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أش����ارت سوسن أبوالهوس 
من ادارة األنش����طة في جمعية 
املعلمني الكويتية الى ان اجلمعية 
س����تقيم وبالتعاون مع جمعية 
الدس����مة التعاوني����ة احتف����اال 
شعبيا مميزا خالل شهر رمضان 
املبارك إحياء للعادة الرمضانية 
الشعبية »القرقيعان« مشيرة 
إلى ان االحتفال سيشتمل على 
اقامة ركن للمأكوالت الشعبية 
وركن مجان����ي أللعاب األطفال 
الى جانب اقامة برنامج خاص 
باملسابقات الترفيهية والثقافية 

يشمل الصغار والكبار والى توزيع القرقيعان وتوزيع اجلوائز من 
خالل السحب على األرقام.

وأشادت أبوالهوس مببادرة مجلس ادارة جمعية الدسمة التعاونية 
في دعم هذا النشاط االجتماعي الرمضاني فيما وجهت الدعوة لألعضاء 
من املعلمات وأطفالهن حلضور احلفل الذي سيقام بدءا من الساعة 

9 من مساء يوم 12 رمضان في مقر اجلمعية بالدسمة.

سوسن أبوالهوس

أحد موظفي »الوطني« يتبرع بدمهقياس ضغط دم أحد املوظفني قبل التبرع

فحص دم أحد املوظفني

.. ومتبرع من »الوطني« لبنك الدم

موظفو »الوطني« يتبرعون بالدم مع بداية رمضان المبارك

ش���ارك موظفو بنك الكويت الوطني في حملة التبرع 
بال���دم التي أطلقها البنك بالتعاون م���ع بنك الدم، وذلك 
تعبيرا عن اهتمامهم والتزامهم بهذا الواجب اإلنساني مع 

اقتراب حلول أيام اشهر رمضان املبارك.
وقال مسؤول العالقات العامة في بنك الكويت الوطني 
يعقوب الباقر ان »موظفي البنك حرصوا على املشاركة في 
هذا العمل اإلنساني النبيل لتلبية حاجة بنك الدم املاسة 
للمتبرعني نظرا للنقص الذي يعاني منه، وتعبيرا منهم 
عن روح املشاركة االجتماعية وإميانهم بدور البنك الوطني 

الفعال في خدمة املجتمع وخدمة املرضى واحملتاجني«.
وأكد الباقر ان »احلملة شهدت جتاوبا وتفاعال من قبل 
موظفي البنك، األمر الذي تطلب تعزيز وحدة فريق بنك 
الدم املتواجد في البنك باملعدات الالزمة الستيعاب أكبر 

عدد من املتبرعني«.
وأشاد فريق بنك الدم بهذه »املبادرة الطيبة والرائدة 
من مؤسس���ة عريقة مثل البنك الوطني وما يقوم به من 
نشاطات وجهود مستمرة خلدمة املجالني اخليري واإلنساني 
في الكويت انطالقا من سياس���ة البنك الراسخة خلدمة 

الوطن واملجتمع الكويتي«.
وقد دأب بنك الكويت الوطني على تنظيم حمالت دورية 
للتبرع بالدم بني موظفيه وعمالئه، وتشهد هذه احلمالت 
إقباال وجتاوبا كبيرين من جانب موظفي »الوطني« بصورة 
تظه���ر حتليهم بروح املبادرة والرغبة التطوعية خلدمة 

املجتمع واملساهمة في هذا اجلهد اإلنساني النبيل.
ويحفل سجل »الوطني« بالعديد من املبادرات الريادية 
على صعيد دعم القطاع الصحي، ويعتبر مستشفى بنك 
الكويت الوطني التخصصي لألطفال في منطقة الصباحية 
الطبية الذي تولى البنك تكاليف إنشائه بالكامل أحد املعالم 
الرئيس���ية البارزة على هذا الصعيد، فيما يسعى البنك 
الى توفير مختلف سبل الدعم للمستشفيات واملؤسسات 
واجلمعيات املعنية بتقدمي خدمات الرعاية الصحية في 
البالد، الى جانب قيامه بصورة مستمرة بتنظيم األنشطة 
واحلمالت التوعوية متعددة األغراض والرامية الى تعزيز 
الوعي الصحي وتشجيع السلوكيات والعادات الصحية 

بني أفراد املجتمع.

