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العيد: الحرص على بحضور جمعيات ولجان الزكاة المحلية الموقعة على اتفاقية المشروع

تنمية عقول وأذهان 
الصم والبكم بيت الزكاة يعقد االجتماع التنسيقي لمشروع الربط اآللي

استضاف بيت الزكاة بمقره 
الرئيسي في جنوب السرة نهاية 
الماضي االجتماع  األس���بوع 
التنسيقي لمشروع الربط اآللي 
بين بيت الزكاة و9 من جمعيات 
ولجان الزكاة المحلية الرئيسية 
المشروع  آليات  لالتفاق على 
الذي يهدف إلى توحيد جهود 
العمل الخيري من خالل إنشاء 
قاعدة بيانات موحدة والبدء في 
تدريب موظفي كل جمعية على 

كيفية استخدام هذه القاعدة.
ويعتبر ه���ذا االجتماع هو 
الثاني من عمر مشروع الربط 
اآللي بعد االجتماع التحضيري 
األول ال���ذي جرى عقده نهاية 
ش���هر يوني���و الماضي عقب 
تدش���ين المش���روع وتوقيع 
اتفاقياته مع جمعيات ولجان 
الزكاة المحلية في بداية نفس 
الش���هر والذي ترأس���ه مدير 
مشروع الربط اآللي بين بيت 
ال���زكاة والجمعي���ات ولجان 
الزكاة المحلية د.شهاب العثمان 
بحض���ور ممثل���ي الجمعيات 
واللجان ال���� 9 الموقعة على 

اتفاقية المشروع.
انته���اء االجتماع  وعق���ب 
ص���رح مدير مش���روع الربط 
اآلل���ي د.ش���هاب العثمان بأن 
االجتماع���ات س���يتم عقدها 
بصفة دورية كل 6 شهور كما 
ورد في نص اتفاقية المشروع 

لتقييم عملية مدى االستفادة 
النظ���ام اآللي لمش���روع  من 
الرب���ط اآلل���ي والوقوف على 
مالحظات الجمعيات واللجان 
كمستخدمين لقاعدة البيانات 
الجديدة ومحاولة إيجاد أرضية 
مشتركة للنظام تالئم جميع 

المستخدمين.
وقال العثم���ان ان جمعيات 
ولجان الزكاة التي شاركت في 
االجتم���اع هي جمعي���ة إحياء 
الت���راث اإلس���المي، جمعي���ة 
اإلصالح االجتماع���ي، جمعية 
النجاة الخيرية، الهيئة الخيرية 
اإلسالمية العالمية، جمعية الهالل 
األحمر، جمعية التكافل لرعاية 
السجناء، صندوق إعانة المرضى، 
جمعية بيادر السالم النسائية، 

الجمعية الثقافية النسائية.
ان  العثم���ان  وأض���اف 
الجمعيات واللجان التي وقعت 
على اتفاقية المش���روع أبدت 
تفاعلها مع المشروع، وحرص 
ممثلوها على حضور االجتماع 
التنسيقي له كما أنهم حضروا 
السابق  التحضيري  االجتماع 
لهذا االجتماع، مش���يرا إلى أن 
ممثل���ي الجمعي���ات واللجان 
أش���ادوا بمشروع الربط اآللي 
وعولوا على دوره الكبير في 
تطوير العمل الخيري وإثرائه 
كما أش���ادوا بدور بيت الزكاة 
المتبني للمشروع ودوره الكبير 

في تدشينه وتطويره.
وأوضح العثمان ان مشروع 
الربط اآللي يرتكز في مجمله 
على عمل قاعدة مشتركة بين 
بيت الزكاة وجمعيات ولجان 
ال���زكاة المحلية توفر بدورها 
المعلومات  إمكاني���ة تب���ادل 
حول الحاالت المتقدمة لطلب 
مس���اعدات س���واء كانت إلى 
البيت أو إحدى تلك الجمعيات 
الخيرية الموقعة على اتفاقية 

المشروع.
الى قيام  العثمان  وأش���ار 
الفري���ق الفني لبي���ت الزكاة 
بعمل زيارات ميدانية للجمعيات 
المشاركة في المشروع بهدف 
تسهيل مهمة التشغيل الفعلي 
إلى تغطية احتياجات  إضافة 
اللج���ان الخيرية من األجهزة 
اإللكتروني���ة والدع���م الفني، 

