035( 
وم��اه��ي القوانني التي تستدعى مشاركة 
اجلمعية مبينا ان خامس النقاط جتسد في 
تقدمي يد العون واملساعدة للديوان من خالل 

ترشيح بعض االع��ض��اء ال��ذي��ن لهم خبرة 
باملجال املالي واالداري في حني ارتكزت 
س���ادس ال��ن��ق��اط على العمل على تسليط 
الضوء اعالميا على الرؤية بصورة احترافية 
وذات جودة عالية مبا يخدم مشروع رؤية 

الكويت 2035.
وأشار إلى أن آخر هذه النقاط والتزاما من 
جمعية احملاسبني واملراجعني الكويتية في 
اثبات جديتها باملساهمة الوطنية الفاعلة 
والتطوعية ستقوم بتزويد الديوان االميري 
بتقارير دورة عن سير العمل بهدف مواجهة 
اي من التحديات وازالة اي من العوائق التي 
قد تساهم في اعاقة دور جمعيات النفع العام 
بشكل عام وجمعية احملاسبني واملراجعني 
الكويتية بشكل خاص بلعب دورها الوطني 
في هذه الرؤية. واعتبر احليص ان جمعية 
احملاسبني واملراجعني الكويتية متلك من 
االمكانيات والقدرات الكبيرة التي تؤهلها 
للعب دور ه��ام وحيوي في ع��دة ركائز من 
ركائز رؤية الكويت السبع خصوصا فيما 
يتعلق باجلانب االقتصادي والفني واملهني 
منها فضال عن قدراتها املهنية بلعب دور كبير 
في مجال االقتصاد املعرفي ووضع الدراسات 
الهادفة الى تنويع مصادر الدخل وتوطني 
العمالة وكذلك تطوير ال��ك��وادر البشرية 
املختصة في املجال احملاسبي وامل��ال��ي من 
خالل دوراتها املهنية املتخصص واحلصرية 

التي تقدمها مبقرها على مدار العام.
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2035 لتعزيز مساهمة اجلمعية في رؤية الكويت 

احليص: جمعية »احملاسبني واملراجعني« اجتمعت مع وزير الديوان األميري ووضعت خطة عملها

أكد مدير  جلنة زكاة العثمان التابعة جلمعية 
النجاة اخليرية الشيخ أحمد باقر الكندري سعي 
اللجنة احلثيث خلدمة املسلمني وتقدمي الدعم 
والعون للمستفيدين من خاللها مشاريعها املميزة 
التي تزيد عن 30 مشروع متنوعة ما بني تعليمية 

وطبية وإنشائية وإغاثية وتربوية ودعوية.
وأعلن الكندري عن استقبال اللجنة لزكاة 
الفطر ومقدارها صاع نبوي من األرز ونحوه مما 
يعتبر قوتاً يتقوت بهوالصاع )مكيال ما يعادل 
2.5 كيلو غراما من األرز تقريباً( أومن األقوات 
األخرى كالقمح والتمر والذرة والدقيق أو األموال 
النقدية ومت تقديرها بدينار واحد عن الفرد فكثيراً 
من املستفيدين يفضلها نقدي كونه يشتري بها ما 

يناسبه من طعام يتماشى مع عاداته وتقاليده.
وتابع: يلزم املزكي أن يخرج زكاة الفطر عن 
نفسه وعن زوجته وعن كل من تلزمه نفقتهم من 
أوالده الصغار ووالديه إذا كان يعولهما، مؤكداً 
وج��وب زك��اة الفطر على ك��ل ف��رد م��ن املسلمني 
صغيراً كان أو كبيراً، ذك��راً كان أو أنثى، بحيث 
يكون لديه عند وجوبها ما يزيد عن ُقوته وقوت 
عياله الذين تلزمه نفقتهم، وزائ��دة عن حاجاته 
األصلية لليلة العيد ويومه ملا جاء عن عبد الله 
بن عمر رضي الله عنهما )فرض رسول الله صلى 
الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان، صاعاً من 
متر أو صاعاً من شعير، على العبد، احلر، والذكر، 