مبارك اخلرينج

الخرينج يعتذر لرواد 
ديوانيته

يعتذر النائب مبارك اخلرينج 
عن عدم استقبال رواد ديوانيته 
وذلك نظرا لتواجده خارج الكويت 
في رحلة عالج يرافق فيها والدته 
في لندن، على ان يعاود استقبالهم 
إن شاء اهلل مبجرد العودة الى 

أرض الوطن.

د.وليد الطبطبائي

ديوان الطبطبائي 
السبت في كيفان

يس���تقبل النائ���ب د.وليد 
املهنئني بش���هر  الطبطبائ���ي 
رمض���ان الكرمي ف���ي ديوانه 
بكيف���ان قطعة 6 ش���ارع 66 
منزل 25 يوم غد السبت املوافق 
الرابع من رمضان 1431 هجرية، 
14 أغس���طس 2010 بعد صالة 

د.جمعان احلربشالتراويح بإذن اهلل.

الحربش يستقبل أبناء 
الدائرة والمهنئين الثالثاء

يقيم النائب د.جمعان احلربش 
أبناء  غبقة رمضانية على شرف 
الثانية واملهنئني بش����هر  الدائرة 
رمضان املبارك وذلك مس����اء يوم 
الثالثاء املقبل السابع من رمضان 
املواف����ق 17 اغس����طس اجل����اري 
بعد ص����الة التراويح، في ديوانه 

بالصليبخات ق 3 ش 112 م 82.

د.براك النون

النون يستقبل
المهنئين السبت

يستقبل د.براك النون املهنئني 
بش���هر رمضان املبارك يوم غد 
السبت رابع ايام الشهر الفضيل 
بعد صالة العشاء في ديوانيته 

مبنطقة الفروانية.

أحمد الهيفي

ديوان الهيفي األحد 
بعد التراويح

يس���تقبل ابناء براك الهيفي 
املهنئني بش���هر رمضان املبارك 
كل يوم احد بعد صالة التراويح 
ف���ي منطقة  الكائن  بديوانه���م 

العارضية.

رياض الصانع

ديوانية الصانع
كل أحد

الخشان احتفل 
بميالد جوري

يس���تقبل احملام���ي رياض 
الصان���ع رواد ديوانيته االحد 
املقبل وكل احد بعد صالة العشاء 
بديوانه الكائن بكيفان قطعة 1 

شارع اشبيلية منزل 48.

احتف���ل خال���د وليد أحمد 
اخلشان بعيد امليالد األول البنته 
جوري وأقام باملناسبة حفال 
حضره عدد من األهل واألصدقاء 
الذي���ن متنوا جل���وري حياة 

سعيدة في كنف والديها.
ألف مب���روك وعقبال 100 

سنة.

مانع العجمي

العجمي يستقبل 
المهنئين السبت

يستقبل عضو املجلس البلدي 
مان���ع العجمي املهنئني بش���هر 
رمضان املبارك غدا السبت وكل 
س���بت بعد صالة التراويح في 
ديوان���ه الكائن بالرقة ق4 ش4 

م56.

انور الرفاعي

فيصل الغريب

محمد الهاجري

ديوان الرفاعي
 6 و7 رمضان

الغريب يستقبل رواد 
ديوانيته األحد

ديوانية الهاجري
كل أربعاء

الرفاعي في  يستقبل ديوان 
الش���امية رواده يومي السادس 
والسابع من شهر رمضان املبارك، 
على ان يعاود استقبال رواده في 
اجللسة األسبوعية كل يوم ثالثاء 

كاملعتاد بعد صالة العشاء.