مبينا أن بيت الزكاة قام بعقد 
دورتين، األولى تعريفية عن 
النظام في شهر يونيو الماضي، 
والثانية تنشيطية وعقدت في 
شهر أكتوبر الماضي لتعريف 
اللجان بالتطورات الحديثة على 

النظام اآللي لمشروع الربط.
العثم���ان عل���ى  وش���دد 
أهمي���ة مش���روع الربط اآللي 
ال���ذي يعتبر احد المش���اريع 
اإلستراتيجية الهامة المنبثقة 
من اإلستراتيجية العامة لبيت 
الزكاة، مشيرا إلى أن المشروع 
يهدف إلى توحيد جهود العمل 
الخيري على الصعيد المحلي 
إنفاق  ومنع االزدواجي���ة في 
المس���اعدات لمن يس���تحقها 
والمساعدة في التوجيه األمثل 
لصرف أموال الزكاة والصدقات 
بطريقة صحيحة وعادلة وفق 

مصارفها الشرعية.
وبي���ن العثم���ان ان نظام 
الرب���ط اآلل���ي مصم���م وفق 
أح���دث النظم اآللية وس���يتم 
التعديل عليه بحيث يتوافق 
مع كافة الجهات الموقعة على 
اتفاقية المشروع ليناسب كال 
منها على حدة، مشيرا إلى أن 
ممثلي الجمعيات خالل االجتماع 
أثنوا على النظام ورحبوا بما 
يوفره من خدمات وإمكانيات 
تتيح لمستخدميه االطالع على 
البيانات والمعلومات بش���كل 

ميسر وبسيط كما يوفر الحماية 
التامة للمعلومات المدرجة عليه 
بحيث ال يمكن ألي مس���تخدم 
االطالع عليه���ا إال للمخولين 
اتفاقية  بذلك وفق نص���وص 

المشروع.
وأفاد بأن نظام الربط اآللي تم 
إعداده بما يتوافق مع مواصفة 
أيزو )27001-2005( لنظام إدارة 
امن وسرية المعلومات كمواصفة 
عالمية في معايير الجودة وأمن 
المعلومات والتي حصدها بيت 
الزكاة ه���ذا العام لتحقيق اكبر 
ق���در ممك���ن م���ن خصوصية 
البيانات التي يملكها بيت الزكاة 
وجمعيات ولجان الزكاة المحلية 
خاصة وجميعها حاالت أسرية 
واجتماعية محتاجة ومتعففة 
كثيرة تحتاج إلى التعامل معها 
ب���كل س���رية للمحافظ���ة على 

شعورهم وكرامتهم.
العثمان في ختام  وأش���اد 
تصريح���ه ب���دور جمعي���ات 
ولجان ال���زكاة الخيرية التي 
حرصت على التعاون من أجل 
إنجاح المشروع اإلستراتيجي 
والحي���وي للربط اآللي بينها 
وبين بيت الزكاة والذي يهدف 
الخيري،  العم���ل  إلى تطوير 
معربا عن عميق شكره لجميع 
جمعيات ولجان الزكاة المشاركة 
في االجتماع التنسيقي لمشروع 

الربط اآللي.

 ليلى الشافعي
الثقافة  ادارة  اش����اد ضي����ف 
االس����المية من اململك����ة العربية 
الس����عودية د.عمر العيد بحرص 
وزارة االوقاف ممثلة بإدارة الثقافة 
االسالمية على التواصل االيجابي 
البناء مع فئة الصم والبكم، وقال 
خالل حفل تكرمي املشاركني من الصم 
والبكم في دورة فقه احلج والعمرة 
والذي اقيم في مسجد الدولة الكبير 
حتت رعاية الوكيل املساعد لقطاع 
االفتاء والبحوث الشرعية عيسى 
العبيدلي، والذي جاء ضمن االنشطة 
الثقافية والتوعوية ملوسم احلج 
لعام 1430ه� وبالتعاون مع نادي 
الصم الرياضي سعيا من االدارة 
لتفعيل مبدأ الشراكة املجتمعية 
الذي تنادي به استراتيجية وزارة 
االوقاف والشؤون االسالمية، قال: 
من خالل ما ش����اهدناه من تنظيم 
االدارة له����ذه ال����دورة والدورات 
العلمية والشرعية السابقة، ال يجوز 
االقتصار فقط على تنمية القدرات 
العضلية واجلسمانية للصم والبكم 
بل يجب على مؤسس����ات الدولة 
االهتمام بتنمية عقولهم واذهانهم 

