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نوع املشروع

زراعة األرز 
قيمة الدعم املقدم للمشروع

500000 شلن
العنوان

نفذ هذا املشروع في اوغندا

بدأت  املستفيدات  اح��دى  تقول 

مساحة  فى  ال��زراع��ى  نشاطى 

محدودة وكنت أزرع األرز كانت 

محدودة  القرض  من  االستفادة 

توسيع  استطاعتى  عدم  بسبب 

القرض  أثر  وتطويرها  املساحة 

أزرع  أصبحت  حيث  حياتى  فى 

دخلى  من  زادت  أكبر  مساحات 

وأعانتنى على مصاريف احلياة .

الزراعي  نشاطي  توسع  أخيرا 

في  مرتني  أزرع  أصبحت  بحيث 

ذرة  وأخ��رى  أرز  مرة  العام..  

بيضاء.

وجاء  املدينة  ترك  من  كل  أشكر 

هذه  ف��ى  كفقراء  عنا  ليبحث 

الفيافي.

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

سميحة احلميضي وأحمد عبدالسالم يكرمان خالد اجلاسر

أكدت خالل غبقة الشركة التوجه للدخول بقوة في قطاعي الترفيه والتعليم

الحميضي: »منا القابضة« تحولت لكيان اقتصادي متين
في أقل من عقدين ومشروعاتنا بمصر في مسارها الصحيح

قالت رئي���س مجلس إدارة 
ش���ركة منا القابضة س���ميحة 
احلميضي ان كل مشاريع الشركة 
تس���ير في مس���ارها الصحيح 
وفقا إلستراتيجية وفكر اإلدارة 
العليا والسياسة التنفيذية التي 
يقوم بها جميع العاملني وصوال 
الس���تمرار النجاحات املعهودة 

في الشركة.
وأضاف���ت احلميض���ي في 
كلمتها التي ألقتها خالل الغبقة 
الرمضانية التي أقامتها الشركة 
مس���اء اول من أمس بحضور 
عدد من الش���يوخ واملسؤولني 
ف���ي احلكومة ومجل���س األمة 
إضافة إلى عدد من رجال األعمال 
والشخصيات العامة ان جناحات 
واجنازات الشركة خير رد على 
التي  الش���ائعات واألكاذي���ب 
البعض، مؤكدة ثقتها  يروجها 
في القضاء الكويتي العادل في 

إحقاق احلق.
الش���ركة تسعى  أن  وأكدت 
جاهدة للمساهمة في إثراء منو 
الكوي���ت االقتصادي من خالل 
مشروعاتها التي تثري احلركة 
االقتصادية وتدخل دولتنا التي 
نعشقها بخطى ثابتة واثقة في 

منظومة االقتصاد العاملي.
وأوضحت أن »منا القابضة« 
جنحت على مدى ما يقرب من 
عقدين في التح���ول إلى كيان 
اقتصادي متني في الكويت والدول 
األخرى يعمل في مجاالت متنوعة، 
حيث ترجم���ت رؤيتها بفضل 
مجالس إدارات الشركة السابقة 
واحلالية إلى واقع فعلي يظهر 
بوضوح في عدد من الشركات 
التابع���ة والزميلة الرائدة التي 
تعمل في األنشطة االستثمارية 
والعقارية والترفيهية والصناعية 
واإلنشائية، مشيرة إلى أن الشركة 
تستعد لتعزيز استثماراتها في 
املجاالت الترفيهية عبر شركتها 
التابعة البالغ رأس���مالها نحو 
مليون دينار كما تستعد للدخول 
بقوة في مجال التعليم الواعد.

