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«بوكسهل»: استقبال طلبات االلتحاق للفصل األول حتى ١٠ مارس
أعلنــت كليــة بوكســهل 
اســتمرارية  عــن  الكويــت 
اســتقبال طلبــات االلتحــاق 
للفصل الدراســي األول ٢٠٢١ 
لغاية ١٠ مارس ٢٠٢١ في عدد 
من التخصصات التي توفرها 
الكليــة فــي مجــاالت اإلدارة 

والفنون التطبيقية.
وتوفــر كليــة بوكســهل 
الكويــت تخصصــات عديدة 
في مجال إدارة األعمال عامة، 
إدارة اخلدمــات  التســويق، 
التصميم  املصرفية (بنوك)، 
الغرافيكي، الديكور والتصميم 
املواقع  الداخلــي، وتصميــم 
اإللكترونيــة. كمــا حتــرص 
الكلية على مراجعة برامجها 
دوري  بشــكل  األكادمييــة 
للتأكــد من انها تتماشــى مع 
متطلبــات ســوق العمل ومع 
البرامج األكادميية التي توفرها 

اجلامعات الزميلة لها.

وميزانيــة كاملة للمشــروع 
وتقــدمي فكرتهــن مــن خالل 
البرزنتيشــن أما فيما يخص 
الديكــور والتصميم  طالبات 
الداخلي والتصميم الغرافيكي 
فمخرجات الكلية متميزة في 
هذه التخصصــات، حيث ان 
الطالبة تكون مستعدة بالكامل 
لالنخراط بسوق العمل وتسلم 

العليــا وزيــادة فرصتهن في 
نقــل مــواد إلــى املؤسســات 
اجلامعية األخرى داخل وخارج 
الكويت، حيث ان الكلية عقدت 
اتفاقيات تكملة البكالوريوس 
خلريجاتها على نظام ٢+٢ مع 
عدد من اجلامعات كاجلامعة 
األمريكية في الساملية والكلية 
امللكية  األسترالية واجلامعة 

في البحرين.
علمــا أن كليــة بوكســهل 
جميــع  تســتقبل  الكويــت 
مختلــف  مــن  الطالبــات 
اجلنسيات من القسمني العلمي 
واألدبي على ان تكون الطالبة 
حاصلة على نســبة ٥٥٪ وما 
فوق. علما ان الدراسة حاليا 
في الكلية هي دراسة عن بعد 
(أونالين) جلميع التخصصات، 
وذلك حرصا منا على سالمة 
طالباتنا في ظل هذه الظروف 

االستثنائية.

مشــاريع تصميميــة بالكامل 
وعند التخرج يكون لدى كل 
طالبــة البورتفوليو اخلاص 
بها من خالل دراستها وبرنامج 
التدريب امليداني املطلوب من 

جميع الطالبات للتخرج.
كما ان تطوير البرامج يأخذ 
بعني االعتبار الطالبات اللواتي 
يرغنب فــي تكملة دراســتهن 

وتعتبر البرامج األكادميية 
في كلية بوكسهل الكويت برامج 
عملية متميزة تؤهل الطالبة 
لسوق العمل، حيث الدراسة 
هــي مزيج مــا بــني النظري 
والعملي، ويكون على الطالبات 
اخلريجات وضع خطة كاملة 
لفكــرة مشــروع خاصة بهن 
باإلضافة الى دراســة جدوى 

«GUST» تطلق منحة دراسية للعاملني في الصفوف األمامية
قســم  رئيســة  كشــفت 
استقطاب الطلبة في جامعة 
اخلليج للعلوم والتكنولوجيا، 
هبــة الرومــي، أن اجلامعــة 
أطلقــت مبــادرة تضامنيــة 
موجهة للعاملني في الصفوف 
األمامية ملكافحة وباء ڤيروس 

كورونا في البالد.
ولفتت الرومي في تصريح 
صحافــي إلى أن هذه املبادرة 
تشمل تكفل اجلامعة بتغطية 
الرســوم  نســبة ٢٠٪ مــن 
العاملني  الدراســية جلميــع 
في الصفوف األمامية، الذين 
أداء  أظهــروا تفانيهــم فــي 
واجبهم خالل جائحة ڤيروس 
كورونا املستجد «كوفيد-١٩»، 
باإلضافة إلى أبنائهم، مشيرة 