واألنثى، والصغير، والكبير من املسلمني(. 
 وأوض���ح ال��ك��ن��دري أن اإلس���الم ش���رع  هذه 
الزكاة لتكون طهرة للصوم مما شابه من اللغو 

وال��رف��ث وك��ذل��ك طعمة للمساكني واحملتاجني 
فتسد حاجتهم في ه��ذا اليوم امل��ب��ارك، كما أنها 
من أسباب رسم البسمة على محي املستفيدين 
في يوم العيد، وكذلك تساهم في تأليف القلوب 
ونشر احملبة واأللفة ونبذ التحاسد والتباغض، 
مستشهداً بحديث ابن عباس رضي الله عنهما 
قال: )فرض رسول الله -صلى الله عليه وسلم- 
زك��اة الفطر طهرة للصائم م��ن اللغو والرفث 
وطعمة للمساكني،من أداها قبل الصالة فهي زكاة 
مقبولة وم��ن أداه��ا بعد الصالة فهي صدقة من 

الصدقات(.

الكندري: جلنة العثمان تسعى خلدمة 
املسلمني وتقدمي الدعم والعون للمستفيدين 

أحمد باقر الكندري

الشراح: عادة سنوية نحرص على إحيائها إلدخال البهجة والسرور على األسر التابعة له

4250 هدية رمضانية على األسر احملتاجة بيت الزكاة وزع 
انتهى بيت ال��زك��اة م��ن م��ش��روع الهدية 
الرمضانية 2017 التي بدأ توزيعها قبل حلول 

شهر رمضان املبارك.
وق��ال مراقب التبرعات العينية في بيت 
الزكاة ع��ادل الشراح إن بيت الزكاة يحرص 
سنويا على إحياء هذه العادة التكافلية لصالح 
األس��ر املستحقة للمساعدة واملسجلة لديه 
إلدخال البهجة والسرور على قلوبهم مبناسبة 
حلول شهر رمضان املبارك ولتخفيف العبء 

على أرباب هذه األسر.
وأضاف الشراح أن بيت الزكاة قام بتوزيع 
4250 ك��رت��ون ه��دي��ة رمضانية ه��ذا العام 
لتستفيد منها األس��ر التي يكفلها بيت الزكاة 
ولديها بطاقات متوين خاصة بالبيت، موضحاً 
أن تكلفة املشروع بلغت )32،675 د.ك – اثنني 
وث��الث��ني أل��ف��اً وستمائة وخمسة وسبعني 
ديناراً(. وأوضح أن الهدية الرمضانية عبارة 
عن كرتون يتحتوي على املواد الغذائية التي 

يكثر استعمالها في رمضان.
وأشار إلى أن بيت الزكاة قام بتوزيع هذه 
الهدية الرمضانية من خالل مخازن التبرعات 
العيينية في بيت الزكاة بالساملية قبل حلول 
شهر رمضان وحتى نفادها خالل فترات العمل 

الرسمية لبيت الزكاة الصباحية واملسائية.
وبني الشراح أنه ميكن للمتبرعني أن يقوموا 
بالتبرع ملشروع الهدية الرمضانية من خالل 
قنوات التبرع املختلفة من س��واء في صاالت 
احملسنني في املركز الرئيسي بضاحية الشهداء 
أو فروعه في سلوى، وأشبيلية، واجلهراء 
أو مكتب ال��ت��واص��ل م��ع ك��ب��ار احملسنني في 

منطقة ضاحية عبدالله السالم، أو في أحد 
مراكزه اإليرادية املتواجدة بالقرب من األسواق 
املركزية للجمعيات التعاونية ومركزيه في 
مجمعي االفنيوز و360 أو عبر موقع بيت 
الزكاة اإللكتروني zakathouse.org.kw، أو 
من خالل تطبيق بيت الزكاة ملستخدمي االيفون 
وان��دروي��د وتطبيق og-money kw، كما 

ميكن التواصل مع املختصني بخدمات املتبرعني 
من خالل الواتساب . و أشاد الشراح بجهود 
املتبرعني واحملسنني ف��ي الكويت حلرصهم 
الشديد على دع��م اخلير واألع��م��ال اخليرية، 
مثنيا على  املبادرين واملسارعني على فعل 
اخلير بإخراج الزكاة وبذل الصدقات ملساعدة 

األسر املستحقة للمساعدة.

