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علياء السيد :التوعية الصحية مسؤولية مشتركة تستلزم التعاون والتكاتف من جميع املؤسسات

عيادات «املواساة» في «املنقف» شاركت في حملة توعوية لزوار «فيال فارس»

جانب من احلملة التوعوية

شاركت ع��ي��ادات امل��واس��اة اجلديدة
حملة توعوية ل���زوار فيال ف��ارس في
اخليران عبر فريق طبي تولى تقدمي
بعض الفحوصات مثل قياس مستوى

فريق «املواساة»

السكر والضغط وكتلة اجل��س��م ،كما
ق��دم الدكتور محمد ف��ؤاد طبيب األنف
واألذن واحلنجرة لدى عيادات املواساة
اجل���دي���دة امل��ن��ق��ف ن��ص��ائ��ح ت��وع��وي��ة

جلميع احل��ض��ور ع��ن أهمية احلفاظ
على مستوى ضغط الدم باإلضافة إلى
نصائح طبية مفيدة عن إلتهاب األذن
الوسطى وإحتقان اللوزتني باإلضافة

وزير الدفاع يتفقد القوات الكويتية
املشاركة في «إعادة األمل»

عن معلومات عامة عن إلتهاب اجليوب
األنفية وغيرها من النصائح.
م��ن جانبها ق��ال��ت م��دي��رة تطوير
األعمال والتسويق في املستشفى علياء

السيد أن مستشفى امل��واس��اة اجلديد
وع��ي��ادات امل��واس��اة املنقف حريصون
أشد احلرص على تعزيز التوعية ضمن
فعاليات مختلفة مقدمة الشكر للفريق

الطبي املشارك وللدكتور محمد فؤاد
على م��ا ق��دم��وه ف��ي ال��ي��وم التوعوي.
كما تقدمت بالشكر إلدارة فيال فارس
اخليران.

محافظ «مبارك الكبير» استقبل املهنئني بشهر رمضان

الشيخ ناصر صباح األحمد متوجها ً إلى اململكة العربية السعودية

توجه النائب األول لرئيس مجلس ال��وزراء
وزي���ر ال��دف��اع ال��ش��ي��خ ن��اص��ر ص��ب��اح األح��م��د
ومبعيته وفد رفيع املستوى إلى اململكة العربية
السعودية الشقيقة لالطمئنان على القوات
الكويتية املشاركة في (إع��ادة األم��ل) وتفقدها

وتهنئتها مبناسبة حلول شهر رمضان املبارك.
وقالت وزارة الدفاع في بيان صحفي أمس
الثالثاء إنه كان في وداعه على أرض املطار نائب
رئيس األرك��ان العامة للجيش الفريق الركن
عبدالله النواف.

«األوقاف» 3 :إصابات نتيجة سقوط قطع
من ديكور مسجد في اجلهراء
أعلن م��س��ؤول ب���وزارة األوق���اف وال��ش��ؤون
اإلسالمية الكويتية أول أم��س تعرض ثالثة
مصلني في إحدى مساجد منطقة العيون التابعة
حملافظة اجلهراء إلصابات طفيفة نتيجة سقوط
قطع من ديكور احلرم في املسجد.
وقال وكيل (األوق��اف والشؤون اإلسالمية)
املساعد لشؤون املساجد املهندس إبراهيم اخلزي

في تصريح صحفي إن��ه مت اتخاذ ق��رار إغالق
احلرم في مسجد (اخلزاعي) ملدة أسبوع للتأكد
من سالمة الديكور وضمان سالمة املصلني.
وأض��اف اخلزي انه حرصا من ال��وزارة على
استمرار إقامة الصالة في املسجد وذلك تسهيال
على املصلني ف»س��ت��ق��ام ال��ص�لاة ف��ي حوش
املسجد».

