
يحرص بيت ال��زك��اة بشكل 
دائ����م ع��ل��ى ت��وع��ي��ة ال��ش��رك��ات 
وامل���ؤس���س���ات واجل��م��ع��ي��ات 
التعاونية بأهمية فريضة الزكاة، 
واطالعهم على آخر املستجدات 
املتعلقة ب��ال��ف��ت��اوى الشرعية 
اخلاصة بالقطاع التجاري. ومن 
ه��ذا املنطلق قالت رئيس قسم 
خدمة الشركات ب���إدارة تنمية 
امل��وارد في بيت الزكاة السيدة 
أب���رار الياسني إن البيت يقوم 
باحتساب مقدار الزكاة املستحقة 
ع��ل��ى ال��ش��رك��ات وامل��ؤس��س��ات 
التجارية واجلمعيات التعاونية، 
وأوضحت أن البيت يستقبل من 

لديه الرغبة في احتساب مقدار 
الزكاة املستحقة على الشركة، 
وذل��ك باحلضور إل��ى مقر بيت 
ال��زك��اة أو ب��زي��ارة الشركة إلى 
مقرها أو بإرسال التقرير املالي 
للجهة الطالبة باحتساب زكاتها.

وأش���ارت إل��ى أن قسم خدمة 
الشركات في بيت الزكاة مؤهل 
علمياً وش��رع��ي��اً فيما يتعلق 
باحتساب زكاة عروض التجارة 
)ش���رك���ة - م��ؤس��س��ة جت��اري��ة 
- جمعية ت��ع��اون��ي��ة(، ويقوم 
ال��ق��س��م ك��ذل��ك ب��ال��ت��واص��ل مع 
جميع ال��ش��رك��ات وامل��ؤس��س��ات 
واجلمعيات التعاونية عن طريق 

ال��زي��ارات امليدانية للشركات 
وامل���ؤس���س���ات واجل��م��ع��ي��ات 
التعاونية وذلك بهدف توضيح 

رسالة البيت اإلنسانية.
وق����ال����ت: إن ق��س��م خ��دم��ة 
ال��ش��رك��ات ق���ام ب��ال��ع��دي��د من 
اإلجن���ازات خ��الل الفترة السنة 
احل��ال��ي��ة منها مخاطبة جميع 
الشركات امل��درج��ة في األوراق 
امل��ال��ي��ة وال��ت��ي ل��دي��ه��ا هيئات 
شرعية لتزويدهم بقيمة زكاة 
سهم الشركة إلدراج��ه في دليل 
زكاة األسهم اإللكتروني مبوقع 
بيت ال��زك��اة، ومت تهيئة املوقع 
االل��ك��ت��رون��ي واألن��ظ��م��ة اآلل��ي��ة 
الداخلية وذل���ك بالتعاون 
م��ع م��رك��ز ن��ظ��م املعلومات 
بالتعديالت الالزمة إلدراج 

زكاة األسهم.
وذك������رت ال���ي���اس���ني أن 
مت اس���ت���خ���راج ال���ق���وائ���م 
امل��ال��ي��ة للشركات امل��درج��ة 
ف��ي س���وق األوراق املالية 
)ال���ب���ورص���ة(  ل��دراس��ت��ه��ا 
وحتليلها واستخراج زكاة 
السهم للشركات والتي ليس 
لديها هيئات شرعية ومت 
ادراج زكاة سهمها في املوقع 
االل��ك��ت��رون��ي وذل���ك تسهيال 