وأضاف���ت أن اس���تثمارات 
الش���ركة امتدت إلى األس���واق 
املصرية من خالل مس���اهمتها 
في عدد من الشركات املساهمة 

استعانتها بأفضل اخلبرات املالية 
ونهج أفضل االستراتيجيات التي 

حتقق االستقرار والنمو.
أنه وبفضل جهود  وأضاف 
القائمني على الشركة والعاملني 
بها جنح���ت »منا القابضة« في 
ترجمة أنش���طتها املتنوعة من 
خالل شركاتها التابعة والزميلة 
إلى استيعاب تداعيات هذه األزمة 
العاملية الت���ي ضربت مختلف 
األسواق والكيانات، بل وحتقيق 
حتسن ومنو في األداء التشغيلي 

واملالي.
وأشار إلى انه وبعد سنوات من 
العمل املتواصل أثمرت جهودنا 
في إنش���اء هذا الكيان الضخم 
الذي تتج���اوز قيمة أصوله ال� 
319 مليون دينار وحقوق ملكية 
عائدة علي مساهمي الشركة األم 
164 مليون دينار وحجم العاملني 
في���ه حاجز ال� 500 من الكوادر 
الوطنية والعربية ما بني شركات 

تابعة وزميلة.
وذكر أن هذا النمو الواضح 
الذي شهدته الشركة خالل الفترة 
الوجيزة املاضية � والذي نسعى 
إلى استمراره خالل الفترة املقبلة 
� ارتكز على التطوير املس���تمر 
خلططن���ا االس���تثمارية ف���ي 
مختلف املجاالت وعبر مختلف 

شركاتنا.
وشدد على أن »منا القابضة« 
حترص على أن تكون مشروعاتها 
ترجم���ة حقيقي���ة وواقعي���ة 
إلستراتيجيتها نحو النمو بأقل 
معدل من املخاطر، مش���يرا الى 
أن مشروعات شركاتنا التابعة 
والزميلة تشهد تطورات ايجابية 
عديدة ومن أهمها مشروع »منا 
مول« الضخم ف���ي مصر الذي 
تنفذه »منا« عبر شركتها التابعة 
»الش���ركة الكويتية � املصرية 
لالستثمار العقاري« واململوكة 
ل� »منا« بنسبة 98%، على مساحة 
73 ألف متر مربع في الكيلو 22 
من طريق القاهرة � اإلسكندرية 
الصحراوي، وبجوار العديد من 
املنش���آت احليوية مثل: القرية 
الذكية واملتحف املصري اجلديد 
2012، علما أن التكلفة اإلجمالية 

للمشروع تقدر مبليار جنيه.

أبرزها مش���روع  املصرية من 
العي���اط 26 ألف فدان اململوكة 
للش���ركة املصري���ة. الكويتية 
للتنمية واالستثمار والتي تساهم 
فيها منا القابضة بشكل مباشر 
وبشكل غير مباشر عن طريق 

شركاتها التابعة والزميلة.
كما أوضحت أن »منا القابضة« 
متل���ك معظم حصة الش���ركة 
الكويتية املصرية لالس���تثمار 
العقاري التي س���تقوم بتنفيذ 
مش���روع »منا م���ول« متعدد 
االس���تخدامات في أحد أفضل 
املواقع في مص���ر، وهو عبارة 
عن مول جتاري وفندق 5 جنوم 
ومبنى إداري واملتوقع أن يبدأ 

تنفيذه قريبا.
انه ونتيجة  إلى  وأش���ارت 
لنمو استثماراتنا وتنوعها بدت 
مؤشرات هذا النمو واضحة في 
نتائج الشركة في الربع الثاني 
م���ن العام احلال���ي 2010 حيث 
حققت قفزة في األرباح بنسبة 
52% إلى 7.6 ماليني دينار بواقع 
12 فلس���ا للسهم الواحد، وذلك 
مقارن���ة بالربع األول من العام 
املاضي مع توقع���ات بتحقيق 

نتائج مرضية بنهاية العام.
وأضافت ان الشركة متكنت 
املالية  أمام األزمة  من الصمود 

العاملية وحقق���ت نتائج مالية 
في ظل هذه األوضاع الصعبة 
وحصلت على ثقة املساهمني، 
كم���ا تعمل ف���ي الوقت احلالي 
على إدراج أسهمها في البورصة 

