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نوع املشروع

 تربية بقرة حلوب
قيمة الدعم املقدم للمشروع

) 700 ( د.أردني
العنوان

نفذ هذا املشروع في االردن

بعد أن حصل أحد املستفيدين 
على قرض  في عام 1999م اشترى 
املشروع  جناح  وبعد  واحدة  بقرة 
خمس  حاليا  األب��ق��ار  ع��دد  ص��ار 
بيع  من  يستفيد  اآلن  وهو  بقرات 
واجلبنة  واللبنة  واللنب  احلليب 
وزاد في مشروعه وتضاعف دخله 
مع السنني و حتسن وضعه املادي 
أحد  زّوج  حيث  ذل��ك  وظهر  كثيرا 
تعليم  تكاليف  يسدد  كما  أبنائه 
أبنائه اآلخرين بانتظام، وحتسنت 
وأصبح  املعيشية  األس���رة  حالة 
ي��دخ��ر م���ن دخ��ل��ه وت��ع��اف��ى في 
حالته الصحية التي كانت مصدراً 
مقدرته  لعدم  وأسرته  لتعاسته 

على شراء العالج الشهري.

قال رسول الله ] :
تعالى  الله  إل��ى  الناس  أح��ب   (
األعمال  وأح��ب  للناس  أنفعهم 
إلى الله سرور تدخله على مسلم 
عنه  تقضي  أو  كربة  عنه  تكشف 
وألن  ج��وع��اً  ع��ن  تطرد  أو  دي��ن��اً 
إلي  أحب  أخي  حاجة  في  أمشي 
هذا  مسجدي  في  أعتكف  أن  من 

شهرا(.
املؤسسات  جهود  تتضافر 
الفقر باعتباره  اخليرية ملكافحة 
هدفا إستراتيجيا لتعزيز مفهوم 

التنمية البشرية املستدامة.
يأتي  ال��س��ي��اق  ه���ذا  وف���ي 
مشروع التنمية املجتمعية الذي 
تنفذه الهيئة اخليرية اإلسالمية 
العاملية من أجل تنمية املداخيل 
امل��ال��ي��ة ل��ل��ف��ق��راء واحمل��ت��اج��ني 
بعدها  ليصبحوا  وتطويرها 
أنفسهم  إع��ال��ة  ع��ل��ى  ق��ادري��ن 
وأسرهم دون احلاجة إلى سؤال 
التي  العمل  لقيم  ودع��م��اً   أح��د 
وفي  احلنيف  ديننا  عليها  حث 
ه���ذه ال��ع��ج��ال��ة ن��س��وق بعض 
هذا  حققها  التي  النجاح  قصص 

املشروع...

إعداد: إدارة العالقات العامة واإلعالم
الهيئة اخليري���ة اإلسالمي�����ة العاملية

عصام سالمة

»زين« تطلق »كرم رمضان يزيد من عالمنا جمااًل«
كش����فت ش����ركة زين لالتصاالت أنها ستستقبل 
شهر رمضان املبارك هذا العام مبجموعة كبيرة من 
الع����روض واخلدمات، إلى جانب العديد من البرامج 
واألنشطة االجتماعية، مشيرة إلى أن حملتها لهذا العام 
ستنطلق حتت عنوان »كرم رمضان يزيد من عاملنا 
جماال« وهو العنوان الذي أرادت من خالله أن تنقل 

رسالتها لعمالئها تزامنا مع الشهر الفضيل.
وأوضحت الشركة في بيان صحافي أن حملتها بدأت 
بالفعل مع حترك قوافلها اخليرية في جميع مناطق 
الكويت احململة باملؤن الغذائية، مشيرة إلى أنها سيرت 
هذه القوافل لغرض الوصول إلى األس����ر املتعففة، 

كمساهمة خيرية منها في هذه األيام املباركة.
وقال الرئيس التنفيذي في »زين الكويت« خالد 
العمر: »قوافل زين ستوزع املؤن الغذائية على أكثر 