أعلن نائب رئيس جلنة زك��اة األندلس 
التابعة جلمعية النجاة اخليرية بدر الشراح 
استقبال اللجنة لزكاة الفطر ومقدارها صاع 
نبوي من األرز ونحوه مما يعتبر قوتاً يتقوت 
به والصاع )مكيال ما يعادل 2.5 كيلو غراما 

من األرز (.
وتابع الشراح : يلزم املزكي أن يخرج زكاة 
الفطر عن نفسه وع��ن زوجته وع��ن كل من 
تلزمه نفقتهم من أوالده الصغار ووالديه إذا 
كان يعولهما، مؤكداً وجوب زكاة الفطر على 

كل ف��رد من املسلمني صغيراً ك��ان أو كبيراً، 
ذك��راً ك��ان أو أنثى، بحيث يكون لديه عند 
وجوبها ما يزيد عن ُقوته وقوت عياله الذين 
تلزمه نفقتهم، وزائ��دة عن حاجاته األصلية 
لليلة العيد ويومه ملا ج��اء عن عبد الله بن 
عمر رض��ي الله عنهما )ف��رض رس��ول الله 
صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان، 
صاعاً من متر أو صاعاً من شعير، على العبد، 
احلر، والذكر، واألنثى، والصغير، والكبير من 

املسلمني( .

الشراح: زكاة األندلس تستقبل زكاة  
الفطر لتوزيعها على احملتاجني

عادل الشراح 

صقر احليص  الشيخ ناصر صباح األحمد خالل استقباله مجلس إدارة جمعية احملاسبني واملراجعني

هدايا رمضانية

دعا أهل البر واإلحسان للمساهمة بدعم أعمال اجلمعية

العمار: »إحياء التراث اإلسالمي«  جتمع أموال الزكاة 
والصدقات وتوزعها على األسر احملتاجة والفقيرة

أوض���ح نبيل ال��ع��م��ار - رئيس 
الهيئة اإلدارية لفرع العمرية التابع 
جلمعية إح��ي��اء ال��ت��راث اإلس��الم��ي 
-  ب��أن اإلدارة وم��ن خ��الل اللجان 
التابعة لها قامت بتنفيذ العديد 
من األنشطة والفعاليات خالل هذا 

الشهر املبارك .
فقد قامت جلنة الزكاة والصدقات 
التابعة لإلدارة بجمع أموال الزكاة 
والصدقات من أهل اخلير واستقبال 
ال��ك��ف��ارات وال��ن��ذور ليتم توزيعها 
على األسر احملتاجة والفقيرة ، حيث 

ق��ام��ت مب��س��اع��دة أك��ث��ر م��ن )850(  
أسرة خالل عام 2016 وحتى شهر 
ابريل 2017م مبساعدة مقطوعة 
ملستحقيها م��ن الفقراء واملساكني 
واألي���ت���ام واألرام������ل وامل��ط��ل��ق��ات 

واملرضى وضعاف الدخل . 
وك��ذل��ك م��س��اع��دة )25( أس��رة 
م��س��اع��دة ش��ه��ري��ة ل��ل��ح��االت من 
سكان منطقتي العمرية والرابية ، 
والقيام بتوفير متطلباتهم املعيشية 
الضرورية ، باإلضافة لقيام اللجنة 
بتوزيع امل��واد التموينية والعينية 

على مختلف احلاالت.
وأوضح العمار بأن جلنة الزكاة 
ستقوم باستقبال زكاة الفطر طعاماً 
خ��الل نهاية شهر رم��ض��ان، وذل��ك 
إتباعا للسنة ، حيث يتم استالم 
امل����واد العينية وت��وزي��ع��ه��ا على 
احملتاجني ، وحترص على إخراجها 

في وقتها الشرعي .
وم��ن مشاريع اللجنة املوسمية 
م��ش��روع )ذب���ح األض��اح��ي( داخ��ل 
وخ����ارج ال��ك��وي��ت إح��ي��اء للسنة 
بالتعاون مع إحدى اللجان التابعة 