املصرية وسوق دبي املالي.
منظومة متكاملة من جهته 
املنتدب للش���ركة  أكد العضو 
خال���د اجلاس���ر عل���ى حرص 
الشركة على التواصل املستمر 
والدائم مع املسؤولني واملساهمني 
واملستثمرين والعمالء ومجتمع 
األعمال ومختلف وسائل اإلعالم 
والعاملني في الشركة عبر اإلعالن 
بش���كل مس���تمر وواضح عن 
تطورات الشركة على الصعيدين 
التش���غيلي واملال���ي، وكذل���ك 
التطورات على صعيد الشركات 
التابعة والزميلة واملشروعات 
املتنوعة التي تنعكس على أداء 

الشركة.
وأض���اف ان من���ا القابضة 
أصبحت اآلن منظومة متكاملة 
من الشركات التابعة والزميلة في 
الكويت واملنطقة من خالل عملها 
في مختلف املجاالت االقتصادية 
خلدمة اقتصاد الكويت واملنطقة، 
مش���يرا الى أن الشركة عززت 
مكانتها في العديد من املجاالت 
ومتكنت من حتقيق االجنازات 

مع التزام الشركة مبمارسة جميع 
أعمالها بتعاليم وأحكام الشريعة 

اإلسالمية السمحة.
وأعرب اجلاس���ر ع���ن أمله 
في حتقي���ق نتائ���ج ايجابية 
وتوزيعات مرضية مبنية على 
معطي���ات ودراس���ات لوضع 
الشركة احلالي واملستقبلي في 
ضوء اإلستراتيجية التي نسعى 
ملواصلة تنفيذها وقطف ثمارها 
مبا يعزز هدفنا مبواصلة حتقيق 
النمو في األرباح خالل النصف 

الثاني من العام احلالي 2010.
وأكد اجلاسر أن الشركة تتطلع 
إلى املستقبل بأمل ويقني استنادا 
إلى قدرتها ومكانتها املالية من 
خالل إعادة الهيكلة وتش���غيل 
التابع���ة والزميلة  الش���ركات 
والتركيز على املشروعات ذات 
القيمة املضافة والربحية املناسبة 
وفق اإلستراتيجية االستثمارية 

لتحقيق مزيد من االجنازات.
أما الرئيس التنفيذي للشركة 
ناصر مجاور فقد أكد أن األزمة 
املالي���ة األخيرة أظه���رت بكل 
القابضة«،  وضوح قوة »من���ا 
التي استطاعت مقاومة التحديات 
والتداعيات بثب���ات، بل ودعم 
موظفيها ومساهميها، وحتقيقها 
النتائ���ج، وذلك بفضل  أفضل 

مشروع منا مول مصر
قال ناصر مجاور أن مشروع منا مول مصر سيتضمن موال جتاريا وفندقا 5 
جنوم، إلى جانب مسطحات إدارية ومرافق أخرى ملحقة مشيرا إلى أنه مت توقيع 
عدد من العقود واالتفاقيات منها: اتفاق مع شركة »برامي كابيتال القابضة املصرية« 
تتعهد مبوجبه بتوفير 600 مليون جنيه لتمويل املشروعـ  التعاقد مع مكتب »صبور 
لالستشارات الهندسية« ـ أحد أعرق املكاتب الهندسية في مصر ومنطقة الشرق 
ــارية والهندسية املتخصصة للمشروع  ــطـ  وذلك لتقدمي خدماته االستش األوس
ــة« املتخصصة في حتليل النظم وضبط  ــركة »بروجاكس الدولي ـ التعاقد مع ش
ــاريع ـ والتي تعد أحد أفضل بيوت اخلبرة الهندسية في الكويت واملنطقة ـ  املش
وذلك إلدارة املشروع. وكشف مجاور عن االنتهاء من الدراسات التفصيلية النهائية 
والتراخيص الرسمية وأنه سيتم البدء في أعمال احلفر واإلنشاء في يناير املقبل، 
خاصة أن املشروع يشهد إقباال كبيرا من قبل كبار املستثمرين واملطورين، فقد 
ــركة خطابات نوايا وعروضا من كبريات الشركات األوروبية والعاملية  تلقت الش
إلدارة مشروعي الفندق واملول. ورجح مجاور أن تبدأ عوائد املشروع في الظهور 
بحلول الربع األخير من عام 2011، حيث بدأت أعمال التسويق على املخطط، علما 
ــروعات الشركة في الكويت  ــتغرق 3 سنوات. وأضاف أن مش بأن إجنازه سيس
شهدت تطورات إيجابية وأهمها مشروع »منا مول« في منطقة الشويخ الصناعية، 

