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الحجي: الهيئة الخيرية تسعى إلى تمكين 
الفئات الفقيرة من المشاريع اإلنتاجية

»العشرة المبشرون بالجنة« في »إحياء التراث« 

الهيئ����ة اخليرية  أكد رئيس 
االسالمية العاملية يوسف احلجي 
ان الهيئة تتبع منذ نشأتها قبل 
25 عاما سياس����ة متكني الفئات 
الفقيرة من املش����اريع االنتاجية 
التي جتنبهم ذل السؤال، مشيرا 
الى انها الى جانب ذلك تتخذ من 
التعلي����م والتدريب واالتصاالت 
وسائل لتأهيل الفقراء ومساعدتهم 
عل����ى اخلروج من دوائ����ر الفقر 

والبطالة واجلوع.
افتتاح ورش����ة  جاء ذلك في 
التمويل األصغر«  عمل »برنامج 
الت����ي تنظمها الهيئ����ة اخليرية 
العاملية بالتعاون مع  االسالمية 
البنك االسالمي للتنمية، وتستغرق 
خمسة ايام، ويحاضر في الورشة 
مجموعة من خبراء البنك االسالمي، 
وأبرزهم م.أنس احلسناوي خبير 
التمويل االسالمي وتنمية املشاريع 
الدولية لألعمال واملال، ود.محمد 
بريش خبير دولي في الدراسات 
االس����تراتيجية واملس����تقبلية، 
وم.عبدالعزيز أندلسي خبير تنمية 
سبل العيش والتمويل األصغر، 
ويشارك في الورشة ممثلون عن 
اجلمعيات واملؤسسات الطوعية 

الكويتية والعربية.
وق����ال احلجي ان مش����اريع 
التمكني الت����ي نفذتها الهيئة هي 
مشاريع تنموية وتشكل امتدادا 
ملا تطرحه الورشة، وتسعى هذه 
املش����اريع الى توفي����ر متويالت 
صغيرة للفئات املهمشة والفقيرة 
وتعزيز االحساس لديهم بالقدرة 
على املش����اركة والتأثير والعمل 
بدال من توزيع املساعدات عليهم 
كاجراءات اغاثية مؤقتة، الفتا الى 
ان الهيئة ش����كلت مؤخرا مراقبة 
للتنمية املجتمعية لدعم الشراكة 

التنموية مع اجلهات املعنية.
واضاف ان تنظيم هذه الورشة 
يأتي ضمن رؤية اس����تراتيجية 

تنظم جلنة الدعوة واالرشاد مبنطقة ضاحية صباح 
السالم التابعة جلمعية احياء التراث االسالمي بالتعاون 
مع املراقبة الثقافية بإدارة مس����اجد محافظة مبارك 
الكبير التابعة لوزارة االوقاف والشؤون االسالمية 
سلس����لة من احملاضرات حتت ش����عار سير العشرة 
املبشرين باجلنة، وستبدأ سلسلة احملاضرات وعلى 
مدى اس����بوعني ابتداء من يوم السبت املقبل املوافق 

2010/5/8، حتى االربعاء 2010/5/19.
وستتناول احملاضرات س����ير العشرة املبشرين 
باجلنة رضي اهلل عنه����م: »ابوبكر الصديق، وعمر 
بن اخلطاب، وعثمان بن عفان، وعلي بن ابي طالب، 
والزبير بن العوام، وسعد بن ابي وقاص، وابوعبيدة 

بن اجلراح، وطلحة بن عبيد اهلل، وعبدالرحمن بن 
عوف، وس����عيد بن زيد«، وسيكون اجلمهور الكرمي 
على موعد مع ثلة من اهل العلم االفاضل في مساجد 
منطقة صباح السالم بعد صالة املغرب مباشرة وعلى 

مدى اسبوعني.
ويشارك في تقدمي سير العشرة املبشرين باجلنة 
رضي اهلل عنهم كل من: الداعية محمد ضاوي، الداعية 
حج����اج العجم����ي، الداعية محمد احلم����ود، الداعية 
عبدالرحمن السليم، الداعية رائد احلزميي، الداعية 
حمد االمير، الداعية صالح الشمري، الداعية فرحان 
عبيد الش����مري، الداعية حاي احلاي والداعية خالد 

اخلراز.

