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فيصل احلجي يهنئ

ديبلوماسي عماني يهنئ

مباركة

)هاني الشمري( الشيخ أحمد العبداهلل والزميل عبداحلسني السلطان يهنئان

املستشار د. يوسف االبراهيم مهنئا

مهنئون

السفير الهندي مباركا

..وعدد من عقيالت الديبلوماسيني عدد من السفراء 

السفير البحريني الشيخ خليفة بن حمد مقدما التهاني

السفير السوداني مهنئا

الشيخ د.محمد الصباح متوسطا عددا من اإلعالميني وتبدو الزميلتان بيان عاكوم وبشرى الزين

سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر احملمد متوسطا الشيخ د.محمد الصباح وحرمه الشيخة فريال الدعيج والشيخ حمد جابر العلي وحرمه

عبدالعال القناعي وحرمه يهنئانالشيخ علي اجلابر والشيخ صباح ناصر احملمد ومصطفى الشمالي يقدمون التهاني

غبقة محمد الصباح كّرست األجواء الرمضانية 
بعيدًا عن هموم السياسة

بيان عاكوم
ال مكان للسياسة.. وأهال وسهال باالجواء الرمضانية التي سادت مساء أول 
من أمس في قصر املسيلة خالل الغبقة التي أقامها نائب رئيس مجلس الوزراء 
ووزير اخلارجية الش����يخ د.محمد الصباح على شرف البعثات الديبلوماسية 

املعتمدة في الكويت.
وقد حلت التهاني والتبريكات مبناسبة هذا الشهر الفضيل عند احلضور مكان 
هموم السياسة ومشاكلها، وان كان االمر ال يخلو من بعض االحاديث اجلانبية 

»السياسية«، اال ان أجواء االلفة واالجواء العائلية كانت هي السائدة.
وكان في استقبال املدعوين الشيخ د.محمد الصباح وحرمه الشيخة فريال 
الدعيج، حيث توافد كبار الش����خصيات واملسؤولني، في مقدمتهم سمو رئيس 
مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد وعدد كبير من الشيوخ، والوزراء، واملسؤولني 

في وزارة اخلارجية وأعضاء السلك الديبلوماسي.
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)سعود سالم(الشيخ عزام الصباح والشيخ خالد البدر والشيخ فيصل احلمود والشيخ علي اخلالد د.هالل الساير مهنئا

السفير خالد اجلاراهلل والشيخ فيصل احلمود الشيخة د.رشا الصباح مهنئة الشيخة فريال الدعيج السفير خالد املغامس وأحد احلضور الشيخ صباح اخلالد والزميل وليد النصف

سمو الشيخ ناصر احملمد وطالل جاسم اخلرافي والشيخ د.محمد الصباح

السفير املصري طاهر فرحات يبارك

املستشار محمد أبواحلسن يقدم التهاني

السفير اللبناني د.بسام النعماني والسفير السوري بسام عبداملجيد وحرمه

نوع املشروع

تربية دواجن
قيمة الدعم املقدم للمشروع

1000جنيه
العنوان

نفذ هذا املشروع في السودان

بدأ مشروعها يحقق أرباحا طيبة 
حيث استفادت من أرباحه في دفع 
الرسوم الدراسية الثنني من األبناء 
بلغت  وقد  واجلامعة  الثانوية  في 

قيمة أقساطهما 2500 جنيه.
بأنها  لوحظ  الف��ت  تطور  وف��ي 
املنزل  ك��ان  حيث  منزلها  وسعت 
يتكون من غرفتني ودكان لإليجار، 
املشروع  أرب���اح  م��ن  واستطاعت 
توسيع املنزل بإضافة غرفة وصالة 
من  استفادت  كما  لإليجار  ودك��ان 
حتسني األحواملعيشية لألسرة من 
) مأكل – ومشرب – وعالج ( حيث 
استطاعت تلبية احتياجات أبنائها 

اليومية . 
حتضر  فهي  الحقة  خطوة  وفي 
للتوسع في مشروعها  ليضم عدداً 

أكبر من الدواجن .

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