على املستثمرين ف��ي احتساب 
زكاة األسهم ، ومت حتديث صفحة 
احتساب زك��اة األسهم باملوقع 
اإللكتروني لبيت الزكاة وإدراج 
دليل زكاة األسهم االلكتروني في 
بصيغة PDF وذلك تسهيال على 
مستخدمني املوقع احلصول على 
نسخة مطبوعة من دليل زكاة 
األسهم حيث شملت األدل��ة من 
سنة 2010 حتى 2018، وقام 
القسم باستقبال ما يقارب عدد 
30 شركة وجمعية تعاونية 
وم��ؤس��س��ة الح��ت��س��اب زكاتها 
خ��الل شهر رم��ض��ان ، وتفعيل 
امل��ك��امل��ات ال��ه��ات��ف��ي��ة اخل��اص��ة 
بخدمة احتساب زك��اة األسهم 
خالل الفترة الصباحية والفترة 
املسائية والتنسيق م��ع مكتب 
الشئون الشرعية للرد على كافة 
االستفسارات الشرعية والتي 
تتعلق بزكاة الشركات وزك��اة 

األسهم.
وأش�����ارت إل���ى إن إج��م��ال��ي 
اإلي���رادات احملصلة خ��الل شهر 
رمضان بلغت )312599 د.ك 
( ، وبلغ عدد مستخدمي خدمة 
احتساب زكاة األسهم عبر املوقع 
اإللكتروني )5513( مستخدم 
حيث بلغت العمليات احلسابية 

م��ن خ���الل امل��وق��ع االل��ك��ت��رون��ي 
)20375( عملية ،  وبلغ عدد 
طالبني خ��دم��ة اح��ت��س��اب زك��اة 
األس��ه��م م��ن خ���الل خ��دم��ة ال��رد 
الهاتفي أو م��ن خ��الل مراجعة 
امل��راك��ز االي��رادي��ة املنتشرة في 
محافظات دولة الكويت )537( 
م���راج���ع ، وأوض���ح���ت أن���ه مت 
االنتهاء م��ن اص���دار دليل زك��اة 
األس��ه��م اإلل��ك��ت��رون��ي وسيتم 
إص���دار ال��دل��ي��ل امل��ط��ب��وع مطلع 
شهر يوليو 2019 ، باإلضافة 
إلى توفير خدمة احتساب زكاة 
األس��ه��م بنية االس��ت��ث��م��ار عبر 

املوقع اإللكتروني
h t t p s : / /www .
zakathouse.org.kw/

                     calculat.aspx
وت��وف��ي��ر خ��دم��ة االستفسار 
واح���ت���س���اب زك����اة ال��ش��رك��ات 
واملؤسسات وزك��اة األسهم من 

خالل البريد االلكتروني
Z a k a t - o f -
companies@zakathouse.

org.kw
أو التواصل مباشرة مع قسم 
خدمة الشركات على الهاتف              
-22241837-22241831

25767546

حتت رعاية وزير اإلعالم ووزير الدولة 
لشئون الشباب محمد اجلبري وبحضور 
الوكيل املساعد في وزارة الدولة لشؤون 
ال��ش��ب��اب شفيق ال��س��ي��د ع��م��ر مم��ث��الً عنه 
افتتحت كلية الهندسة والبترول بجامعة 
الكويت معرض التصميم الهندسي )36( 
لطلبة الكلية وذلك بتنظيم مركز التدريب 
الهندسي واخلريجني في الكلية وبدعم من 
مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، وذلك خالل 
الفترة من 17-18  يونيو اجلاري، في فندق 

كروان بالزا - قاعة البركة.
وذلك بحضور مدير جامعة الكويت أ.د. 
حسني األن��ص��اري، والقائم بأعمال عميد 
كلية الهندسة والبترول د. رائد بورسلي، 
ومدير إدارة الثقافة العلمية من مؤسسة 
الكويت للتقدم العلمي د.س��الم العبالني، 
وع��ض��و املجلس البلدي م. مها البغلي، 
وق��ي��ادي الكلية وأع��ض��اء هيئة التدريس 
وكبار الزائرين من الشركات الهندسية 

