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عدنان العثمان: 
البروميناد أكبر 

مجمع جتاري خيري 
في الشرق 

األوسط

د.فالح العزب مع م. عدنان عبداهللا العثمان

اطلع على دورها في دعم العمل التطوعي

العزب: مشاريع «ثلث العثمان» مفخرة للعمل اخليري
قام م.عدنان عبداهللا العثمان 
عضــو جلنــة أوصيــاء ثلــث 
املرحوم عبــداهللا عبداللطيف 
العثمان بزيــارة تهنئة لوزير 
العــدل د.فالح العزب، بارك له 
فيهــا املنصب الوزاري اجلديد 
متمنيا له النجاح والتوفيق في 
مسيرته القادمة، وقد استعرض 
في الزيارة مشاريع ثلث املرحوم 
عبــداهللا عبداللطيف العثمان 
اخليرية، والتي أشاد بها الوزير 
وبريادة األعمال اخليرية التي 

يقوم بها ثلث العثمان.
م.عدنان  اســتعرض  حيث 
العثمان األعمال اخليرية التي 
قام بها ثلــث املرحوم عبداهللا 
العثمان والتي بلغت ما يقارب 
الثمانية ماليــني دينار، داخل 
الكويــت وخارجها، تصب في 
خدمــة املجتمع الكويتي داخل 
الكويت وفي اخلارج في مشاريع 
خيرية متكاملة من كفالة يتيم 
وإفطار صائم واألضاحي وبناء 
املســاجد وغيرها من صروف 
لبنــان  مــن  كل  فــي  اخليــر، 
ومصــر واملغــرب وموريتانيا 

والسعودية. 
كمــا بــني العثمــان الــدور 
الذي يقــوم به ثلــث العثمان 

في دعــم املجتمع الكويتي من 
خالل مشــاريع خدمة املجتمع 
التي تقوم بها دار العثمان من 
خالل إقامة الدورات التدريبية 
واحملاضرات التوعوية باإلضافة 
لدعم أنشطة ذوي االحتياجات 
اخلاصة  واألنشــطة  اخلاصة، 
باألطفــال مــن دورة حتفيــظ 
القرآن واللغة العربية، وكذلك 
برنامج خذ بيدي املوجه للشباب 
والناشئة ولألخذ بيد املجتمع 
لألفضــل فــي جوانــب احلياة 
املختلفة. كمــا وضح العثمان 

دور الثلــث فــي دعــم مركــز 
العمــل التطوعــي املنبثق عن 
مجلس الــوزراء، ودعم أعمال 
فريق املوروث الكويتي بقيادة 
أنــور الرفاعي في متحف بيت 
العثمــان، والذي أصبح معلما 
مــن معالــم الكويــت ومــزارا 
معتمــدا لدى ضيوف الكويت، 
الباحثــني  خلدمــة  باإلضافــة 
والدارســني بالتراث الكويتي، 
ولتعريف طالب املدارس بالقيم 
الكويتيــة األصيلــة بالتعاون 
وأشــار  التربيــة.  وزارة  مــع 
م.عدنان إلى مجمع البروميناد 
أكبر مجمع جتاري خيري في 
الشرق األوسط، والذي تصب 
إيراداتــه فــي العمــل اخليري 
وخدمــة املجتمــع، باإلضافــة 
ملركز البروميناد الثقافي املجهز 
بالكامل الستضافة احملاضرات 
الداعمة  واألنشــطة  التوعوية 
خلدمة فئات املجتمع املختلفة.
 وقد أبدى د.العزب إعجابه 
بالــدور الريادي الذي تقوم به 
عائلــة العثمان وثلث املرحوم 
العثمان،  عبداللطيف  عبداهللا 
والذي يخدم الكويت ويرفع من 
شــأنها على املستويني احمللي 

والدولي.