من جهة هذا العام منها صندوق إعانة املرضى، وجلنة ساعد أخاك املسلم، 
والعديد من املساجد املختلفة في جميع أنحاء الكويت«. وكشف العمر 
أن احلملة التي ستطلقها »زين« اعتبارا من اليوم ستتضمن العديد من 

املساهمات واملبادرات اخليرية األخرى مثل مشروع 
إفطار الصائم وخيم اإلفطار الرمضانية التي حترص 

عليها »زين« كل عام.
 وعلى جانب العروض واخلدمات اجلديدة التي 
ستحملها معها حملة زين خالل شهر رمضان، كشف أن 
الشركة ستقوم بطرح سلسلة أرقام جديدة وحصرية 
من فئة»××××× 909«، إلى جانب طرح خطوط بالتينية 
مجانية مع باقات ويانا ال� 49، إضافة إلى طرح خطوط 
ذهبية وفضية وبرونزية مجانية عند االشتراك بباقات 
ويانا خالل شهر رمضان املتوافرة لدى فروع »زين« 

املوزعة على جميع مناطق الكويت.
وأضاف: »ستقدم زين أجهزة البالك بيري مجانا 
عند االشتراك بباقات البالك بيري املتنوعة، باإلضافة 
إلى أجهزة االيجو واملاي فاي مجانا أيضا عند االشتراك 

بباقات البيانات املتاحة«.
وش����دد على أن احلملة لم تتجاهل خطوط الدفع املسبق خالل شهر 

رمضان، فالشركة تقدم عروضا مميزة للغاية على خطوط اإليزي.

خالد العمر 

»نيسان البابطين« تطلق حملة 
»عروض الصيف أحلى في رمضان«

طرحت ش����ركة عبداحملس����ن 
عبدالعزيز البابطني حملة ترويجية 
متميزة وفريدة لش����هر رمضان 
املبارك والتي تعد امتدادا حلمالت 
وعروض الصيف املتميزة، حتت 
شعار »عروض الصيف أحلى في 
رمضان« والتي تشتمل على العديد 
من العروض احلصرية والتي تقدم 
فيها نيسان البابطني هدايا وجوائز 
عديدة، حيث سيكون لكل مشتري 
احلق في احلص����ول على كوبون 
امسح واربح جلوائز نقدية وعينية 
فورية بقيمة 250 ألف دينار وذلك 
من خالل ربح فوري ملبالغ نقدية 

تصل حتى 2000 دينار أو احلصول على 1000 ليتر وقود مجانا أو قيمة 
رسوم تأمني ضد الغير إضافة إلى تسجيل املرور أو الفوز ب�100 دينار 

قيمة قطع غيار وخدمات ما بعد البيع.
بدوره أش����ار مدير عام املبيعات لقطاع السيارات عصام سالمة أن 
أس����عار عروض الصيف سوف تستمر في شهر رمضان املبارك تقديرا 
منا لعمالء البابطني وباإلضافة إلى ذلك هناك فرصة للفوز بواحدة من 
اجلوائز النقدية والعينية الفورية وهناك أيضا مجموعة من الهدايا التي 
سيحصل عليها كل مشتر مبناس����بة شهر رمضان املبارك وهي عبارة 
عن نسخة من مجموعة أس����طوانات من ختمة القرآن الكرمي باإلضافة 
إلى هدية احللويات الرمضانية عند استالم السيارة من معرضي الري 

واألحمدي.
وأضاف س����المة بأنه س����يتم االحتفال »بالقرقيعان« في منتصف 
الشهر الكرمي من خالل توزيع حلوى »القرقيعان« داخل معارض نيسان 

البابطني في الري واألحمدي.
باإلضافة إلى األجواء الرمضانية املميزة التي سيستمتع بها عمالؤنا 
طوال أيام شهر رمضان الكرمي وذلك في جميع معارض شركة عبداحملسن 

عبدالعزيز البابطني.