للجمعية ف���ي ع��م��ل��ي��ة اس��ت��ق��ب��ال 
التبرعات ، كذلك من املشاريع التي 
تقوم بها اللجنة مشروع )الصيف( 
، وال���ذي ي��ه��دف لتوفير األج��ه��زة 
الكهربائية خ���الل ش��ه��ر الصيف 
احلار للتخفيف على احلاالت مثل : 
مكيف – براد ماء – ثالجة – غسالة 
– طباخ.   كما تتبنى اإلدارة مشروع 
)املسكن الدافئ( ، وذلك خالل موسم 
الشتاء ، والذي يتم من خالله توزيع 
بعض األج��ه��زة الكهربائية مثل : 
م��دف��أة – بطانية  - س��خ��ان م��اء ، 
باإلضافة لكسوة الشتاء على األسر 
احملتاجة والفقيرة، وذلك بعد عمل 
زي���ارة ميدانية للتأكد م��ن حاجة 
األس��ر لهذه األج��ه��زة. ودع��ا العمار 
املتبرعني للمساهمة والتبرع لهذين 
امل��ش��روع��ني لتخفيف امل��ع��ان��اة عن 
األخ��وة احملتاجني من حر الصيف 

وبرد الشتاء القارس .
وأض���اف نبيل ال��ع��م��ار ب��أن من 
املشاريع التي نقوم بها أيضاً مشروع 
)السلة ال��غ��ذائ��ي��ة( ، وال��ت��ي نقوم 
بصرفها لصالح األسر احملتاجة من 
األرامل واأليتام واملطلقات واملساكني 
وضعاف الدخل وغيرهم طوال أيام 
السنة ، حيث حترص اللجنة على 
توزيع امل��ش��روع  كامالً قبل موسم 
رمضان كإطعام لهم ط��وال الشهر 
، وق��د مت ت��وزي��ع أكثر م��ن  )100( 
سلة غذائية قبل رمضان لهذا العام 

1438ه�  على األسر. 
 ، تطرق نبيل العمار ال��ى جلنة 
الدعوة واإلرشاد موضحاً بأنها من 
اللجان الهادفة في املجال الدعوي 
، وم��ن أعمالها إق��ام��ة احمل��اض��رات 
الدينية الهادفة وال��دورات العلمية 
وط��ب��اع��ة ال��ك��ت��ي��ب��ات اإلس��الم��ي��ة 
والبروشورات واملطويات الدينية 
ال��ت��ي ت��ن��اول��ت مختلف القضايا 
واألم����ور ال��ش��رع��ي��ة امل��ه��م��ة م��ث��ل : 
ال��رش��وة – وأت���وا ال��زك��اة – مل��اذا ال 
تصلي ؟ - امل��س��ح على اخل��ف��ني – 
شروط الصالة وأركانها – األحكام 

املختصرة بشهر رج��ب – شعبان 
آداب وأح��ك��ام . باإلضافة لطباعة 
ونسخ )10( آالف CD قرآن كرمي 
ك��ام��ل ب��ص��وت إم���ام احل���رم املكي 
الشريف الشيخ ) ماهر املعيقلي ( 

ومجموعة مشايخ.
و االستمرار ف��ي  إقامة ال��درس 
األسبوعي في ديوانية الفرع كل يوم 
أربعاء بعد صالة املغرب، حيث يتم 
من خالله استضافة مجموعة من 

املشايخ وطلبة العلم .
كما مت إشهار إس��الم العشرات 
من اخل��دم من مختلف اجلنسيات، 
وذلك من خالل إقامة امللتقيات التي 
تنظمها اللجنة  للمهتدين في منطقة 
ال��ع��م��ري��ة، وت��وزي��ع مطبوعاتها 
على املتبرعني، وامل��راف��ق العامة 
واجلمعيات وامل����دارس واجلهات 
احل��ك��وم��ي��ة ، وت��وزي��ع املصاحف 
باللغة العربية ولغات مختلفة ، 