الشيخ يوسف العبد اهللا

ال تعطيل لعمل الشركات في املؤسسة

ً العبداهللا لـ«األنباء»: ترقيات في «املوانئ» قريبا
فرج ناصر

أكــد املدير العام ملؤسســة 
املوانئ الشيخ يوسف العبداهللا 
أن املؤسســة ســتقوم بعمــل 
ترقيــات من رئيس قســم الى 
مراقب وكذلــك تثبيت مديري 
ادارات تشمل قطاعات وادارات 

املؤسسة قريبا.
وأضاف أنه ســيتم تأهيل 
مقاولني املنادلة للميناء للعام 
٢٠١٧ وذلك وفق ضوابط جديدة 
من خالل توقيع عقد جديد مع 
مؤسســة املوانــئ حيث كانت 

الشركات خالل السنوات املاضية 
متــارس عملها بدون اي عقود 
العمال املناولة وعليه سيشمل 
ايضــا عــام ٢٠١٨ نظاما جديدا 
كليا يختلف عن أنظمة املناولة 
السابقة التي كان يعمل بها وذلك 
تواكبا وتطورا مع تكنولوجيا 
والتجارية  البحريــة  املوانــئ 
العالم.  يشهدها  التي  احلديثة 
وقــال إننا نأمــل من خالل هذا 
التأهيل تقدم الشركات احمللية 
او حتى العاملية لتمارس اعمالها 
واللوائــح  الشــروط  حســب 
اخلاصة باملؤسسة بكل أريحية.

ونفى العبداهللا اي تعطيل 
لعمــل الشــركات فــي املوانئ 
الثالثة الشعيبة او الدوحة او 
الشــويخ، مؤكــدا انه ال صحة 
لذلك اطالقا مطالبا عدم االلتفات 
الى مروجي اإلشاعات وبالذات 
ما يخص املرافق احليوية ومبا 
فيها مؤسسة املوانئ الكويتية 
كونهــا مرفقا آخر. واشــار أن 
العمل في املؤسسة يسير بناء 
على حسب اجلدول الزمني املعد 
له وال توجد اي مشــاكل تذكر 
وان وجدت فاملؤسسة ستتعامل 

معها وفق االطر القانونية.

إطالق سراح املواطنني احملتجزين في األهواز وعودتهم اليوم
أسامة دياب

أكد نائب وزير اخلارجية خالد اجلاراهللا ان 
وزارة اخلارجية تلقت اخطارا يفيد بإطالق سراح 
املواطنني االربعة احملتجزين في منطقة االهواز.
وأوضح اجلاراهللا في تصريح صحافي ان 
املواطنني الكويتيني الذين افرج عنهم مت تسليمهم 
الى السفارة الكويتية في ايران وسيعودون الى 

البالد اليوم.
وكان اجلاراهللا اكد في تصريحات سابقة انه 
ملس جتاوبا من السلطات اإليرانية بشأن الكويتيني 
احملتجزين فــي منطقة االهواز معربا عن تفاؤله 

بالوصول «الى شيء محدد خالل اليومني املقبلني».
بدوره، اشاد مصدر مسؤول بوزارة اخلارجية 
بالتعاون الذي ابدته السلطات االيرانية وجتاوبها 
بشأن اطالق سراح اربعة مواطنني كويتيني مت 

احتجازهم في منطقة األهواز.
وقال املصدر في بيان صحافي ان القائم بأعمال 
سفارتنا في العاصمة االيرانية طهران تسلم من 
السلطات االيرانية املواطنني الكويتيني االربعة الذين 

مت احتجازهم اخيرا في منطقة األهواز. 
واوضح ان املواطنــني الكويتيني يتمتعون 
بصحة جيدة، مضيفا انه ســيتم ترحيلهم الى 
البالد على منت طائرة اخلطوط اجلوية الكويتية.

خالد اجلاراهللا

الفزيع: ال زكاة على األصول الثابتة

استمر بيت الزكاة لليوم الثاني على التوالي في عقد ورش 
امللتقى احملاســبي الســنوي لزكاة الشــركات وذلك في فندق 
(اجلميرا) والتي تســتمر حتى الثاني والعشــرين من الشهر 
اجلاري وبحضــور عدد من املاليني واحملاســبني العاملني في 
مختلف الشركات واملؤسسات التجارية واجلمعيات التعاونية.
وحتدث د. محمد الفزيع عن «األدوات واألســاليب حلساب 
زكاة املــال» وهي امليزانية العمومية، واحلســابات اخلتامية، 
وإيضاحات حول كل منهما مثل (القيمة اجلارية للموجودات 
الزكوية، والديون املرجوة وغير املرجوة، واألقساط الواجب 
ســدادها.. الخ..) باإلضافة إلى معرفة ســعر الذهب، واألموال 
املختلفة لدى املزكي، ودليل إرشادات حساب الزكاة، وأي أدوات 

