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 الشايع: »المباني« تدعم الشباب الكويتي
من أصحاب المشروعات الصغيرة الداعمة لالقتصاد

على هامش افتتاح أنشطة ملتقى المبادرين في »األڤنيوز«

الشايع مستمعا الى شرح من احد املشاركني

..وجولة في االجنحة املشاركة

محمد عبدالعزيز الشايع وعبدالرحمن العنجري وخالد بن سالمة خالل ملتقى املبادرين في األڤنيوز

أكد رئيس مجلس اإلدارة والعضو املنتدب لشركة 
املباني محمد عبدالعزيز الش���ايع أهمية دعم الشباب 
املبادرين واملبتكرين من أصحاب املشروعات الصغيرة 
واملتوس���طة وتوفي���ر البيئة احملفزة له���م من خالل 
التشريعات ومصادر التمويل لضمان استمرارها وعدم 

تعثرها.
وأضاف، على هامش افتتاح ملتقى املبادرين في مجمع 
األڤنيوز، ان: »احتضان شركة املباني مللتقى املبادرين 
في مجمع األڤنيوز ينطلق من سياستها في دعم الشباب 
الكويتي املبادر وعلى احتضان أفكارهم من خالل هذا 
امللتقى الذي يعرض فيه مجموعة من الشباب املبادرين 

مشاريعهم وأفكارهم كنماذج يحتذى بها«.
 وشدد على أن جناح مثل هذه املشاريع تدعم مساهمة 
القط���اع اخلاص في التنمية الفتا الى ان املش���روعات 
الصغيرة واملتوسطة تلعب دورا محوريا في اقتصادات 
دول العالم، اال انها في منطقة الش���رق األوسط التزال 
حتتاج الى الدعم من قبل اجلهات املختصة حتى تستطيع 

االستمرار.
وقد حضر االفتتاح مدير عام شركة املباني خالد بن 
سالمة وعضو مجلس االمة النائب عبدالرحمن العنجري 

وعدد من مسؤولي الشركة.
اجلدير بالذكر أنه يش���ارك في ملتقى املبادرين في 
مجمع »األڤنيوز« مجموعة من الش���باب الكويتي من 
أصحاب املش���اريع الصغيرة واملتوسطة في مختلف 

القطاعات االقتصادية.

 »غرفة التجارة«
تقدم 5 منح دراسية 

متخصصة سنويًا
ضمن احتفال غرفة جتارة 
وصناع���ة الكويت مبرور 50 
عاما على إنشائها، أعلن رئيس 
مجلس إدارة الغرفة علي الغامن 
ان املجلس أقر بان تقدم الغرفة 
العام  كل عام، واعتب���ارا من 
الدراس���ي 2011/2010، خمس 
منح دراس���ية للحصول على 
املاجستير في مجاالت  درجة 
تتعلق باالقتصاد واالستثمار 
وإدارة األعم���ال والقان���ون، 
وذلك ألفضل 5 مرش���حني من 
اخلريجني الكويتيني املتفوقني، 
والذين حصلوا على قبول في 
واحدة من أفضل عشرين جامعة 

في العالم.
وبالفعل، شكل مجلس إدارة 
الغرفة جلن���ة تضم أصحاب 
خبرة واختص���اص وممثلني 
عن الغرفة للنظر في طلبات 
املرشحني بهذه املنحة التي سبق 
ان أعلن عنها وعن شروطها، 
وقد اجتمعت اللجنة املذكورة 
يومي 16 و19 اجلاري وأقرت 5 
مرشحني توافرت فيهم الشروط 

املطلوبة.
اجلدي���ر بالذك���ر، ان قرار 
الغرفة بتقدمي 5 منح دراسية 
متخصصة، جاء ترجمة لنظرتها 
التعليم باعتباره املدخل  الى 

األساسي واألهم للتنمية.

 »المركزي« يوافق لـ »كامكو«
على شراء أو بيع 10% من أسهمها

ذكر سوق الكويت لالوراق املالية ان بنك الكويت املركزي وافق 
على طلب جتديد سريان املوافقة لشركة مشاريع الكويت االستثمارية 
الدارة االصول )كامكو( على ش���راء او بيع م���ا ال يتجاوز 10% من 
اسهمها املصدرة ملدة ستة اش���هر اعتبارا من تاريخ انتهاء املوافقة 

احلالية في 16 سبتمبر املقبل.