احلضور وقوفا أثناء السالم الوطنيوكذلك »مجمع املنطقة احلرة« حيث مت تأجيرهما بالكامل.

حمد الساير ومارغريت الساير في جانب من حملة »الرعاية«

جانب من مؤمتر املوزعني لـ »كاسيو«

جانب من احلفل

»كاريبو كوفي« افتتحت 
فرعاً جديداً في منطقة الشعب

»البابطين« شاركت في مؤتمر الموزعين 
المحليين المعتمدين لـ »كاسيو«

قرقيعان »فريج الوطنية لالتصاالت« 
حقق نجاحاً باهراً

استمر على مدى يومين وسط حضور كثيف من الجمهور

نظمت ».كاريبو كوفي« حفل قرقيعان بفرعها 
اجلديد الكائن في منطقة الشعب في جمعية الشعب 
التعاونية وذلك إلدخال البهجة ورسم االبتسامة 
على وجه األطفال الذين ترعاهم اجلمعية الكويتية 

لرعاية األطفال في املستشفى.
وقد دأبت »كاريبو كوفي« على دعم هذه اجلمعية 
منذ حوالي سنتني ببيع دمية الدب بولي وحاليا 
ببيع ش���عار بيت عبداهلل في أكث���ر من 25 فرعا 
من أفرعها في الكويت متبرعة بعائدات البيع إلى 
اجلمعية الكويتية لرعاية األطفال في املستشفى.

وقد جاء في معرض تعلي���ق العضو املنتدب 
لشركة امتيازات الساير حمد مساعد الساير على 
هذه املناسبة: »نحن في كاريبو كوفي قطعنا على 
أنفسنا عهدا برد اجلميل إلى مجتمعنا بالتركيز على 

دعم اجلهود اخليرية واإلنسانية. فدعم اجلمعية 
الكويتية لرعاية األطفال في املستشفى فخر وشرف 
كبير لنا يحقق رسالتنا املتمثلة في إدخال البهجة 
على نفوس أطفالنا ورسم االبتسامة على شفاههم 
لنراها واضحة في نظراتهم باعتبار ذلك من صلب 

قيمنا وأهدافنا«.
وقالت مديرة اجلمعية الكويتية لرعاية األطفال 
في املستشفى مارغريت الساير: ان »كاريبو كوفي« 
كانت والتزال شريكا موثوقا في مساعدة مؤسستنا 
على حتقيق رسالتها اإلنسانية ورسم االبتسامة 
على ش���فاه األطفال الذين حترص اجلمعية على 
رعايتهم، وال يسعنا إال أن نعبر عن بالغ تقديرنا 
وعرفاننا لكاريبو كوفي على دعمهم ومساعدتهم 

للجمعية.