للهيئة والبنك االسالمي للتنمية 
تهدف الى ترجمة وتفعيل مبادرات 
تنموية مجتمعية مس����تدامة في 
املج����االت الصحي����ة والبيئي����ة 
والتعليمي����ة والثقافية والعمل 
التالحم  التطوعي والتأكيد على 
االجتماعي واالهتمام باملسؤولية 
االجتماعية للمشاركة الفاعلة في 
التنمية االقتصادي����ة ولالرتقاء 
مبستوى معيش����ة اإلنسان من 
خالل توفير التدريب العملي على 
مهن وحرف ميكنه العمل بها او 
من خالل توفير متويل مناس����ب 
يعينه على االعتماد على نفسه 
واعالة أس����رته ومن ثم سداد ما 
اقترض����ه على ان تت����م متابعته 
وارشاده الى الطرق العلمية في 
تنمية وتطوير املشاريع. وأوضح 
احلجي ان الورشة تستضيف نخبة 
من العامل����ني في احلقل اخليري 
والتنموي لتبادل األفكار ومناقشة 
املقترحات التي تنمي حب العطاء 
بجميع أش����كاله ف����ي ظل تنامي 
احلاجة املاسة لتنمية املجتمعات، 
الفتا الى ان اللقاء فرصة ذهبية 
ايضا ملراجع����ة البرامج املوجهة 
ألفراد املجتمع وتشجيع املؤسسات 
والشركات على القيام بدورها جتاه 
املجتمع واملتمثل في العطاء بال 

حدود لضمان تفعيل املسؤولية 
املجتمعية وع����دم قصرها على 
املؤسسات اخليرية. وتابع احلجي: 
الورشة تسلط الضوء على العطاء 
العربي واالسالمي بجميع اشكاله 
وتشجيع ثقافة العطاء ومسؤولية 
املؤسسات جتاه املجتمع وضرورة 
العمل اعالميا على زيادة الوعي 
مبفهوم املس����ؤولية االجتماعية 
ومفهوم الش����راكة بني القطاعني 
العام واخلاص والقطاع اخليري 
في مجال املسؤولية االجتماعية 
وحتديد وتقييم احتياجات املجتمع 
التنموية  وحاجته الى املبادرات 
املس����تدامة التي تخدم الشعوب 
بعد ان اصب����ح ملحوظا تركيز 
معظم املس����تثمرين على العقار 
واألسهم بحثا عن األرباح السريعة 
دون حتقيق قيمة تنفع املجتمع 
من توفي����ر وظائف وفرص عمل 

وتطوير خدمات اجتماعية.
وش����دد احلجي عل����ى اهمية 
التعليم املميز الذي يلبي احتياجات 
سوق العمل مشيرا الى انه املنفذ 
الرئيسي ان لم يكن الوحيد إلخراج 
الناس من الفقر والبطالة باجتاه 
حياة كرمية والئقة، موضحا ان 
الهيئة سعت الى دعم وتأسيس 
املدارس واجلامعات في مختلف 
دول العالم االسالمي ومنها مدرسة 
الرؤية ثنائية اللغة في الكويت 
والس����ودان الت����ي خرجت طلبة 
علم في مس����توى علمي وخلقي 
يتفوق على مستويات خريجي 
املدارس األجنبية كما تقوم الهيئة 
بتوفي����ر منح دراس����ية جامعية 
وحتمل أقس����اط بع����ض الطلبة 
املدارس اخلاصة. وأشاد في  في 
ختام كلمته بدور البنك االسالمي 
في تنفيذ املشاريع التنموية في 
مختلف انحاء العالم االس����المي 
التي ساهمت بقوة في رفع املعاناة 

عن الشعوب.

أقامت ورشة »إرساء برنامج دعم التمويل األصغر«

يوسف احلجي
سماح الفرحان متوسطا دنيا دغيشم وعبدالرحمن ساملني أثناء املؤمتر الصحافي

»منتدى امرأة ـ امرأة« انعكاس لنجاح المرأة الكويتية

أسامة دياب
أكد رئيس فريق عمل »منتدى 
امرأة � امرأة« س����ماح الفرحان ان 
فكرة املنتدى ه����ي تطبيق فعلي 
لتوجيهات صاحب السمو األمير 
الكويت ملركز  الرامية لتحوي����ل 
مالي واقتصادي عاملي، موضحا 
ان املرأة عنصر فاعل في التنمية، 
حيث انه����ا نصف املجتمع وقلبه 
الى حضورها  النابض باالضافة 
الالف����ت ومكانته����ا املمي����زة في 
املراكز القيادية في القطاعني العام 
واخلاص في قطاعات التعليم، الطب 
واملؤسسات املجتمعية، ناهيك عن 
دورها االنساني الذي يتجلى في 
إسهاماتها في اجلمعيات اخليرية، 
الفتا الى ان املرأة الكويتية اقتحمت 
بكفاءة واقتدار املجاالت االستثمارية 
السياس����ية،  والتجارية ومؤخرا 
مشيرا الى ان فكرة املنتدى تأتي 
استثمارا لنجاحات املرأة في شتى 
انعكاسا حقيقيا  املجاالت لتكون 