أخرى تفيد في حساب الزكاة.
ثم حتدث د. الفزيع عن احملاسبة على املوجودات الزكوية 
املعاصرة واحملاسبة على املطلوبات الزكوية املعاصرة من خالل 
دراسة وحتليل بنود امليزانية العمومية ألغراض حساب زكاة 
املــال باتباع عدة خطوات وهــي حتديد البنود التي تدخل في 
وعاء الزكاة، وبيان أساس التقومي لهذه البنود، حتديد البنود 
املســتحقة للخصم من وعاء الزكاة وبيان طريقة حتديد هذه 
البنود ومتييز البنود التي ال تدخل ضمن املوجودات وااللتزامات 

ومن ثم بيان الدليل الشرعي واحلكمة في كل ما سبق.
وشرح احملاضر أنواع األصول الثابتة مقسما إياها إلى نوعني 
مــادي مثل األراضي واملباني ومعنوي مثــل براءات االختراع 
مبينــا إن احلكم الزكوي في األصــول الثابتة واضح وهو «ال 
زكاة عليهــا». وقد اختتم الدكتور الفزيع اليوم الثاني للدورة 
بورشة عمل تدريب املشاركني على كيفية احتساب امليزانيات 

والتفرقة بني األصول الثابتة وغيرها من بنود امليزانيات.

م. محمد بوشهري

يستكمل افتتاح مشروع ترشيد ١ في محافظة اجلهراء

بوشهري: نحرص على مواكبة التطور العمراني
دارين العلي 

أكــد وكيــل وزارة الكهرباء 
واملاء م.محمد بوشهري حرص 
وزارة الكهرباء واملاء على تلبية 
التطــور العمراني فــي البالد، 
ومواكبة خطة التنمية الواعدة 
من خالل توفير الكهرباء واملاء 
بالتوسع في اإلنتاج والتطوير 
املســتمر في محطــات الوزارة 
مشــددا  أنواعها،  بكل  املختلفة 
علــى ان ذلك يتطلب الشــراكة 
املجتمعية بترشيد االستهالك في 
الطاقة واملاء من أجل احملافظة 

على ثرواتنا لألجيال القادمة.
وقال بوشهري في تصريح 
صحافي إن نشر ثقافة الترشيد 
بني فئات املجتمع املختلفة أحد 

األهــداف التــي تســعى وزارة 
الكهرباء إلى حتقيقها من خالل 
العديد من البرامــج واللقاءات 
واحملاضرات املختلفة التي تبنتها 
الوزارة لنشــر تلك الثقافة بني 

فئات املجتمع املختلفة.
ولفــت الــى انه مت تدشــني 
مشروع ترشيد «١» في مدارس 
وزارة التربيــة - للمرحلتــني 
الثانوية واملتوسطة في مدرسة 
ليلى القرشية مبنطقة اليرموك 
وكانــت تلــك االنطالقــة لهــذا 
املشروع احليوي املهم، والذي 
نطمح من خالله إلى نشر الوعي 
بني أبنائنا الطلبــة والطالبات 
بأهمية احملافظة على الكهرباء 

واملاء في بيوتهم. 
الكهرباء  وزارة  ان  وأوضح 

واملــاء حتــرص علــى التعاون 
البنــاء مــع كل وزارات الدولة 
املختلفة ويأتي في مقدمة تلك 
الوزارات وزارة التربية من خالل 
العديد مــن البرامج للمحافظة 
على املياه والطاقــة، وبرنامج 
ترشــيد «١» أحد هــذه البرامج 
املهمــة الــذي نتعــاون فيه مع 
الترشيد  ثقافة  لنشــر  التربية 
بني مختلف شرائح املجتمع من 
خالل طلبــة املدارس. يذكر انه 
من املقرر ان يفتتح بوشــهري 
اليوم مشــروع ترشيد «١» في 
ثانوية عروة بن الزبير للبنني 
مبنطقة سعد العبداهللا مبحافظة 
اجلهراء، والذي يهدف إلى نشر 
ثقافة الترشيد بني طلبة املدارس 
للمرحلتني الثانوية واملتوسطة.

جانب من محاضرات امللتقى


