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أعلن بيت الزكاة انه بدأ بتسويق باقة جديدة 
من مش���اريعه الخيرية وستتضمن إصداراته 
الجديدة تعريفا كامال بهذه المشاريع باإلضافة 
إلى تعريف بقنوات التبرع والخدمات الجديدة 

التي يقدمها البيت.
وبهذه المناسبة صرح رئيس قسم تسويق 
المشاريع في بيت الزكاة نايف الجيماز بأن بيت 
الزكاة حرص على تطوير مجموعة من المشاريع 
الخيرية، وذلك سعيا من البيت لتلبية رغبات 
المتبرعين الكرام والسعي الحثيث لمواكبة أهم 
التقنيات التي تيسر عليهم مساهمتهم الخيرية 

ودفع زكواتهم.
وقال الجيماز ان قسم التسويق يعمل وفق 
منهجية بيت الزكاة الجديدة في التخطيط من 
خالل تطوير المش���اريع اإلستراتجية للبيت 
والتي أولي البيت بها عناية خاصة وذلك بتعاون 

كل إدارات البي���ت المعنية لتق�ديم أفض�ل المش���اريع الخيرية 
والقنوات التحصيلية المتن��وعة، الفت��ا إلى أن البي��ت بص��دد 
ط��رح م��زيد م��ن المش���اريع والقنوات الجديدة والتي تتماشى 

مع برنامجه االستراتيجي.
وأضاف الجيماز أن قس���م التسويق استكمل خطوات تطوير 
مشروع الرعاية االجتماعية الذي يقدمه بيت الزكاة، مبينا أن القسم 
بدأ في تسويق هذا المشروع على الفور قبل دخول شهر رمضان 
الكريم من خالل مراكزه اإليرادية ال� 27 المنتشرة في جميع مناطق 

الكويت، مش���يرا إلى أن تطوير هذا المشروع 
سيحقق بلورة النهج األصيل للبيت في تحقيق 
المزيد من الش���فافية ألعماله الخيرية وإيجاد 
عالقة تكافلية أقوى بين المتبرعين والمستفيدين 
من ه���ذه التبرعات.وأضاف الجيماز أن البيت 
سيعمل على االستمرار بتقديم خدمة احتساب 
 SMS الزكاة من خالل الرسائل النصية القصيرة
حرصا منه على توفير هذه الخدمة المهمة وفق 

أحدث الوسائل وعلى مدار الساعة.
وأكد الجيم���از أن البيت قد طرح من خالل 
www.zakathouse. موقعه على شبكة اإلنترنت
org.kw خدمة دفع زكاة المال والذهب واألسهم 
وغيرها من الخدمات الزكوية المختلفة، مشيرا 
إلى أن الموقع يتوافر به خدمة دفع زكاة الفطر 
طوال شهر رمضان المبارك، كما يمكن للمتبرعين 
الكرام المساهمة بالتبرعات والزكاة والصدقات 

من خالله بكل سهولة ويسر.
وأوض���ح الجيماز أن إدارة تنمية الم���وارد قامت بإعداد مادة 
خاصة عن مشاريع البيت الخيرية وصممت دليال لهذه المشاريع 
على CD، معلنا إطالق المرحلة الثانية لمشروع التبرع اآللي وذلك 
بالتعاقد مع ش���ركة »e-net« حيث تم توفير 115 جهازا للتبرع 
اآللي في أش���هر واكبر المجمعات التجاري���ة والمراكز الحيوية 
طمعا بمزيد من االنتش���ار في خدمات البيت اآللية لتكون قريبة 

من المتبرعين وفي متناول أيديهم.

الفالح يلقي كلمة صاحب السمو
يلقي كلمة صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد املوجهة 
إلى مؤمتر روسيا والعالم اإلسالمي وكيل وزارة األوقاف د.عادل 
الفالح والتي تتضمن التأكيد على استضافة الكويت اللقاء اخلامس 
ملنتدى الرؤية االستراتيجية للعالقات بني روسيا والعالم اإلسالمي 
وذلك في منتصف شهر ديسمبر املقبل حيث يرحب صاحب السمو 
األمير باملشاركني في هذا املنتدى االسالمي بني اخوانهم الكويتيني 

على أرض احملبة واالخاء والسالم.

المؤتمر يفتتح اليوم تحت رعاية الرئيس الروسي وبحضور شخصيات دولية عديدة

األمير لمؤتمر روسيا والعالم اإلسالمي: األعمال اإلرهابية المشينة ال تتفق مع رسالة 
اإلسالم السماوية المناهضة للعدوان والداعية إلى التآلف والوسطية وتحريم قتل األبرياء

مش�اركة الكويت في الفعاليات اإلسالمية تستهدف 
تعزي�ز مفه�وم التعاي�ش الس�لمي والحوار والوس�طية 
وتفعيل الرأي وإيضاح مفهوم المواطنة بالنس�بة للمس�لم

يج�ب تفعي�ل المب�ادرة القيم�ة ألخ�ي خ�ادم 
الحرمي�ن الش�ريفين ح�ول إقام�ة ح�وار بي�ن أتباع 
الديانات الس�ماوية الثالث حتى تأتي بالنتائج المأمولة