وممثلي اجلهات الراعية للمعرض.
وأك��د الوكيل املساعد ل���وزارة الدولة 
ل��ش��ؤون الشباب شفيق السيد عمر على 
أهمية ه��ذا احل��دث ل��ل��وزارة لذلك حرصت 
هيئة الشباب على املشاركة منذ إنشائها 
وذلك لدعم املهندسني ألن أبنائنا لديهم خيال 
واس��ع ولكن يحتاجون للدعم اللوجستي 
وامل��ادي اإلعالمي ودعمت الهيئة أكثر من 

٣٥٠ مشروع شبابي.
وأضاف قائالً: نتمنى بأن ينشئ أبنائنا 
املهندسني مشاريعهم اخلاصة ألن البداية 
دائما تكون في مشروع صغير ولكنه يحتاج 
إلدارته بالشكل الصحيح ليكون من رجال 

األعمال الذين ميثلون البلد ويشرفونها.
وبدوره أعرب مدير جامعة الكويت أ.د. 
حسني األنصاري عن فخره بطلبة اجلامعة 
ومتيزهم من خالل املشاريع املتنوعة التي 
تواكب العصر وتضع احللول الهندسية 
لبعض املشاكل وعام بعد عام تزداد نسبة 

التطور في هذه املشاريع.
وأض���اف أن أغلب املشاريع ه��ذا العام 
ع��ب��ارة ع��ن مجاميع طالبية تكون فريق 
ع��م��ل ج��م��اع��ي إلن��ش��اء وع���رض امل��ش��روع 
حتت استشارة االساتذة واملختصني وهذه 
امل��ش��اري��ع جتسد م��ا درس���وه م��ن م��ق��ررات 
نظرية والتركيز على اجلانب العملي في 

مناهج كلية الهندسة والبترول .
وم��ن جهته أع��رب القائم بأعمال عميد 
كلية الهندسة والبترول د. رائد بورسلي عن 
دواعي سروره بافتتاح املعرض ألول مرة، 
معرباً عن فخره واعتزازه مبا قدمه الطلبة 
والطالبات من أفكار إبداعية في مشاريع 
التخرج، مشيراً إلى أن إقامة هذا املعرض 
هو فرصة إلب��راز إجن��ازات الطلبة العلمية 
وتوثيقها، وتقديراً جلهودهم ومثابرتهم 

خالل دراستهم.

وت��ق��دم د. ب��ورس��ل��ي بالشكر ملؤسسة 
الكويت للتقدم العلمي على دعمها ملعرض 
التصميم الهندسي وتقدم بالشكر جلميع 
الشركات واملؤسسات الراعية وهي: شركة 
بوينج، شركة ايكويت للبتروكيماويات، 
مؤسسة البترول الكويتية، شركة البترول 
الوطنية الكويتية، الهيئة العامة للشباب، 
دار مستشارو اخلليج، شركة عيسى حسني 
اليوسفي وأوالده، التجارية العقارية، بيت 
التمويل الكويتي، بنك بوبيان، مارينا اف ام.

ومن جانبه ذكر مدير إدارة الثقافة العلمية 
مبؤسسة الكويت للتقدم العلمي د.س��الم 
العبالني أنه جرت العادة من املؤسسة أن 

تدعم الشباب وبالذات الشباب املنغمسني في 
حقول العلوم والتكنولوجيا وأحد احملاور 
واألهداف االستراتيجية للمؤسسة هو دعم 
الشباب والشرائح املختلفة بالكويت بتبني 
التفكير املنطقي وتبني حل املشكالت بطريقة 
علمية سليمة وال جند حلول أفضل من دعم 

الفعاليات التي تؤدي هذا الغرض.
وب��ني د. العبالني أن معرض التصميم 
الهندسي يعتبر م��ن أه��م الفعاليات التي 
تقيمها كلية الهندسة والبترول لتخريج 
طالبها مرتني سنويا هذا املعرض يضم ثمرة 
اجلهد والتفاني لطلبة الهندسة وهو مشروع 
ت��خ��رج، وامل��ؤس��س��ة ب��دوره��ا ت��رى أن هذه 