»المعامل« توقع عقدًا بـ 12.7 مليون دينار 
مع »المصالح العقارية«

أعلن سوق الكويت لالوراق املالية ان الشركة الكويتية لبناء املعامل 
واملقاوالت )املعامل( افادت بأنها قد قامت بتوقيع عقد توسعة وصيانة 
مجمع الصاحلية العقارية السكني واخلاص بشركة املصالح العقارية 

بقيمة 12.7 مليون دينار وسيتم تنفيذ املشروع خالل 885 يوما.

»فريج الوطنية لالتصاالت« اليوم في مجمع األڤنيوز
أعلنت شركة الوطنية لالتصاالت عن أبرز 
أنشطتها خالل شهر رمضان تحت عنوان »فريج 
الوطنية«، والذي يقام بمناس���بة القرقيعان 
التي يحتفل بها الشعب الكويتي في مثل هذا 
الوقت ويأتي ضمن سلسلة طويلة ومتعددة 
من النش���اطات المتنوعة، التي دأبت الشركة 
على إقامتها في هذه األيام الفضيلة، حيث يقام 
هذا الحدث في مجمع األڤنيوز، من الساعة 8.30 

مساء وحتى 12 صباحا.
وقالت الشركة في بيان صحافي ان مبادرتها 
هذه مستوحاة من معاني هذا الشهر المبارك 
الس���يما فيما يتعلق بالتواصل االجتماعي، 
وانطالقا من حرصها على أن يعيش األطفال 
تجربة مس���لية تضفي نكهة خاصة على هذا 

الشهر المبارك. 
واوضحت أن األمسية سوف تزخر بنشاطات عديدة ومتنوعة، 
تفتتحها »حبابة« وهي شخصية كويتية معروفة تروي حكايات 
وقصصا لألطفال الذين سوف سيحصلون أيضا على فرصة 

للمرح مع التلوين والرسم على علب قرقيعان 
من تصميمهم، باإلضافة إلى تخصيص استوديو 
اللتق���اط الصور لألطفال م���ع عائالتهم وهم 

مرتدون مالبس القرقيعان.
وفي هذا الخص���وص، قال مدير العالقات 
العامة بالشركة عبدالعزيز البالول: »ان مشاركة 
فرحة شهر رمضان المبارك مع األطفال، أمر في 
غاية األهمية بالنسبة لنا، حيث إننا حريصون 
على أن نضع في االعتبار جميع شرائح المجتمع 
عند التخطيط لحمالتنا الرمضانية سنويا«. 
وأضاف: »تراوح���ت برامجنا في رمضان 
بين األنشطة االجتماعية والخيرية واألنشطة 
الممتعة والمسلية، بهدف التأكد من أن عمالءنا 
وجميع الذين يقيمون في الكويت، سيحصلون 
على فرصتهم بالمتعة واالستفادة من هذه البرامج التي تلبي 

كافة رغباتهم.
ونح���ن نود أن ندع���و الجميع اليوم إل���ى مجمع األڤنيوز 

لمشاركتنا في جعل »فريج الوطنية« حدثا ممتعا حقا«.

يستقبل العمالء والزوار على مدار يومين احتفااًل بالقرقيعان

عبدالعزيز البالول 

نوع املشروع

ماكينة تصوير
قيمة الدعم املقدم للمشروع

1.000 جنيه 
العنوان

نفذ هذا املشروع في السودان

توفير  في  املشروع  ساعد 

في  اجلامعيني  الطالب  احتياجات 

طباعة وتصوير املذكرات والبحوث 

املاجستير  ورس���االت  العلمية 

ام  جامعة  من  بالقرب  لوجوده 

أمام  واملارين  اإلسالمية  درمان 

عمل  فرصة  وفر  كما   . اجلامعة 

علوم  كلية  خريجة  األرملة  البنة 

احلاسوب بالعمل فيه. 

احتياجات  وفراملشروع  كما 

األسرة اليومية من مأكل ومشرب 

اخلدمات  نفقات  توفير  بجانب 

الضرورية من كهرباء ومياه . 

املشروع  صاحبة  وقامت 

املدرسية  املصروفات  بسداد 

لألبناء مما ساعد على استقرارهم 

الدراسي . 

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  ه��ذا  وف��ي 

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  ه��ذه 

قصص النجاح التي حققها هذا 

املشروع...

إعداد: إدارة العالقات العامة واإلعالم

الهيئة اخليري���ة اإلسالمي�����ة العاملية