نسعى لتحقيق العدالة االجتماعية والحرية الفكرية 
والس�لم االجتماعي والدول�ي وخاصة في ال�دول التي 
بها أقليات مس�لمة بعيداً عن روح الع�داوات والحروب

االقت�راح الروس�ي بتنظي�م مجلس ش�ورى بين 
األدي�ان تحت رعاي�ة األم�م المتحدة قّي�م واألخذ به 
س�يعزز المب�ادئ األخالقي�ة ف�ي العالق�ات الدولية

الح�وار بينن�ا أصب�ح ض�رورة ملّح�ة من أج�ل الوصول 
إلى تفاه�م مش�ترك يس�تند إل�ى المكاش�فة والمصارحة 
المختلف�ة والثقاف�ات  والحض�ارات  األدي�ان  أتب�اع  بي�ن 

لمنتدى  الخام�س  اللقاء  ستس�تضيف  الكويت 
روس�يا  بي�ن  للعالق�ات  اإلس�تراتيجية  الرؤي�ة 
المقب�ل ديس�مبر  منتص�ف  اإلس�المي  والعال�م 

صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد

             موسكو � أسامة أبو السعود
تحت رعاية الرئيس 
ال����روسي دميت����ري 
مدڤيدي���ڤ يفتتح في 
الروس���ية  العاصمة 
اليوم  موسكو صباح 
المؤتمر الدولي »روسيا 
والعال���م اإلس���المي 
شركاء من أجل االستقرار« وينظمه مجلس 
مفتي روسيا بالتعاون مع وزارة الخارجية 
الروس���ية ومنظم���ة المؤتمر االس���المي 
وبالشراكة مع وزارة االوقاف وهي الجهة 

الوحيدة من خارج روسيا.

وس���يحضر المؤتمر نخبة من ممثلي 
الدول العربية واإلسالمية والدول العالمية 
ابرزهم وزير االوقاف الس���عودي الشيخ 
صالح آل الش���يخ ووزير االوقاف التركي 
ووزير االوقاف االماراتي ووزير االوقاف 
الجزائري واية اهلل التس���خيري واألمين 
العام ألكاديمية الدراس���ات االسالمية في 
االزهر الشريف الشيخ علي عبدالباقي ممثال 
لالزهر ومن الكويت وكيل وزارة االوقاف 
والشؤون االسالمية د.عادل الفالح باالضافة 
إلى حضور رؤساء الجمهوريات الروسية 
منهم الرئيس الشيشاني رمضان قديروف 
ورئيس جمهورية باشقرتستان ورئيس 

جمهورية قرتش���اي الشركس���ية وعمدة 
الجمهوريات السوفيتية  موسكو ومفتي 

سابقا.
وفيما يلي كلمة صاحب السمو األمير 

والتي تنفرد  »األنباء« بنشر نصها:
قال اهلل العلي القدير في محكم كتابه 
الكريم: )يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر 
وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا( 

ڈ.
فضيلة الشيخ راوي عين الدين، رئيس 
مجلس شورى المفتين في روسيا االتحادية، 
السيدات والس���ادة، الحضور الكريم، إنه 
لمن دواعي الس���رور والبهجة أن نشارك 

ف���ي فعاليات المنتدى العالمي لروس���يا 
والعالم اإلسالمي شركاء ألجل االستقرار، 
والذي ينعقد تحت رعاية الرئيس دميتري 
مدڤيديڤ رئيس روسيا االتحادية الصديقة، 
وبمش���اركة عدد من العلم���اء والمفكرين 

االسالميين في العالم. 
وإنها لفرصة طيبة ان ينعقد هذا اللقاء 
االس���المي بحضور هذا الجمع من علماء 
المسلمين األفاضل لغرض نبيل وغايات 
ش���ريفة، خاصة ان انعقاده يأتي في هذه 
التي يعيشها  الفترة العصيبة والحرجة 

عالمنا المعاصر.
ان مشاركة الكويت في مثل هذه االنشطة 
االسالمية تستهدف تعزيز مفهوم التعايش 
السلمي والحوار والوسطية، وتفعيل الرأي 
وايضاح مفهوم المواطنة بالنسبة للمسلم 
والتأكي���د على ضرورة الوف���اق القومي 
والديني والتواف���ق االجتماعي والوطني 
بين القوميات المختلفة في البلد الواحد، 
خاصة في الدول التي بها اقليات مسلمة 
من اجل تحقيق االهداف السامية من عدالة 
اجتماعية وحرية فكرية وسلم اجتماعي 
ودولي بعيدا عن روح العداوات والحروب 
التي جلبت عل���ى العالم الخراب والدمار 
والتطرف واالره���اب وافرزت الكثير من 
النعرات االقليمي���ة والعصبيات العرقية 
وغيرها من الظواهر السلبية في العالقات 

الدولية المعاصرة.
الحضور الكرام،،،

إننا نتطلع إلى بلورة صيغة مستقبلية 
للتعاون بين روس���يا الصديقة والعالم 
االسالمي تراعي مصالح الطرفين وتحولها 
إلى ش���راكة اس���تراتيجية تخدم عالقات 

ش���عوبنا ودولنا لبناء مزيد من جسور 
التفاهم والتقارب.