يستقبل وكيل ديوان اخلدمة 
املدنية املساعد للشؤون القانونية 
فيصل الغريب املهنئني بالشهر 
الكرمي مس���اء األحد املوافق 15 
التراويح  اجلاري، بعد ص���الة 
وذل���ك بديوانيت���ه الواقعة في 
سلوى الش���ارع الثاني قطعة 1 

منزل 27.

يعاود الناشط السياسي محمد 
خالد الهاجري استقبال رواد ديوانه 
خلف مطافي املنقف خالل ش����هر 
رمضان املبارك مس����اء كل اربعاء 

في الساعة العاشرة مساء.

جواد بوخمسني

جواد بوخمسين
يستقبل المهنئين السبت
يس���تقبل جواد بوخمس���ني 
وأوالده املهنئني بش���هر رمضان 
املبارك رابع وخامس وسادس أيام 
الش���هر الفضيل املوافقة السبت 
واالحد واالثنني وذلك في ديوان 
بوخمس���ني في ضاحية عبداهلل 
السالم وسيعاودوا استقبال رواد 

ديوانهم كاملعتاد كل يوم اثنني. عبدالواحد العوضي

تهنئ ة العوضي
األحد واالثنين والثالثاء

يس���تقبل النائ���ب والوزير 
الس���ابق عبدالواح���د العوضي 
املهنئني بالشهر الكرمي خالل أيام 
االحد واالثنني والثالثاء املقبلة، 

وكل ثالثاء من كل اسبوع.

نوع املشروع

بقالــــــــــة
قيمة الدعم املقدم للمشروع

) 400 ( د.أردني
العنوان

نفذ هذا املشروع في االردن

صاحب املشروع بعد حصوله 

أقام  أردني  د.   400 قرض  على 

صغيرة،  بقالة  مشروع  مستفيد 

مبشروعه  توسع  شهور  وبعد 

اآلن  أصبح  حتى  لنجاحه  نتيجة 

)سوبرماركت(  كبيرا  مشروعا 

واستطـــــــاع توفير فرصة عمل 

لعامل آخر يعمل باملشروع وتبلغ 

100( د.  مبيعاته اليومية )80 – 

أردني  مما أدى لتحسن معيشة 

العامل  ذلك  وأسرة  أسرته  أفراد 

وتضاعف رأس املال مرات مما زاد 

في ربحه وأصبح قادراً على دفع 

زكاة املال بعد أن كان متلقيًا لها 

السعادة  والسرته  له  ذلك  وحقق 

الكبيرة. 

قال رسول اهلل ] :

تعالى  اهلل  إلى  الناس  أحب   (

األعمال  وأحب  للناس  أنفعهم 

إلى اهلل سرور تدخله على مسلم 

تكشف عنه كربة أو تقضي عنه 

وألن  جوعًا  عن  تطرد  أو  دينًا 

أمشي في حاجة أخي أحب إلي 

من أن أعتكف في مسجدي هذا 

شهرا(.

املؤسسات  جهود  تتضافر 

الفقر باعتباره  اخليرية ملكافحة 

هدفا إستراتيجيا لتعزيز مفهوم 

التنمية البشرية املستدامة.

يأتي  السياق  هــذا  وفــي 

مشروع التنمية املجتمعية الذي 

تنفذه الهيئة اخليرية اإلسالمية 

العاملية من أجل تنمية املداخيل 

واحملتاجني  للفقراء  املالية 

بعدها  ليصبحوا  وتطويرها 

أنفسهم  إعالة  على  قادرين 

وأسرهم دون احلاجة إلى سؤال 

التي  العمل  لقيم  ودعمًا   أحد 

وفي  احلنيف  ديننا  عليها  حث 

بعض  نسوق  العجالة  هــذه 

قصص النجاح التي حققها هذا 

املشروع...

إعداد: إدارة العالقات العامة واإلعالم

الهيئة اخليريـــة اإلسالميـــــة العاملية

ألعاب ومسابقات وجوائز في قرقيعان »المعلمين«