األفكار التي يصممها الشباب قد ينتج عنها 
رمبا ب��راءات اختراع أو أفكار مهمة للقطاع 
الصناعي بالكويت ولذلك املؤسسة تدعم هذا 

النوع من الفعاليات.
وبدوره بني مدير مركز التدريب الهندسي 
واخلريجني في كلية الهندسة والبترول 
الدكتور بدر البصيري أن معرض التصميم 
الهندسي الذي تقيمه الكلية بنهاية كل فصل 
دراسي يعتبر فرصة فريدة من نوعها للطلبة 
والطالبات لعرض تصاميمهم املبتكرة، 
وميثل فرصة ثمينة للكلية لعرض إمكانات 
طلبتها العلمية واالبتكارية والتكنولوجية 
والتي اكتسبوها خالل دراستهم اجلامعية 

بكلية الهندسة والبترول.
وأشار إلى املعرض شمل تصاميم مشاريع 
التخرج لألقسام العلمية املختلفة بالكلية 
لعدد 440 طالباً وطالبة قاموا بعرض 120 
مشروع، من تخصص الهندسة الكهربائية، 
والهندسة املدنية، والهندسة الكيميائية، 
والهندسة امليكانيكية، وهندسة الكمبيوتر، 
وهندسة البترول، والهندسة الصناعية 
وال��ن��ظ��م اإلداري����ة ومب��ش��ارك��ة تشجيعية 
لألقسام األخ��رى الزميلة والتي لها عالقة 
بكلية الهندسة والبترول كمركز التدريب 
الهندسي وقسم نظم املعلومات بكلية علوم 

وهندسة احلاسوب وكلية العمارة.

وف���ي اخل���ت���ام ت��ق��دم ب��ال��ش��ك��ر جلميع 
ال��ش��رك��ات وامل��ؤس��س��ات ال��راع��ي��ة خاصًة 
ملؤسسة الكويت للتقدم العلمي لدعمها 
لكلية الهندسة والبترول لتحقيق أهدافها 
بإقامة هذا املعرض وفعاليات أخ��رى، كما 
شكر املؤسسة لدعمها املباشر للطلبة ماديا 
ومعنويا من خالل تخصيص جائزة ألفضل 
مشروع بكل قسم مقدارها 500 دينار كويتي 
لكل مشروع فائز، باإلضافة لتخصيصها 
جائزة كبرى ألفضل تصميم هندسي باسم 
املرحوم الدكتور أحمد بشارة مقدارها 5000 
دينار كويتي والتي سيتم اإلعالن عنها في 

ختام املعرض.
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»الهندسة والبترول« افتتحت معرض التصميم الهندسي
 الـ36 بدعم من مؤسسة الكويت للتقدم العلمي

التعليمي طاقمها  وكرمت  الدراسي  العام  بنهاية  احتفلت  أتعلم«  »أبي 

احتفلت جمعية » أبي اتعلم » بنهاية العام الدراسي، 
وك��رم��ت أع��ض��اء الهيئة التدريسية واالداري����ة التابعة 
للجمعية،  وال��ذي��ن ك��ان لهم دور ف��اع��ل وم��ح��وري في 
حتقيق أهدافها الرائدةباستمرار تعليم األطفال املرضى 

باملستشفيات.
و ثمنت رئيسة اجلمعية د. منى بورسلي اجلهود املميزة 
واحلثيثة التي بذلها طاقم امل��درس��ني، مشيدة بتفانيهم 
وإخالصهم ف��ي ت��دري��س ومتابعة األط��ف��ال امل��رض��ى في 