إلجنازات املرأة الكويتية.
جاء ذلك في مجمل كلمته التي 

ألقاها أثناء املؤمتر الصحافي والذي 
أقامته ش����ركة كويت بيكتش����رز 
لالنت����اج الفني لالع����الن عن بدء 
احلملة التسويقية ل� »منتدى امرأة 
� امرأة« والذي سيقام في الفترة من 
1 الى 4 نوفمبر 2010 في قاعة الراية 

بفندق كورت يارد ماريوت.
وأوض����ح الفرحان ان املنتدى 
ترجمة فعلية لقدرة الشباب على 
االبداع والتميز، مش����ددا على ان 

املنتدى يس����عى لتحقيق عدد من 
االهداف السامية منها تثقيف املرأة 
اقتصاديا وأسريا وصحيا، تنمية 
املرأة جتاري����ا واجتماعيا،  قدرة 
عرض مناذج ناجحة للمرأة العاملة 
وسيدات االعمال باالضافة الى دعم 
املبادرات وصاحبات املش����اريع 

الصغيرة واملتوسطة.
املنت����دى في  ان  الى  وأش����ار 
مرحلته االول����ى يركز على املرأة 

الكويتي����ة، معربا عن امله في ان 
يتوسع في مراحله املقبلة ليشمل 
املرأة العربية بشكل عام، الفتا الى 
ان املنتدى س����يضم نخبة كبيرة 
ومميزة من الشخصيات النسائية 
الالمع����ة والالئ����ي س����يحضرن 
الندوات، مش����ددا على ان اهم ما 
مييز املنتدى هو اهتمامه باجلانب 
الثقيفي املتمثل في ورش عمل غير 
ربحية باالضافة لدعم املشروعات 

الصغيرة ودورات متهيدية ستقام 
قبل املعرض لتدريب الشباب على 

كيفية تسويق املنتجات.
م����ن جهتها، أكدت املس����ؤول 
االعالمي دنيا دغيشم ان املنتدى 
يش����تمل على ورش عمل متميزة 
ومتنوع����ة باالضافة الى معرض 
متخصص ب����كل اهتمامات املرأة 
سيقام على هامش املنتدى، موضحة 
ل����م يغفل تخصيص  ان املنتدى 
جناح للفن التش����كيلي باالضافة 
الى جناح آخر ألصحاب املشاريع 
الصغيرة، مشددة على ان أنشطة 
املنت����دى ال تقتصر عل����ى الفترة 
من 1 - 4 نوفمب����ر 2010 ولكنها 
ستستمر على مدار العام من خالل 
أنشطة مختلفة. بدوره، أكد مسؤول 
التس����ويق عبدالرحمن ساملني ان 
املنتدى لديه خطة تسويقية متميزة 
على مرحلتني االولي من 6 - 5 الى 
15 - 7 والثاني����ة من 16 - 7 الى 
15 - 10 باالضافة الى التنسيق مع 
عدد من الشركات املتخصصة في 

مجال املرأة.

تبدأ أنشطته من 1 إلى 4 نوفمبر 2010

الفرحان: فكرة المنتدى تطبيق فعلي لتوجيهات سامية لتحويل الكويت لمركز مالي 

دار اآلثار تستضيف محاضرة عن العملة 
الخليجية قبل اإلسالم االثنين

تستضيف دار اآلثار اإلسالمية يوم االثنني محاضرة باللغة االجنليزية 
بعنوان »ضرب العملة في دول اخلليج العربية قبل اإلسالم« يلقيها 
د.أوليفي����ه كالوت في مرك����ز امليدان الثقافي. وقال����ت الدار في بيان 
صحاف����ي ان احملاضرة تدور حول أنواع العمالت التي مت تداولها في 
منطقة اخلليج العربي قبل اإلسالم والتي منها الريال النمساوي )تالر( 
وأنواع من عملة االسكندر العائدة للقرن الثالث قبل امليالد. وأضافت 
ان احملاضر س����يناقش ويعرض مجموعة من العمالت العائدة ملدينة 
»جرحاء« التجارية في السعودية الواقعة قبالة البحرين والتي جرى 
تقليدها في دول ذات حكم ذاتي كجزيرة »فيلكا« في الكويت ومليحة 