مبا ينفعهم في دينهم ودنياهم.
بعدها قام بتكرمي املش����اركني 
في الدورة كل من: الوكيل املساعد 
العبيدلي  لشؤون االفتاء عيسى 
ود.عمر العيد، ومدير ادارة الثقافة 
االسالمية بدر السنني ورئيس نادي 
الرياضي منصور احلربي  الصم 
وخبير ترجمة لغة االش����ارة من 
الداعية عبدالرحمن  الس����عودية 

الفهيد وخالد الذكير.

د.شهاب العثمان

الحيدر: توزيع 3421 أضحية 
على 21 دولة ضمن مشروع األضاحي خارجيًا

ضمن مش����اريع بيت الزكاة اخليرية يس����تعد البيت 
الس����تقبال املتبرعني ملشروع األضاحي خارج الكويت عن 
طريق قنواته التحصيلية املتعددة، حيث س����يتم توزيع 
حل����وم هذه األضاحي على األيت����ام والفقراء وطلبة العلم 
بهدف ادخال الفرحة الى قلوبهم وتقوية الروابط االخوية 

بني شعوب املسلمني.
وقال مدير ادارة النشاط اخلارجي في بيت الزكاة عبداهلل 
احليدر ان تكلفة األضحية الواحدة في املشروع الذي سينفذ 
في عدد من الدول العربية واالسالمية ستكون كاآلتي: لبنان 
65 دينارا، اليم����ن والصني 20 دينارا، البحرين 31 دينارا، 
الصومال 15 دينارا، السودان وبنغالديش وبوركينافاسو 
30 دينارا، الس����نغال وجمهورية مالي والهند 25 دينارا، 
سريالنكا ومنغوليا وكندا وفلسطني 50 دينارا، سورية 37 
دينارا، اندونيسيا 35 دينارا، في حني تبلغ تكلفة األضحية 

من األبقار في جمهورية مصر العربية 480 دينارا.
وأضاف احليدر ان هناك قنوات عديدة ميكن للراغبني من 
خاللها التبرع ملشروع األضاحي ومن هذه القنوات الفروع 
االدارية التابعة للبيت واملنتشرة في مناطق البالد املختلفة 
بالقرب من اجلمعيات التعاونية واألسواق املركزية او عن 
طريق صاالت املتبرعني في املقر الرئيسي لبيت الزكاة في 

جنوب السرة او في فروع الساملية واجلهراء واشبيلية.
واش����ار احليدر الى ان خطة تنفيذ مشروع األضاحي 
خارجيا لهذا العام تقضي بتوزيع عدد 3421 اضحية على 
21 دولة ومن املتوقع ان تصل التكلفة االجمالية للمشروع 

نحو 95202 دينار.
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ال�سالمية ـــ مجمع �سنترال بالزا

تلفون:  25759933 ــ 25729933   فاك�س: 25747076

اخـتــيــارك مـــن

الــ�ســاعـــات واملـجــوهــرات

بجميع املــاركـــات

تـحــت �ســـقـــف واحــــد

تثمني باأف�سل الأ�سعار ون�سرتي نقدًا

كـادو فـرح

عبداملجيد لل�ساعات

عبداملجيد لل�ساعات: الكويت ــ جممع الأوقاف

الدور الأر�سي ــ حمل 91 ــ 93

مقابل ال�سارع العام تلفون: 22430543 فاك�س: 22430544

عبدال�سمد لل�ساعات

الريا�س: 4706530 )9661+(

جـــــــدة: 6515177 )9662+(

الدمـــام: 8345716 )9663+(

ن�سرتي وندفع نقداً

ن�ستبدل القدمي باحلديث

ملجوهراتكم و�ساعاتكم الثمينة 

)جديدة ــ قدمية ـــ م�ستعملة(

99566026 - 67089519 الإدارة: 5/ 22623396

للبيع

باجلملة

خام ا�سرتايل

للبيع

باجلملة

قرميد اإيطايل

نتعــــــامــــل بالأقــــــــ�ســـاط
�ســـركـــــة دلتـــــا الـــ�ســــــرق

للبيع باجلملة

حديد مدورات

حديد مربعات

حديد بايبات

للبيع باجلملة

�سرت + �سناديق

يدوي + مواتري

�سيبار

ل�ساحبها/ نا�سر عقيل و�سركاه

لعالناتــكم في دلـيـــل

2 4 8 3 0 8 0 5     2 4 8 3 0 3 2 2

نقل عف�ش
فك - نقل - تركيب

ن�ستري الأثاث الم�ستعمل
�شـركـة الإيـمــان

66518694

لالإيـجـــــار
جمـمــــع �سكــنــي جـــديــــد باملهـــبــولــــة
غـيـــر مفــــرو�س - مـــزايـــا خــا�ســـة لل�ســـركــــات