وال حاجة إلى القول إن أحد أهداف هذا 
اللقاء المبارك هو العمل على تحقيق ذلك 
التعاون من خ���الل خلق روح من التآلف 
واالعتدال والوسطية بين روسيا االتحادية 

والعالم االسالمي.
اإلخوة واألخوات األفاضل،،،

لقد اصبح الحوار بيننا ضرورة ملحة 
من اجل الوصول الى تفاهم مشترك يستند 
على المكاش���فة والمصارح���ة بين اتباع 
المختلفة  األديان والحضارات والثقافات 
وال يفوتني في هذا الصدد اال االشادة مجددا 
بمبادرة اخينا خادم الحرمين الشريفين 
الملك عبداهلل بن عبدالعزيز آل سعود ملك 
المملكة العربية السعودية الشقيقة حول 
اقامة حوار لألديان بي���ن أتباع الديانات 

السماوية الثالث.
مع التش���ديد على اهمي���ة تفعيل هذه 
المب���ادرة القيمة بش���كل دائم حتى تأتي 
بالنتائج المأمولة، لما لها من تأثير ايجابي 
على دور العالم اإلس���المي في السياسة 

الدولية.
كما اننا نرى في الوقت نفسه ان االقتراح 
الروسي لتنظيم مجلس شورى بين األديان 
تحت رعاية األمم المتحدة هو اقتراح قيم 
وان األخذ به س���يعزز المبادئ األخالقية 
في العالقات الدولية ويسهل التواصل بين 

األديان وتعزيز حوار الحضارات.
اإلخوة واألخوات األفاضل،،،

ان األعم���ال االرهابية المش���ينة التي 
تتع���رض لها العديد من ال���دول العربية 
واإلسالمية والدول الصديقة ال تتفق مع 

رسالة اإلسالم السماوية السمحة المناهضة 
لإلرهاب والع���دوان والداعية الى التآلف 
والوسطية والتسامح والمحبة بين الشعوب 

وتحريم قتل األبرياء.
واذا كان���ت لي من كلمة أخيرة أوجهها 
إلخواني مسلمي روسيا االتحادية الصديقة 
فان���ه ال يس���عني اال الق���ول بأنكم كنتم 
والتزالون تش���كلون جزءا من الحضارة 
االسالمية ومكونا رئيسيا هاما من مكونات 
المجتمع الروسي، ولهذا فإن احد طرق بناء 
عالقات صداقة وشراكة بين روسيا االتحادية 
والعالم اإلسالمي هي ضرورة ت��واصلكم مع 
اخ��وانكم المسلم��ين في شتى دول العالم 
في ظل من روح االخوة االسالمية السمحة 
التي تحث على التعاون والتواصل والتآلف 
في الس���راء والضراء، ونبذ كل الدعوات 

المتطرفة واألفكار الهدامة.
وانه ليسعد الكويت وفي اطار من هذا 
التواصل االسالمي استضافة اللقاء الخامس 
لمنتدى الرؤية االس���تراتيجية للعالقات 
بين روس���يا والعالم اإلسالمي وذلك في 
منتصف شهر ديسمبر 2009، فأهال وسهال 
ومرحبا بالمشاركين بهذا المنتدى االسالمي 
بين اخوانهم الكويتيين على ارض المحبة 

واالخاء والسالم.
وفي الختام أتمنى لكم ولهذا المنتدى 
اله���ام كل النجاح والتوفي���ق والخروج 
بالقرارات التي تعزز الشراكة بين روسيا 
االتحادية والعالم االس���المي لدعم األمن 
الدوليين وتحقيق ما تصبو  واالستقرار 

اليه البشرية من أمن وأمان.
اهلل  ورحم���ة  عليك���م  والس���الم 

وبركاته،،،

المؤتمر يناقش 6 محاور رئيسية
يناقش المؤتمر على مدى جلساته 6 
محاور رئيسية اهمها: تطوير العالقات 
الروسية مع العالم االسالمي والمجتمعات 
االسالمية في اوروبا وآسيا واميركا، وحلول 
الدول االسالمية لمواجهة عدم االستقرار 
السياسي واالقتصادي العالمي، والتعاون 

الروسي واالسالمي في المجال االقتصادي 
وتجاوز عواقب االزمة االقتصادية العالمية، 
وش���راكة الدول االس���المية م���ع الدول 
االقتصادية الكبرى بهدف نشر النموذج 
المالي االسالمي على المستوى العالمي 
بشكل راسخ ومتين، وتطوير العالقات 

الروسية مع العالم االسالمي في المجال 
العلمي والثقافي والتعليمي، خاصة تطوير 
نظام التعليم االسالمي في روسيا.  واخيرا 
دور المؤسس���ات والجمعيات االسالمية 
الروس���ية في تطوير عالقة روسيا مع 

العالم االسالمي.

بيت الزكاة يطلق باقة مطورة من مشاريعه الخيرية

نايف اجليماز