املستشفيات ليلحقوا بأقرانهم عند شفائهم، مؤكدة أن 
هؤالء األطفال يحتاجون إلى عناية ورعاية أبوية خاصة 
وهذا ما قدمه املعلمني حيث حرصوا على توثيق العالقة 
مع الطالب، بجانب إقامة برامج الدعم النفسي التي تذهب 
عنهم آلم امل��رض، وتنشر عليهم أري��ج الصحة والعافية 
ومع التحلي باالبتسامة واملعاملة الراقية  والذي بدوره 
انعكس باإليجاب على صحة األطفال املرضى ومستوى 
حتصيلهم العملي. من جهة أخ��رى شكر رئيس اللجنة 
التعليمية باجلمعية د. سلمان الالفي اجلهات الداعمة 
للجمعية واملتطوعني الذين أخلصوا في عطائهم، كما  
خ��ص بالشكر ذوي األط��ف��ال امل��رض��ى على تشجيعهم 
ألطفالهم ومتابعتهم لتعليمهم رغم مرضهم وذلك لتحقيق 
طموحاتهم وأحالمهم. وختاما  تقدمت بورسلي بشكر  كل 
من ) مستشفى ال��رازي، مستشفى البنك الوطني،جمعية 
صندوق إعانة املرضى و جمعية النجاة اخليرية ( لدعمهم 
وإميانهم برسالة وأه��داف جمعية » أبي أتعلم » املعنية 
بتدريس األطفال املصابون بأمراض السرطان واألمراض 
املزمنة واملستعصية واحل���االت التي يستدعي مكوثها 

فترات طويلة في املستشفى.

شفيق عمر يكرم الدكتور حسني األنصاري

إدارة اجلمعية مع بعض املعلمني واملعلمات

لقطة جماعية أثناء املعرض 

جانب من احلضور الدكتور حسني األنصاري و الوكيل شفيق عمر أثناء جولتهما في املعرض

2018 الياسني: »بيت الزكاة« انتهى من إصدار دليل زكاة األسهم اإللكتروني 

تتمات

حملة لـ »خصي«
وأوض��ح أن تعرض أي شخص لهجوم الكالب 
الضالة يعد أم��راً في منتهى اخلطورة ويتطلب 
املزيد من اإلجراءات احملددة التي تتخذها السلطات 

املختصة.
وذكر أن وجود تلك الكالب السائبة جاء بعد أن 
أهملها من يرعاها وتركها في الشارع أو رماها في 
مناطق برية مما ساهم بتعريض حياة االخرين 
خلطرها كما انها تؤدي إلى نقل العدوى واألمراض 
واألوب��ئ��ة السيما أنها ال تخضع إل��ى أي رعاية 

صحية أو حتصينات.
وأوضح أن الهيئة وضعت في اآلونة األخيرة 
قوانني أكثر تشددا لكل من يريد تبني احليوانات 
تنص على توفير بيئة مناسبة لتربية هذا احليوان 
واالعتناء به وحتديد مكان إيوائه وأهمية أخذ 

موافقة اجليران حتى ال يكون مصدر ازعاج لهم.
وأك��د أهمية دور القطاع اخل��اص في مساعدة 
اجل��ه��ات املختصة ف��ي املجتمع ملكافحة الكالب 

والقطط الضالة.

ناقشت آلية
االس���ت���ج���واب، مت��ه��ي��داً الت���خ���اذ اخل��ط��وات 
واإلج������راءات ال��الزم��ة األخ����رى مل��ع��رف��ة ماهية 

ودستورية هذا االستجواب من عدمه. 
 وبني أن اللجنة وافقت من الناحيتني الدستورية 
والقانونية على اقتراح تعديل قانون التأمينات 
االجتماعية فيما يتعلق بتخفيض قيمة القسط 
الشهري لقرض ال�7 روات��ب من %25 إلى 10% 
شهرّيًا حتى ال يتم زيادة العبء على املواطن الذي 

أخذ القرض.
وأوض���ح أن اللجنة ناقشت مسألة النظام 
اإلسكاني وشراء املواطنني األراضي من املؤسسة 
العامة للرعاية السكنية من أجل البناء، ووافقت 
على اقتراح يقضي بأن تكون هناك مساواة بني 

املواطنني في هذا الشأن وأحالته للجنة اإلسكانية، 
مبيًنا أن االقتراح مينع التفاوت في احتساب قيم 

األراضي على املواطنني.