وإقامة احملاضرات الدينية الهادفة .
وف��ي نهاية تصريحه دع��ا نبيل 
العمار - رئيس الهيئة اإلداري���ة 
ل��ف��رع ال��ع��م��ري��ة ال��ت��اب��ع جلمعية 
إحياء التراث اإلسالمي - أهل البر 
واإلح��س��ان إل��ى التبرع واملساهمة 
لدعم أعمال اإلدارة مثل : إقامة إفطار 
الصائم خالل شهر رمضان املبارك، 
وبناء املشاريع اخليرية والتبرع 
بالزكاة والصدقات لتفريج كربة 

إخوانكم احملتاجني في كل مكان.
 موضحاً بأن اإلدارة تفتح أبوابها 
أله��ل اخلير واإلح��س��ان خ��الل شهر 
رمضان املبارك طوال أيام األسبوع 
من الصباح وحتى منتصف الليل 
ف��ي م��ق��ر ال��ف��رع ال��رئ��ي��س��ي خلف 
جمعية العمرية مقابل صالة أفراح 
العمرية، وفي مقر جلنة املشاريع 
مقابل اجلمعية ، وف��ي مقر الفرع 
مبنطقة الرابية خلف سوق الرابية 

املركزي  .
كما شكر كل من ساهم في دعم 
أع��م��ال ال��ف��رع ال��دع��وي��ة واخليرية 

ومساعدة احملتاجني.

»التعليم العالي«:
شواغر البعثات  بعد العيد 

6 يوليو  والتسجيل 
ذك��رت وزارة التعليم العالي الكويتية الثالثاء أن خطة 
شواغر البعثات اخلارجية للوزارة ستعلن بعد عيد الفطر 

املبارك على ان يبدأ التسجيل في السادس من الشهر املقبل.
وقالت الوكيل املساعد لشؤون البعثات واملعادالت والعالقات 
الثقافية بالوزارة فاطمة السنان في بيان صحافي إن التسجيل 
سيبدأ اعتبارا من اخلميس السادس من يوليو املقبل ويستمر 

حتى األحد التاسع منه.
ودعت الطلبة الراغبني باحلصول على املزيد من املعلومات 
ح��ول النسب والتخصصات املتاحة خلطة شواغر البعثات 
اخلارجية إلى االطالع على موقع الوزارة االلكتروني بعد عطلة 

عيد الفطر املبارك.
وكانت السنان أعلنت األح��د املاضي قبول 2799 طالبا 
وط��ال��ب��ة ف��ي خ��ط��ة ال��ب��ع��ث��ات اخل��ارج��ي��ة ل��ل��ع��ام ال��دراس��ي 
2018/2017 حيث مت قبول 1467 طالبا وطالبة في الواليات 

املتحدة االمريكية و955 طالبا وطالبة في اململكة املتحدة.
وأكدت ضرورة استكمال الطلبة لبياناتهم في موقع الوزارة 
بعد عطلة العيد واخذ موعد من النظام االلكتروني الذي سيبدأ 
بعد النتائج بثالثة ايام داعية الطلبة إلى االلتزام باحلضور 

للوزارة وفقا للمواعيد احملددة. 

تتمات

احلربي

وقال احلربي ردا على سؤال 
برملاني حصلت عليه »الوسط«: 
إن ع���دد احل����االت احمل��ال��ة  من 
جهات التحقيق والقضاء الى 
مركز الكويت للصحة النفسية 
خالل عام 2016  بلغ 67 حالة، 
واض��اف ان��ه قد تبني وج��ود 39 
حالة مسؤولني عن تصرفاتهم 
و28  حالة  غير مسؤولني عن 

تصرفاتهم.
وتابع احلربي :  إن األشخاص 
احمل��ول��ني ي��ت��م ف��ت��ح م��ل��ف لهم 
م��ب��اش��رة ب��ع��د إح��ال��ت��ه��م  ملركز 
ال��ك��وي��ت للصحة النفسية ) 
الطب النفسي سابقا (  وم��ن ثم 
يتم فحصهم وإعادتهم للجهة 
احمل���ول منها دون منحه كرت 
للمراجعة،ألنه ليس بالضرورة 
أن من يتم عرضهم من هؤالء أن 
يكون لديه مرض نفسي ،ولكن 
يتم منح كرت للحاالت الصادر 

بحقها حكم باإليداع باملركز.