احلوالي :ال تهاون مبالحظات النظافة املرسلة عبر حساب البلدية

بلدية «مبارك الكبير» حررت 67
مخالفة ورفعت  21سيارة مهملة

أعلنت إدارة العالقات العامة في بلدية الكويت
ع��ن اإلجن����ازات ال��ت��ي حققتها إدارة النظافة و
إشغاالت الطرق بفرع بلدية محافظة مبارك الكبير
خالل شهر ابريل املاضي ،مشيرة إلى رفع 92943م
3من املخلفات و االنقاض السكنية واإلنشائية.
وأوض����ح م��دي��ر إدارة ال��ن��ظ��اف��ة و إش��غ��االت
الطرق بفرع بلدية محافظة مبارك الكبير ملفى
احلوالي بأن املفتشني مبراقبتي النظافة العامة
و إشغاالت الطرق قد قاموا بالعديد من اجلوالت
امليدانية بجميع مناطق احملافظة وقد أسفرت تلك

اجل���والت ع��ن وض��ع  424ملصق على سيارات
مهمله و معروضه للبيع و رفع  21سيارة مهملة
وس��ك��راب واالف����راج ع��ن  16س��ي��ارة،إل��ى جانب
قيام املفتشني مبراقبة النظافة العامة مبتابعة
ال��ش��رك��ات امل��ت��ع��اق��دة م��ع البلدية وال��ت��ي قامت
بنقل 92943م 3من املخلفات واألن��ق��اض والتي
تضمنت نقل32246م3من النفايات واملخلفات
السكنية ونقل 29440م3من نفايات البلدية ونقل
31257م 3من األنقاض اإلنشائية ونقل حمولة 30
تنكر مجاري.

«قدم املهندسني» الرمضانية تنطلق
اخلميس املقبل مبشاركة  32فريق ًا
تنطلق فعاليات دورة مسابقة ك��رة القدم
الرمضانية للمهندسني مساء ي��وم اخلميس
املقبل على مالعب جمعية املهندسني الكويتية
ببنيد القار وتستمر حتى مساء ي��وم السبت
املقبل.
رئ��ي��س جلنة املهندسني ال��ب��اب باجلمعية
ورئ��ي��س اللجنة املنظمة فالح برجس العتل
أوضح ان اللجنة املنظمة أجرت القرعة للفرق
املشاركة  ،الفتا الى أن البطولة ستقام بنظام
خروج املغلوب  ،وأنه قد مت اشتراط مهندسني
اث��ن�ين م��ن األع��ض��اء باجلمعية ضمن الفريق

املشارك  ،مضيفا أن املسابقة ستقام في الفترة
املسائية وملدة  3أيام حيث سيتم تتويج الفريق
الفائز مساء السبت القمبل  ،وأن اللجنة املنظمة
ستقوم باجراء صحوبات للحضور على جوائز
قيمية.
وأضاف العتل أن الفريق الفائز باملركز األول
سيحصل على مبلغ  6000دوالر  ،والفائز
باملركز الثاني  3000دوالر بينما سيحصل
الفائز باملركز الثالث على  1500دوالر باإلضافة
الى ال��دروع التكرميية للفائزين وأفضل العب
وللجنة التحكيم واللجنة املنظمة .

محافظ مبارك الكبير محمود بوشهري يستقبل املهنئني بحضور محافظي حولي واألحمدي والفروانية