والدور في إمارة الشارقة.
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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(

ال�سنـاعـات البـال�ستيكـيـة

اخلزان كفــالـة

10 �سنوات

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)

للبيع بيت ا�ستثماري
دخل 1750 د.ك 3 اأدوار وربع

مطلوب بيوت
يف �سباح ال�سامل والقرين

مطلوب اأرا�سي للبيع
بال�سليبخات وغرناطة

مطلوب بيوت
يف القريوان وغرناطة

وال�سليبخات والدوحة

بيوت للبيع

مطلوب بيوت للبيع 
بالأندل�س

99070808

�سيانة التكييف املركزي
 غ�سالت- طباخات
- وحدات تكييف
خدمة 24 �ساعة

ثــاجــات - فــرايــزرات -بـــرادات 
نقل عف�ش

فك - نقل - تركيب

ن�ستري الأثاث الم�ستعمل
�شـركـة الإيـمــان

66518694

املتحدة
23717770

الصيانةاملهبولةامغرة

> اخلزانات مقاومة للبكتريا والفطريات والصدأ.

> اخلزانات متوفرة باحجــام مختلفـــة من 250 جالون  إلى 5000 جالون.

> نقوم بجميع أعمال الديكور )قبب - مظالت(.

ال�سركة املتحدة للفيربجا�س

245743402371777065999661

املتحدة
65999661

محالت + مكاتب + م�ساحات مفتوحة

60090669

للإيجار في ال�سالمية

تكييف مركزي

66565295

طباخات  - وحدات 
ــــــــالت غــــــــ�ــــــــس
ــــــــــــات ــــــــــــاج ث

اأنـــــوار الأمـــــل

ت�سليح بكفالة

سيـــــدتي
مشاتل المسيلة للمقاوالت الزراعية

يمكنك االن تصميم 
38 د.ك شهريًاوإنشاء حديقتك بقسط 

بالتعاون مع

Tel.: 24751734 ,Fax: 24734868

24839402 - 24839403 - 24929233 -  24814483

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

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

اأحــــــــــجــــــــــام خمــــتــــلــــفــــة مــــــــن 150 اإىل 5000 جـــــــالـــــــون. پ 

كــــــــــــــــــــفــــــــــــــــــــالــــــــــــــــــــة عــــــــــــــــــــــــ�ــــــــــــــــــــــــســــــــــــــــــــــــرون عـــــــــــــــــــــــــامـــــــــــــــــــــــــًا. پ 

ا����س���األ ع���ن ال��خ��دم��ات المجانية

رائد العزل المزدوج

برادة 

املقام

منتج كويتي 

وثمنه فيه

ت�شكيلة رائعة 
من

برادات املياه

لاليج��ار
عمارة جديدة
قطعة 1- بالمهبولة - 20 �سقة
غرفتين وحمامين و�سالة ومطبخ

165 دينار لل�س�رك�ات

97278740 - 97599283

لاليجار باملنقف
عمارة جديدة

�سقق ديلوك�س للعائات و�ساحة

لوقوف ال�سيارات - 2 غرفة وا�سعة

�سالة كبيرة وبلكونة وحمامين

ومطبخ ديلوك�س كبير - 210 دينار

94933275

لاليج��ار
عمارة جديدة
 بالمهبولة - قطعة 6- 13 �سقة
4غرف و�سالة وحمامين ومطبخ وا�سع امام �ساحة

230 دينار لل�س�رك�ات

99501761

امل�سنع

99551000
الفحيحيل

23913320
مبـيعات

23912535
امـغـرة

24566606

كفالة 10 �سنوات

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

�ساليهات - برادات + احوا�س �سباحة

7948 9919 - 4900 2481&كـلني رايـت

نـقـوم بتنظيـف وتعقـيـم دكــت التكيـيف املــركــزي مـن الـداخـل 

 CDوالق�ساء على جميع اأنواع الفريو�سات مع توثيق اخلدمة على

ما ل ت�ستطيع روؤيته قد يق�سي عليك  !  املعاينة جمانًا

ام�ري�ك�ي- ي�اب�ان�ي-الم��ان�ي
يوج��د فح��ص كمبي�وتر

24812170 الجودة + ال�سعر

ب�ن ن��خ���ي 
المكائن والجيراتلبيع وتركيب