پ غرفة + �سالة + حمام + مطبخ               145 د.ك

پ �ستـــديـــو                                                         95 د.ك

مواقف �سيارات - حمـام �سباحـــة - نـــادي ريا�سي

�سنتـرال مركــــزي - �ستـاليـت مـركـزي - ر�سـبــ�سن

65630087 - 65109224

للإيجـار يف ال�سامليـة

99682600 - 97171172

حملت + مكاتب + م�ساحات مفتوحة

لالإيجـار
بنايــة جديــدة

1( 40 �سقة غرفتني وحمام 
و�ســالــة ومطبــخ - مركزي

2( �سـرداب م�سـاحة كبرية
خيطان   ق6 - �س 36 - ق�سيمة 6

9 7 9 0 6 6 5 8

لعالناتـــــــكـم

في دلـيـــل

2 4 8 3 0 8 0 5
2 4 8 3 0 3 2 2

ال�سنـاعـات البـل�ستيكـيـة

اخلزان كفــالـة

10 �سنوات
مقاومة للبكتريا والفطريات والصدأ

3 LAYER
3 طبقات

GAL-1000

الربيطاين  املجل�س  �سهادة  على  حا�سلة 

للمياه+ �سهادة الهيئة الوطنية ال�سحية الأمريكية

زورونــــا يف معر�ســنــا بــال�ســويــخ �ســـارع التــمـــور

99409350 - 24742623
97390457 - 99029044)

24839402 - 24839403 - 24929233 -  24814483

پ اخلزان 3 -4 طبقات معزول م�سنوع من البويل اثيلني النقي.

قــــــطــــــعــــــة واحــــــــــــــــــــدة دون و�ـــــــــســـــــــالت. اآلــــــــــــيــــــــــــًا  پ مـــــ�ـــــســـــنـــــع 

اأحــــــــــجــــــــــام خمــــتــــلــــفــــة مــــــــن 150 اإىل 5000 جـــــــالـــــــون. پ 

كــــــــــــــــــــفــــــــــــــــــــالــــــــــــــــــــة عــــــــــــــــــــــــ�ــــــــــــــــــــــــســــــــــــــــــــــــرون عـــــــــــــــــــــــــامـــــــــــــــــــــــــًا. پ 

ــات المجانية ــدم ــخ ـــاأل عـــن ال ا�ـــس

رائد العزل المزدوج

ت�سكيلة

رائعة من

برادات املياه

منتج كويتي 

وثمنه فيه

برادة احَلب

كفالة 10 �سنوات

خزانات مكفولة �سحيًا - مانعة للطحالب - بانيوهات - ديكورات - عزل برك - مظالت - 

�ساليهات - برادات + احوا�س �سباحة

امل�سنع

99551000
الفحيحيل

23913320
مبـيعات

23912535
امـغـرة

24566606

ــــس        ــــ� ــــدل الن ـــة  ـــق ـــط ـــن م يف  ــــل  ــــي ڤ
اأدوار ــلث  ـــ ـــ ث ــة  ـــ ــدوح ـــ ال يف  بــيــــــــت 
ڤيـــل يف �ســعـــد العــبـداللــه ثـــلث �ســـوارع
الـــــــفـــــــردو�ـــس ــة  ـــ ــق ــط ـــ ــن م يف  ـــت  ـــي ب

الـــدخـــل املــتــو�ــســط  ــة  ــي الــعــار�ــس ــت يف  ــي ب

مركــز الــزوم العـقــاري

66677519

لـــلـــبـــيـــع/
لـــلـــبـــيـــع/
لـــلـــبـــيـــع/
لـــلـــبـــيـــع/
لـــلـــبـــيـــع/

املعاينة

جمانـــًا 4900 2481&كـلني رايـت
9919 7948