عرضوا أنفسهم لها، وذلك من 
خالل الســماح لهم وألبنائهم 
بالدراســة فــي اجلامعة عبر 
دفع رســوم مخفضــة، الفتة 
فــي الوقــت نفســه إلــى أن 

العامــة  واإلدارة  الكويتــي 
لإلطفــاء، إلى جانــب وزارة 
الداخليــة  ووزارة  الدفــاع 
واإلدارة العامة للدفاع املدني.
وخصصت اجلامعة خطا 
ساخنا لالستفسار والتعرف 
على تفاصيل وشروط املنحة 
وكيفيــة التقــدمي عليها عبر 
الرقــم التالــي: ١٨٨٦٦٤٤، مع 
إتاحتهــا العديد مــن خدمات 
التواصل عبر وسائل التواصل 

االجتماعية املختلفة.
وتقــدم اجلامعة عددا من 
املنــح املختلفــة، منها منحة 
الدراسات العليا ألعضاء هيئة 
التدريس، باإلضافة إلى منحة 
خاصة بطلبة الثانوية العامة 

املتفوقني.

اجلامعــة تطلق هــذه املنحة 
كجزء من التزامها باملسؤولية 
االجتماعيــة، خصوصــا أنها 
تأتي وسط ظروف استثنائية 
تعيشها البالد والعالم أجمع.
ولفتــت الرومــي إلــى أن 
فتح باب التقدمي لهذه املنحة 
سيكون ملرة واحدة، على أن 
يبدأ املســتوفون للشــروط 
دراســتهم  فــي  بااللتحــاق 
خالل الفصل األول من العام 
األكادميي ٢٠٢٢/٢٠٢١، مبينة 
أن التســجيل في هذه املنحة 

متاح جلميع اجلنسيات.
جديــر بالذكر أن قطاعات 
العاملني املدرجة ضمن املبادرة 
تشمل الطيران املدني ووزارة 
الوطني  الصحــة واحلــرس 

الرومي: اجلامعة تتكفل بتغطية ٢٠٪ من رسوم الدراسة للعاملني وأبنائهم

هبة الرومي

في الوقت عينــه إلى أن هذه 
املنحة الدراســية احلصرية، 
والتــي تأتــي حتــت عنوان 
«مبــادرة جامعــة اخلليــج 
للتضامــن مــع العاملــني في 
الصفــوف األماميــة»، متثــل 
تعبيــرا مــن اجلامعــة عــن 
تقديرهــا ألبطــال اخلطــوط 
األمامية الذين أظهروا حماسا 
وتفانيا ال هوادة فيه، وجهودا 
دؤوبة ومثابرة مشهودة، على 
الرغم مــن الظروف الصحية 
احملفوفة باملخاطر وسط أزمة 

«كوفيد-١٩».
أن  الرومــي  وأوضحــت 
املبادرة تؤكد تقدير اجلامعة 
للتضحيات التي قدمها هؤالء 
التــي  العاملــون واملخاطــر 

مديرة مركز بـ «األمريكية» قدمت دورة في املعهد الديبلوماسي
آالء خليفة

قدمت مديرة مركز دراسات 
اخلليج في اجلامعة األمريكية 
العدوانــي دورة  د.شــريفة 
قصيــرة بعنوان «السياســة 
اخلارجية الكويتية» في معهد 
الشيخ سعود ناصر الصباح 
الديبلوماسي بدعوة من مدير 
املعهد الديبلوماســي السفير 

عبدالعزيز الشارخ.
التعلم عن  وشملت دورة 
بعد التي اســتمرت أســبوعا 
واحدا ٨ محاضرات واستعراضا 
واختبارا، حيث حضر الدورة 
٣٩ طالبا ديبلوماسيا - مبا في 
ذلك ٧ مــن خريجي اجلامعة 
األمريكية في الكويت. وتهدف 
الدورة إلى فهم وحتليل وتقييم 

تقوم د.شريفة بتدريسها في 
اجلامعة األمريكية، مت تناول 
العديد من احملاور الرئيسية في 
الدورة، مبا في ذلك التهديدات 
األمنية في الكويت، والتجارة، 
والعضويــة  والتحالفــات، 

جعلهم ينخرطون في مناقشات 
رفيعة املستوى خالل جلسات 
الدورة. كانت جتربة تدريس 
الــدورة ومناقشــة املفاهيــم 
واملناهج واألفكار مثيرة للغاية 
واستمتعت باخلطاب املشترك 

طوال جلسات الدورة».
الــدورة ضمن  وتعد هذه 
العديد من الدورات التي يتلقاها 
الديبلوماسيون املتدربون في 
املعهد الديبلوماسي الكويتي 
والتي متتد إلى عدة أشهر يتم 
الديبلوماسيني  بعدها تعيني 
املتدربني فــي مكاتب مختلفة 
داخل وزارة اخلارجية الكويتية 
فيصبــح ضروريــا أن يكون 
جميع أعضاء وزارة اخلارجية 
خبراء في السياسة اخلارجية 

للكويت.