اعتبر محافظ مبارك الكبير محمود
بوشهري أن زي��ارة الكويتيني بعضهم
بعضا للتهنئة بقدوم شهر رمضان املبارك
انعكاس ملا جبل عليه أبناء الكويت عبر
التاريخ ،وتنطلق من محبة الكويتيني
لبعضهم البعض.
وج���اءت تصريحات ب��و شهري على
هامش حفل االستقبال ال��ذي أقامه في
ديوان عام احملافظة مساء االثنني ،حيث
اك��ت��ظ دي���وان ع��ام احمل��اف��ظ��ة باملهنئني
بشهر اخلير وتوافد لفيف من احملافظون
والشيوخ والوجهاء واعضاء من مجلس
األم��ة والسلك الديبلوماسي وقيادين
من مختلف أجهزة الدولة ومؤسساتها
وأخرى من مديرية أمن احملافظة يتقدمهم
العميد عبد الله سفاح امل�لا ،إضافة الى
عدد كبير من أعضاء السلك الديبلوماسي
واملنظمات الدولية العاملة لدى الكـويـت
وعدد كبير من أهالي احملافظة .
وقال بوشهري بهذه املناسبة أتوجه
إل��ى صاحب السمو أمير البالد الشيخ
صباح االح��م��د ،وإل��ى سمو ول��ي العهد
ال��ش��ي��خ ن���واف األح��م��د ،وإل���ى ال��ق��ي��ادة
السياسية والشعب الكويتي الكرمي
ب��أس��م��ى آي���ات ال��ت��ه��ان��ي وال��ت��ب��ري��ك��ات

بوشهري يستقبل املهنئني من السفراء وأعضاء السلك الدبلوماسي

مبناسبة حلول شهر رمضان املبارك.
وأك��د محافظ مبارك الكبير احلرص
واإلص��رار على ترجمة تعليمات وأوامر
ص��اح��ب السمو األم��ي��ر الشيخ صباح
األح��م��د بتطوير احمل��اف��ظ��ة وااله��ت��م��ام
ب��ك��اف��ة اخل���دم���ات س����واء تعليمية او
صحية أو التشجير والتوسع في اقامة

متنزهات وم�لاع��ب الستيعاب طاقات
الشباب خاصة مع قرب العطلة الصيفية
وذل��ك وبالتنسيق مع ع��دد من اجلـهات
احلكومية ،إضافة إلى املتابعة احلثيثـة
للنظافة العامة.
وأك���د ب��وش��ه��ري اس��ت��ع��داد احملافظة
الستقبال أية شكاوى من املوطنني تتعلق

«بيت الزكاة» يوضح كيفية إخراج زكاة األسهم
في إطار اهتمام بيت الزكاة بتوعية اجلمهور والعمالء
املترددين على مقره بجنوب السرة وفروعه على مستوى
الدولة ،فيما يتعلق (بفقه الزكاة) ووجوب إخراجها من
قبل املزكني من أصحاب األموال أو الشركات في املجتمع،
وتطبيقاً الستراتيجية البيت ودوره في العناية بفريضة
الزكاة  ،وتفعيل األحكام الشرعية اخلاصة بها في هذا
الشأن.
أوض��ح مدير الشؤون الشرعية ببيت الزكاة جابر
الصويلح للجمهور وعمالء البيت كيفية إخ��راج زكاة
األسهم .
وقال :السهم عبارة عن جزء من رأس مال الشركة ،وهو
معرض للربح واخلسارة تبعاً لربح الشركة أو خسارتها،
وأن صاحب السهم يُعد شريكاً في الشركة ،أي مالكاً جلزء
من أموالها بنسبة عدد أسهمه إلى مجموع أسهم الشركة،
ويستطيع مالك السهم أن يبيعه متى شاء.
وأضاف الصويلح أن للسهم قيمة اسمية تتحدد عند
إصداره أول مرة ،وله أيضا ً قيمة سوقية تتحدد على أساس
العرض والطلب في سوق األوراق املالية التي تتداول فيها
األسهم ،ويحكم على األسهم من حيث احلل واحلرمة تبعاً
لنشاط الشركة املساهم فيها ،فتحرم املساهمة في الشركة
ويحرم متلك أسهمها إذا كان الغرض األساسي من الشركة
محرماً ،كالربا ،وصناعة اخلمور ،والتجارة فيها مثالً ،أو