شاركت ش���ركة عبدالعزيز سعود البابطني 
لألجهزة الكهربائية وااللكترونية املوزعني ملنتجات 
»كاسيو« في الكويت ممثلة مبدير عام الشركة 
أحمد مرحبا في مؤمتر املوزعني املعتمدين ملاركات 
»كاسيو« والذي أقيم في فندق مارينا باي ساند 
� سنغافورا � وبحضور املوزعني من جميع أنحاء 
العالم. وقد تس���لم أحمد مرحبا ش���هادة تقدير 
للشركة ملجهوداتها لتسويق منتجات »كاسيو« 

في السوق الكويتي.
وقد افتتح املؤمتر بكلم���ة لناكامورا مرحبا 
باحلض���ور تلته محاضرة ألقاه���ا املدير العام 
لقسم ساعات كاسيو أكيو أوتا تضمنت اخلطة 

االس���تراتيجية املستقبلية لتس���ويق كاسيو 
 )G-Shock، Baby-G، Protrek، Edifice، Sheen(
وهي املاركات التي س���اهمت ف���ي رفع مبيعات 

»كاسيو« بصورة مستمرة.
وتشتهر ماركات »كاسيو« بأحدث التكنولوجيا 
العصرية في الس���وق العاملي فنجد »كاس���يو« 
 Baby-G املقاومة للصدمات واملاء أما G-Shock
فمواكبة ألحدث صيحات املوضة النس���ائية و
Protrek حتتوي على حس���اس ثالثي ببوصلة 
ومقياس حرارة والضغط اجلوي، كما حتتوي 
باقي املوديالت على الكثير من املواصفات العصرية 

واحلديثة التي تالئم جميع األعمار. 

اعلنت ش���ركة الوطنية لالتصاالت عن جناح 
»فريج الوطنية« الذي مت تنظيمه على مدى يومني في 
مجمع األڤنيوز، حيث اشتملت الفعالية على فقرات 
عديدة ومتنوعة واستمتعت العديد من العائالت مع 
أطفالهم حيث شاركوا في فعاليات احلفل بدءا من 
تريد األغاني الشعبية مع بوطبيلة وانتهاء بالتقاط 

صور تذكارية في ستديو فريج الوطنية.
ومبادرة الوطنية هذه مستوحاة من معاني هذا 
الشهر املبارك وتعاليمه السيما فيما يتعلق بالتواصل 
االجتماعي، انطالقا من ح���رص الوطنية على أن 
يعيش األطفال جتربة مسلية تضفي نكهة خاصة 
على هذا الشهر املبارك. وبناء عليه، زخرت األمسية 
بنش���اطات عديدة ومتنوعة، استهلت ب� »حبابة« 
وهي ش���خصية كويتية معروف���ة تروي حكايات 
وقصص لألطفال الذين حصلوا أيضا على فرصة 
للمرح مع التلوين والرسم على علب قرقيعان من 
تصميمهم، إضافة إلى تخصيص ستوديو اللتقاط 
الصور لألطفال مع عائالتهم وهم مرتدين مالبس 

القرقيعان.

وصرح مدي���ر العالقات العامة ف���ي الوطنية 
لالتصاالت عبدالعزيز البالول في هذه املناس���بة 
قائال »اننا س���عداء جدا بهذه الفرصة التي مكنتنا 
من اضفاء بهجة رمضان املبارك على قلوب أطفالنا 
في هذه املناس���بة املميزة املس���توحاة من تقاليد 
املجتمع الكويتي. »لقد كانت مناسبة ممتازة جمعت 
الوطنية مع العائالت الكويتية في أجواء من املرح 

والسرور«.
وأض���اف »تراوحت برامجنا ف���ي رمضان بني 
األنشطة االجتماعية واخليرية إلى األنشطة املمتعة 
واملسلية، بهدف التأكد من أن عمالءنا وجميع الذين 
يقيمون في الكويت، س���يحصلون على فرصتهم 
باملتعة واالستفادة من هذه البرامج التي تلبي كل 
رغباتهم. اننا نتطلع قدما الى مناس���بات مماثلة 
في املستقبل نستطيع فيها أن نشارك عمالءنا كما 

عموم املجتمع الكويتي أوقاتا مميزة«.
وتوجه البالول بالشكر الى كل من حضر احلفل 
وأمضى أوقاتا ال تنس���ى مع الوطنية لالتصاالت 

مساهما في حتويل املناسبة الى جناح كبير.

)سعود سالم(