التنظيمية، واالستراتيجيات 
واألدوات الديبلوماسية.

العديــد  كمــا مت إدخــال 
مــن التعديالت علــى الدورة 
للديبلوماســيني  للطــالب 
مثــل تكثيف احملتــوى ليتم 
تدريســه في غضون أسبوع 
وتقــدمي املواضيــع من خالل 
منظــورات تاريخية وعملية 
وديبلوماسية وتعديل مستوى 
احملتوى ليتناسب مع الطالب 
الديبلوماســيني في مستوى 

الدراسات العليا.
وحول جتربتها في تدريس 
الــدورة قالت د.شــريفة «إن 
املتدربني الديبلوماســيني هم 
مــن أفضل وأملع شــبابنا في 
الكويت إنهم متحمسون بشأن 
السياسة اخلارجية للكويت مما 

ً استمرت أسبوعاً وشملت ٨ محاضرات واستعراضاً واختبارا

د.شريفة العدواني مع مدير املعهد الديبلوماسي السفير عبدالعزيز الشارخ

واالســتراتيجيات  األدوات 
الدوليــة فــي  والسياســات 
الكويــت ضمن بيئــة العوملة 
الديناميكية والتفاعلية على 
مــدار مدة زمنية. وعلى غرار 
دورة املســتوى األعلــى التي 

الهديب يعّرف املشاركني على الوسائل البديلة حلل املنازعات
آالء خليفة

«الوســاطة»، «التحكيم»، 
«التفــاوض»، «الصلــح»، ٤ 
عبــارات تــرددت علــى مدى 
األيــام الـ ٥ التي اســتغرقها 
البرنامــج التدريبي (القضاء 
البديــل - الوســائل البديلة 
حلل املنازعــات) الذي نظمه 
معهد الكويت الدولي القانوني 
للتجريب األهلي (KILTY) عن 
بعــد، وذلك خــالل الفترة ٣١ 
يناير- ٤ فبراير ٢٠٢١، لصالح 
الهيئــة العامــة لالتصــاالت 
التــي  وتقنيــة املعلومــات، 
انتدبت مجموعة من موظفيها 
للمشاركة في البرنامج الذي 
قدمه د.محمد الهديب - أستاذ 
القانــون املســاعد فــي كلية 
القانون الكويتية العاملية التي 
يتبع لها املعهد ويعمل حتت 
مظلتها ليكون أحد العناصر 
التي تعتمدها إدارة الكلية في 
نشــر الثقافة القانونية لدى 

كافة فئات املجتمع.
استهل د.الهديب احلديث 
عن مبررات وأســباب جلوء 
أطــراف النــزاع فــي العديد 
مــن القضايــا إلى الوســائل 
البديلــة للقضــاء الوطني أو 
حتى الدولي حلل هذا النزاع، 
وذلك تلبية ملقتضيات العصر 
الذي تشــابكت فيه املصالح 
بني األفراد واجلماعات والدول 
وبلغت آفاقا لم يشهدها العالم 
من قبل، مما أدى بالتالي إلى 

محايــد ذي كفــاءة وخبــرة 
يطلق عليه اســم الوســيط، 
حيــث يوظــف مهاراته حلل 
النزاعات عبر إدارة التفاوض 
والوصول حلل يرضي الطرفني 
ويوقــف النــزاع بينهما دون 
تدخل القضاء، وبهذا - أضاف 
د.الهديب - تتمتع الوساطة 
مبجموعة من اخلصائص من 
أهمهــا: تخفيــف العــبء عن 
القضــاء وقصــر أمــد النزاع 
وســرعة التنفيــذ واحملافظة 
على العالقات بني طرفي النزاع 
التكاليف وسوى  ومحدودية 
ذلك. وأشار إلى أن للوساطة 
أنواعــا ثالثة هي: الوســاطة 
القضائية والوساطة اخلاصة 
والوساطة االتفاقية ولكل منها 