كان التعامل بطريقة محرمة كبيوع العينة وبيوع الغرر.
وبالنسبة لطريقة تزكية األسهم أو إخراج الزكاة عنها،
قال الصويلح إذا قامت الشركة املشتراة أسهمها بتزكية
موجوداتها ،فال يجب على املساهم – ف��ردا ً كان أو شركة
– إخراج زكاة أخرى عن أسهمه ،منعا ً لالزدواج ،هذا إذا لم
تكن أسهمه بغرض املتاجرة ،وأما إذا كانت أسهمه بغرض
املتاجرة فإنها تعامل معاملة ع��روض التجارة ،وتُقوَّم
بسعر السوق ،ي��وم وج��وب ال��زك��اة ،ثم يُحسم منه (أي
صاحب األسهم) ما زكته الشركة ،ويخرج – هو – الباقي،
إن كانت زكاة القيمة السوقية ألسهمه أكثر مما أخرجته
الشركة عنه ،وإن كانت زكاة القيمة السوقية أقل ،فله أن
يحتسب الزائد في زكاة أمواله األخرى أو يجعله تعجيالً
لزكاة قادمة.
و أض��اف مدير مكتب الشئون الشرعية :إذا لم تقم
الشركة بإخراج الزكاة ،فيجب على مالك األسهم تزكيتها
بثالثة طرق هي :إذا اتخذ أسهمه للمتاجرة بها بيعا ً وشراءً،
فالزكاة الواجبة فيها هي (ربع العشر)  ،% 2.5من القيمة
السوقية يوم وجوب الزكاة ،كسائر عروض التجارة ،وأما
إذا اتخذ أسهمه لالستفادة من ريعها السنوي فزكاتها
تكون بطريقتني ،األولى :إذا أمكنه أن يعرف – عن طريق
الشركة أو غيره – مقدار ما يخص كل سهم من املوجودات
الزكوية للشركة.

بوجود عزاب في املناطق النموذجية حيث
سيتم التواصل مباشرة مع القطاعات
األمنية داخل احملافظة للتعامل الفوري
مع مثل هذه البالغات ،داعيا املواطنني إلى
التواصل مع احملافظة وتقدمي اقتراحات
م��ن شأنها االرت��ق��اء مبختلف امل��راف��ق
واخلدمات في أرجاء احملافظة.

«زكاة كيفان» ساعدت 100
طالب آسيوي في األردن
قدمت جلنة زك��اة كيفان التابعة جلمعية النجاة
اخليرية دعماً مالياً لعدد  100طالب علم جامعي آسيوي
يدرسون بجامعات األردن بتخصصات مميزة منها الطب
والهندسة والشريعة وال��ت��ج��ارة ،وغيرها من العلوم
الدينية والدنيوية.
وأوض���ح رئيس اللجنة الشيخ ع��ود اخلميس أن
زك��اة كيفان تطمح م��ن خ�لال ه��ذه امل��س��اع��دات تخفيف
األع��ب��اء املالية ال��ش��دي��دة التي يالقيها ه��ؤالء الطالب
كونهم من دول فقيرة ،وتساعدهم في س��داد الرسوم
اجلامعية ،وش��راء الكتب وامل��راج��ع واإلق��ام��ة والسفر
واملأكل واملشرب ،وغيرها من األمور الهامة واألساسية
لطالب العلم .مؤكدا ً حرص اللجنة على إيصال املساعدات
للمستحقني ي��دا ً بيد ،وتوثقيها وإرس��ال��ه��ا للمتبرعني
ونشرها بحسابات اجلمعية .وتابع اخلميس :كما تخلل
زياراتي لألردن توزيع «اللحوم» لألسر املستفيدة ،وكذلك
إقامة محاضرات توعوية وتثقيفية للسيدات عن فضائل
شهر رمضان الكرمي ،بجانب زيارة األيتام والوقوف على
أهم احتياجاتهم وتذليل الصعاب التي تقابلهم.
واختتم اخلميس بحث أهل اخلير على دعم املشاريع
املتعددة التي تنفذها جلنة زك��اة كيفان داخ��ل وخ��ارج
الكويت.