موغريني
هامش اجتماعهم في لوكسمبورغ إن االحتاد 
يدعو إل��ى االستئناف ال��ف��وري للمفاوضات بني 
امل��ج��ل��س ال��ع��س��ك��ري االن��ت��ق��ال��ي وق���وى احل��ري��ة 
والتغيير في السودان استنادا إلى االتفاقات التي 

مت التوصل إليها حتى اآلن.
ودع��ا البيان املجلس العسكري االنتقالي إلى 
تنفيذ تدابير بناء الثقة املطلوبة، كما دعا قوى 
احل��ري��ة والتغيير للرد وفقا ل��ذل��ك، مشيرا الى 
ضرورة امتناع كال الطرفني عن التحركات األحادية 

اجلانب.
وشدد على أن “وجود س��ودان مسالم وموحد 
ودميقراطي ومزدهر ال ي��زال أم��را حاسما مبا في 
ذلك السالم واالستقرار في املنطقة وميثل أولوية 

بالنسبة لالحتاد األوروبي«.
ودان االحتاد األوروبي بشدة الهجمات العنيفة 
التي وقعت في ال��س��ودان في الثالث من يونيو 
احلالي والتي أدت إلى سقوط العديد من القتلى 
واجلرحى بني صفوف املتظاهرين املدنيني محمال 
املجلس العسكري االنتقالي املسؤولية باعتباره 

السلطة املسؤولة عن حماية السكان.
وأع���رب ع��ن دع��م��ه ل��ل��دور ال��ق��ي��ادي لالحتاد 
اإلفريقي وجهود الوساطة التي يقودها مبعوث 
االحتاد اإلفريقي للمساعدة في دفع عملية االنتقال 

السياسي إلى األمام بالتعاون مع إثيوبيا.
وأكد البيان أن “السلطة االنتقالية بقيادة مدنية 
هي الشريك الوحيد الذي ميكن من خاللها تطبيع 
العالقات بني االحتاد األوروبي والسودان”. مشيراً 
إلى أن االحتاد يتطلع إلى دعم البالد في مواجهة 
التحديات االجتماعية واالقتصادية والسياسية 

وتنفيذ االصالحات الضرورية وتقدمي املساعدة.

تتمات

أعلن الباحث بعلوم الطاقة الشمسية املهندس 
ف��الح العازمي أن��ه متكن من تركيب وتشغيل اول 
مكيف ف��ي ال��ك��وي��ت وال��ع��ال��م يعمل وف��ق الطاقة 
الشمسية مباشرة من اخلاليا الضوئية الشمسية 
خ��الل فترة النهار ب��دون وسيط البطارية، وجاء 
اكتشاف العازمي في ظل أوضاع الطقس امللتهبة التي 
وصلت إلى سقف اخلمسني درجة مئوية من حرارة 

اجلو بدولة الكويت.
وذكر العازمي في تصريح صحفي أن هذه التقنية 
تعد إجن��ازا كبيرا بسبب االستغناء عن البطاريات 

ال��ت��ي ك��ان��ت معضله كبيرا ف��ي اس��ت��خ��دام الطاقة 
الشمسية بالتكييف حلجمها الكبير والتكلفة العالية، 
موضحا ان املكيف يعمل بدون اَي حاجه ألي كهربا 
خالل النهار، وهو مكيف يستعمل غاز صديق للبيئة 
وكمبروسر تتحمل احلرارة حتي 55 درجة. وأشار 
إلى أنه يتم تركيب واستعمال املكيف مثل املكيفات 
املستعملة حاليا مما يعطي سهولة باالستخدام فقط، 
من خالل إضافة خاليا شمسية وتوصيلها باملكيف 
منذ طلوع الشمس إلى غروبها، وفي الليل يحول 

اتوماتيكيا للكهرباء العادية عند احلاجة.

العازمي يتوصل إلى تشغيل أول مكيف 
يعمل بالطاقة الشمسية في الكويت والعالم