طريقة في اختيار الوسيط.
التحكيــم فاعتبــره  أمــا 
الوســائل  أحــد  د.الهديــب 
البديلــة حلــل النزاعــات بني 
األفراد واجلماعــات، وتتمثل 

النزاع، بينما حكم احملكم فهو 
إجباري، وفي الوساطة ال ميكن 
الطعن في صحة االتفاق بعد 
موافقــة طرفي النــزاع عليه، 
بينمــا ميكن ألي مــن أطراف 
النزاع الطعن في قرار التحكيم، 

أو حتى في احملكم نفسه.
وأكد د.الهديب ان التفاوض 
هــو إحدى الوســائل البديلة 
وتتمثــل  النزاعــات،  حلــل 
باحلوار املباشر بني األطراف 
املتنازعــة دون احلاجــة إلى 
وجــود طــرف ثالــث كما في 
التحكيــم والوســاطة، لكــن 
ال مانــع من وجــود من ميثل 
األطراف املتنازعة كمحامني أو 
وكالء ينوبون عنهم، وميلكون 
الصالحية الكاملة باتخاذ القرار 
باإلنابة عنهم، أما الصلح فهو 
إحدى اآلليات والوسائل البديلة 
حلــل النزاعــات بــني األفراد 
واجلماعــات، وهو عبارة عن 
عقــد واتفــاق يحســم النزاع 
القائم بني األطراف، أو يجنب 
حصول نزاع محتمل، وميكن 
أن يكون الصلح قضائيا بأن 
يتــم التصالــح بــني أطــراف 
النــزاع بشــكل تلقائي أو من 
خالل قاضــي احملكمة بحيث 
يقرون اتفاقهــم على الصلح 
ووقف الدعوى القضائية ويتم 
تثبيــت ذلك في محضر طبقا 
للقوانني. أو يكون صلح غير 
قضائــي ويتــم مباشــرة بني 
املتنازعني دون احلاجة لرفع 

دعوى للقضاء.

هذه الوســيلة بإعطاء بعض 
األفــراد العاديــني أو الهيئات 
غيــر القضائيــة الصالحيــة 
حلل النزاعات، ويطلق عليهم 
اســم احملكم أو احملكمني، وما 
يصدرونه من حكم فهو إلزامي 
جلميع أطــراف النزاع، حيث 
ينقل احملكم القرار الذي توصل 
إليه أطراف النزاع إلى القاضي 
املختص فــي حســم النزاع، 
ويكون القرار الصادر عن هيئة 
التحكيم والقضاء العام سندا 
تنفيذيا ملزما، ويقبل الطعن 

بالطرق القانونية.
ومن ثم تناول أوجه التشابه 
واالختالف ما بني الوســاطة 
والتحكيم قائال: إنهما يهدفان 
إلى حل النزاعات بوجود طرف 
محايد (الوسيط) أو (احملكم) 
يتولى حل النــزاع بعيدا عن 
أبرز  أما  التقاضــي،  إجراءات 
وجوه االختالف فهي أن رأي 
الوسيط غير إلزامي ألطراف 

(KILTI) في البرنامج التدريبي الذي نظمه معهد الكويت الدولي القانوني للتدريب األهلي

شعار معهد الكويت الدولي القانوني للتدريب األهلي

حــدوث خالفــات ونزاعــات 
وخصومات محلية أو عابرة 
للحدود بحيث إن احملاكم لم 
تعد قادرة على استيعاب الكم 
الهائل مــن القضايا املرفوعة 
إجــراءات  وبــطء  أمامهــا، 
التقاضــي ومــا يتبعهــا من 
تعطل للمصالح، لذا كان البد 
من اللجوء إلى تفعيل الوسائل 
البديلة التي تســهم إلى حل 
النزاعات، ومنها بشكل خاص 
الوساطة والتحكيم والتفاوض 
والصلح، لالستفادة من املزايا 
التــي توفرهــا كل واحدة من 

هذه الوسائل.
الوســاطة  وبخصــوص 
قــال د.محمــد الهديــب: إنها 
إحدى الوســائل الفعالة حلل 
النزاعات، وتتســم بالطبيعة 
الرضائية، وتلجأ إليها اجلهات 
املتنازعة حلل اخلالفات بعيدا 
عن القضاء العــام، وذلك من 
خــالل االســتعانة بشــخص 

د.محمد الهديب

اخلطوط الكويتية كّرمت «الرحمة العاملية» 

