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مدير شركة االمتياز وعميد الشريعة خالل االفتتاح

المستشارية الثقافية اإليرانية تعلن
تنظيم دورات مكثفة لتعليم الفارسية

»الرحمة العالمية« افتتحت
مشاريع تنموية في غزة

»االمتياز« قدمت دعمًا لكلية 
الشريعة والدراسات اإلسالمية

تقوم املستش����ارية الثقافية للجمهورية االس����امية االيرانية في 
الكويت كاملعتاد بتنظيم دوراتها للغة الفارسية باشراف اساتذة اكفاء 
من جامعة الكويت ووفق احدث اساليب التعليم السمعي والبصري، 
وقالت املستشارية في بيان لها ان دورات تعليم اللغة الفارسية اجلديدة 
ستكون على املستويني االول والثاني حيث ان هذه الدورة التي تنظم 
في الفصل الثاني من العام الدراسي 2010 � 2011 هي الدورة السادسة 
والثاثون التي تقيمها املستش����ارية في مبناها اجلديد، علما بأنه قد 
تخرج الى اآلن مئات من الراغبني في تعلم هذه اللغة االدبية العذبة ومن 
جنسيات مختلفة وذلك بسبب سهولة تعلمها وقواسمها املشتركة مع 
اللغة العربية حيث ان 55% من مفردات الفارسية املعاصرة هي كلمات 
عربية او ذات اصل عربي. واوضحت ان دورات اللغة الفارسية تقسم الى 
خمسة مستويات من التمهيدي الى املتقدم ومدة كل دورة شهر ونصف 
وتقام يومني في االسبوع، اما الكتب املعتمدة لهذه الدورة وغيرها من 
الدورات فهي: مجموعة كتب »آزفا« املتضمنة اربعة اجزاء واملعتمدة من 
قبل مجمع اللغة الفارسية وآدابها في ايران. واشارت الى ان املشاركني 
في هذه الدورات التعليمية بامكانهم االستفادة من الوسائل السمعية 
والبصرية االيضاحية وذلك بهدف توفير افضل الظروف لتعلم اللغة 
الفارسية بأسرع وقت ويستمر التسجيل في مقرها الكائن في منطقة 

اجلابرية ق10 شارع 107 مبنى 38 بتاريخ 2011/1/6.

ليلى الشافعي
افتتح مساعد املدير العام لش���ركة االمتياز سالم عويد 
االبراهيم قاعة ش���ركة االمتياز لاس���تثمار للحاسب اآللي 
بكلية الشريعة والدراسات االسامية بحضور عميد الكلية 
د.مبارك الهاجري ومس���اعد مدي���ر ادارة اخلدمات االدارية 
والعاقات بشركة االمتياز حسني املنصور وقد شكر عميد 
الشريعة شركة االمتياز لاستثمار على ما قدمته من دعم 
وخدمة لكلية الشريعة بتجهيز القاعة من اجهزة متطورة 
تخدم الطلبة ومرتادي القاعة سائا املولى عز وجل التقدم 

واالزدهار لشركة االمتياز.

كشف د.وليد العنجري رئيس مكتب فلسطني ب� »الرحمة العاملية« 
واملشارك وفد منظمة املؤمتر االسامي الذي زار قطاع غزة ضمن وفد 
ش����مل عددا من املؤسس����ات واملنظمات اخليرية واإلنسانية العربية 
واإلسامية عن افتتاح عدد من املشاريع التنموية التي مولتها الرحمة 
العاملي����ة بجمعية االصاح االجتماعي ف����ي مختلف قطاعات الصحة 
والتعليم واإلسكان والتنمية. وأشار د.وليد العنجري الى ان الزيارة 
استمرت خمس����ة ايام قام خالها بصحبة عبداهلل السنان من جلنة 
فلسطني في الهيئة اخليرية االسامية العاملية بافتتاح وتدشني عدد 
من املش����اريع االنسانية وعلى رأسها تس����ليم عدد 400 منزل قامت 
الرحمة العاملية والهيئة اخليرية االسامية من خال تبرع احملسنني 
الكرام بترميمها بعد ان دمرها العدوان الغاشم في احلرب األخيرة على 
غزة وذلك خال حفل حضره وفد منظمة املؤمتر االسامي وعدد من 

املسؤولني على رأسهم وزير اإلسكان د.يوسف النفيسي.
وأوضح د.العنجري ان من املشاريع املهمة كذلك املشروع الزراعي 
الكبي����ر »بيروحاء الكويت« حيث يهدف الى زراعة 100 ألف فس����يلة 
غرس منه����ا 50 ألف من النخيل والفواكه والزيتون وهذا املش����روع 
سيس����هم بش����كل فاعل بإذن اهلل في تخفيف وطأة احلصار الظالم، 
وتأمني جانب مهم من األمن الغذائي. من جهته، أوضح الشيخ عبداهلل 
السنان ان الهيئة اخليرية االسامية العاملية من خال جلنة فلسطني 
اخليرية نفذت العديد من املش����اريع االنسانية حيث مت افتتاح مخبز 
آل����ي مولته اللجنة تبلغ طاقته االنتاجية ما يزيد على 40 ألف خبزة 
يوميا، كما ان اللجنة بصدد تنفيذ مش����روع صحي ضخم بالتعاون 
مع الرحمة العاملية وهو انشاء مستشفى للنساء واألطفال في مدينة 

جباليا شمال قطاع غزة.
وختم الش����يخ الس����نان حديثه بالتأكيد على ان هذه املشروعات 
االنسانية تعكس الوجه احلضاري واملشرق للكويت وشعبها احملب 
للخير واملرتبط بقضايا األمة السيما قضية فلسطني واملسجد األقصى 

املبارك.