«زكاة العثمان»: توزيع الكفاالت على ٣٠٠٠ 
يتيم وبناء ٤٩ مسجدًا خالل ٢٠٢٠

كرمــت شــركة اخلطــوط 
اجلوية الكويتية جمعية الرحمة 
العاملية، تقديرا جلهودها ودورها 
اإلنساني املتميز، خالل رحالت 
إجــالء الطلبــة واملواطنني من 
اخلارج في شهري أبريل ومايو 
من العام املاضي. وسلم رئيس 
مجلس إدارة «الكويتية» الكابنت 
علي الدخان درع التكرمي ملمثلي 
جمعية الرحمــة العاملية وليد 
السويلم وعبداهللا املذن رئيس 
وحــدة املتطوعــني باجلمعية، 
وبحضور مدير خدمات الدائرة 
األرضية في اخلطوط الكويتية 
عبداهللا احلويلة. وأكد الدخان أن 

جمعية الرحمة العاملية استطاعت خالل األزمة 
أن تقدم الدعم واملساعدة في وقت كانت الكويت 
خالله في اشــد احلاجــة إلى تضافر اجلهود 
الوطنية واملجتمعية الفاعلة. من جهته، وجه 
املذن الشكر إلى «الكويتية» على هذا التكرمي 
والتقدير، مؤكدا أن دور جمعية الرحمة العاملية 
خــالل رحــالت اإلجالء جــاء بدافع احلرص 
على سالمة املواطنني الكويتيني القادمني من 
اخلارج، مشيدا في الوقت ذاته بالدور الرائد 

واجلهود الفاعلة التي قدمتها اخلطوط اجلوية 
الكويتية خالل رحالت اإلجالء، لتسهيل عودة 
أبنــاء الكويــت إلى وطنهــم وذويهم، معربا 
عــن تقديره جلهود أكثر مــن ٢٥٠ متطوعا، 
شاركوا الرحمة العاملية في جتهيز وترتيب 
املساعدات املتعلقة برحالت اإلجالء وغيرها 
من األعمال اخليرية واإلنسانية خالل األزمة. 
اجلديــر بالذكر أن جمعيــة الرحمة العاملية 
قامت بتوفير ٤٠٫١٣٠ ســلة وقائية للقادمني 
من عدة دول عربية وأوروبية خالل اإلجالء.

أكد مدير زكاة العثمان التابعة جلمعية 
النجــاة اخليرية أحمــد الكندري ان اللجنة 
حققت خــالل ٢٠٢٠ العديد مــن اإلجنازات 
منهــا توزيع الكفاالت ألكثر من ٣٠٠٠ يتيم 
بالعديد من الدول منها بنغالديش وألبانيا 
وكوسوڤو واليمن والبوسنة وتشاد واألردن 
وسريالنكا وتركيا ومصر وفلسطني وكمبوديا 
وغيرها من الدول وذلك بالتنسيق مع وزارتي 
الشؤون واخلارجية. وتابع الكندري: قمنا 
ببناء ٤٩ مسجدا في كل من جمهوريتي الهند 
وبنغالديش، ونحرص أثناء بناء املســاجد 
على اختيار املناطق ذات الكثافة السكانية 
ونختار اإلمام من خريجي كلية الشــريعة 
وكذلك نرفق باملسجد مكتبة إسالمية ونقيم 
به حلقــات لتحفيظ القرآن الكرمي ودورات 
شرعية وأنشطة تربوية ووالئم إفطار الصائم 
ونوزع من خالله حلوم األضاحي وغيرها من 

األنشطة األخرى التي تنمي الثقافة اإلسالمية 
وتكون بابا كبيرا لألجر والثواب.

وأضاف: قامت زكاة العثمان بحفر ٢٥٣ 
بئرا ما بني ارتوازية وســطحية في كل من 
الهند وبنغالديش وســيرالنكا، ونهدف من 
خالل هذا املشروع توفير مياه الشرب النظيفة 
للمســتفيدين ومكافحة تلوث املياه والتي 
تتســبب في الكثير مــن األمراض الصحية 
اخلطيرة، مضيفا أنه وخالل شهر رمضان 
املاضي مت توزيع عدد ٢٧ ألف وجبة إفطار 
صائــم داخل الكويت وخارجهــا، وذلك مع 
مراعــاة االشــتراطات الصحيــة وضرورة 
التباعد االجتماعي، فقبل اجلائحة كنا نقيم 
الوالئم ويتجمع الصائمون للتناول اإلفطار 
ولكن بسبب الظروف الصحية قمنا بتوزيع 
الوجبــات املعلبة والتــي يتناولها الصائم 

في منزله.

ً اجلمعية وزعت ٤٠ ألف حقيبة وقائية على رحالت العائدين مبشاركة ٢٥٠ متطوعا

الكابنت علي الدخان مكرما وليد السويلم وعبداهللا املذن

حفل ترفيهي لأليتام

مت «أطياب املرشود»  «النجاة اخليرية» كرَّ
زار رئيــس قطــاع املــوارد 
العامــة واإلعــالم  والعالقــات 
بجمعية النجــاة اخليرية عمر 
الثويني شركة أطياب املرشود، 
حيث كان في استقباله رئيس 
مجلــس إدارة الشــركة وليــد 
املرشود الذي رحب بالثويني، 
مؤكدا أن جمعية النجاة اخليرية 
غدت محل فخر واعتزاز من كل 
أهل الكويت وذلك إلســهاماتها 
اجلليلــة التي تقــوم بها داخل 

الكويت وخارجها.
وقال الثويني: نعتبر شركة 
أطيــاب املرشــود من «شــركاء 
النجاح»، حيث قامت الشــركة 
بدور إنساني رائد أثناء جائحة 
كورونا، من خالل توزيع السالل 
الغذائيــة والوجبــات الغذائية 

للمستفيدين داخل الكويت وكذلك تقدمي الهدايا 
للصفوف األمامية والكوادر الطبية وغيرها 
من أوجه العمل اخليري الذي تدعمه الشركة. 
وتابــع الثوينــي: خالل أزمــة كورونا قامت 
شركة أطياب املرشود بدور وطني مميز، حيث 
حرصت الشركة على مساندة ضيوف الكويت 
من العمالة الوافدة ذات األجور الضعيفة أثناء 
احلظــر اجلزئي والكلــي واملناطقي، معتبرا 
مساعدة احملتاجني والضعفاء عادة جبل عليها 

أهل الكويت.
وقدم الثوينــي للمرشــود درع «النجاة 

اخليرية» تثمينا لوقفتهم اإلنسانية الرائدة 
خالل اجلائحة.

مــن ناحيته، تقدم رئيــس مجلس إدارة 
شركة أطياب املرشود، وليد املرشود، بالشكر 
إلى الثويني على التكرمي، مؤكدا أن الشركة 
تعتبر العمل اخليري ميراث أهل الكويت الذي 
يجب على اجلميع احملافظة عليه، فالكويت 
بأعمالها اإلنسانية نالت ثقة العالم وأصبحت 
عاصمة للعمل اإلنساني، سائال احلق سبحانه 
أن يحفظ الكويــت وأهلها ومن يعيش على 

أرضها من كل سوء وسائر بالد العالم.

عمر الثويني يكرم وليد املرشود

«الصفا اخليرية» تطرح نخبة من املشاريع 
التنموية لألرامل والفقراء واملساكني

ليلى الشافعي

أكد رئيس مجلس إدارة 
جمعيــة الصفــا اخليريــة 
اإلنســانية محمــد الشــايع 
حرص «الصفا اخليرية» على 
طرح املشاريع التنموية التي 
تهدف إلــى حتقيق التنمية 
الشاملة للمجتمعات، ومتكني 
الفقراء لالعتماد على أنفسهم، 
وتوفير قوت يومهم من كسب 
أيديهم. وأوضح أن «الصفا 
اخليرية» قامت بطرح نخبة 

متميزة من املشاريع التنموية لألرامل والفقراء 
واملساكني ومنها: مشــروع البقرة احللوب، 

ومكائــن اخلياطة، ومعدات 
تصنيع اجلنب، وورش اللحام 
واخلراطة، واملناحل املتنقلة، 
ومشاغل اخلياطة، واملخابز 
الوقفية، باإلضافة إلى مشاتل 
ومزارع األبقار، واألســواق 
املركزية اخليرية. وأوضح: 
أن «الصفا اخليرية» تسعى 
من خالل هذه املشاريع إلى 
متكــني الفقــراء واملســاكني 
من العيش الكرمي، وتوفير 
مصادر الرزق لهم، ممتثلني 
قول النبي ژ: «ما أكل أحد 
طعامــا خيرا مــن أن يأكل من عمل يده، وإن 

نبي اهللا داود كان يأكل من عمل يده ژ».

محمد الشايع


