
 
 
 

حملة مجانية  أقامت مؤسسة مخزومي      
لتخطيط القلب وفحص ضغط الدم                 
والسكري باإلضافة إلى فحص تخزين      
السكر، وذلك في مرآزها الصحي في        

وقد .  22/05/2009األشرفية في           
 .شخصًا من هذه الحملة 45استفاد 

آما أقامت المؤسسة حملة مجانية                  
لفحص الكوليسترول وفحص                          
الكالسيوم والحديد، وذلك في مرآزها        
الصحي في المزرعة في                                     

 55، حيث استفاد منها       27/05/2009
 .شخصًا

مؤسسة مخزومي تفوز 
2007بجائزة الشفافية لعام   
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 3 اتصل بنا

: في هذه النشرة  
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في المؤتمر السنوي السادس الذي أقامته شبكة التمويل األصغر في البلدان العربية            "  مؤسسة مخزومي "شارآت  
، وذلك  "األفراد واالهتمام والقيمة  :  رأس المال البشري في التمويل األصغر       "عنوان  في لبنان، تحت     )  سنابل(

 .في فندق لو رويال 2009مايو  14إلى  12في الفترة من 
حضر هذا المؤتمر ممثلون عن مؤسسات إقراضية من مختلف البلدان العربية باإلضافة إلى خبراء إقليميين                          

 .شخصًا 460ودوليين يعملون في هذا المضمار حيث بلغ عدد المشارآين 
آأصحاب أفضل مشاريع إذ       تخّلل هذا المؤتمر حفل تكريم ألصحاب المشاريع األصغر الذي تم اختيارهم                         

نجحوا بأن يطّوروا األعمال الصغيرة التي بدأوا بها إلى مشروعات ناجحة ومتنامية تحسن السبل المعيشية                            
، من بينهم المستفيدة من     2009وفي هذا اإلطار، فاز أربعة أشخاص من لبنان بجائزة سنابل           .  وتطورالمجتمعات

أما .  ، السيدة نبيهة آوسى، حيث نال الفائزون دروعًا تكريمية باإلضافة إلى جوائز مالية                   "مؤسسة مخزومي "
 ".جمعية إنماء القدرات في الريف"و" المجموعة"و" األمين"الفائزون الثالثة اآلخرون فهم من مؤسسات 

وذلك لجهودها " 2007الشفافية لعام "آذلك، وضمن فعاليات هذا المؤتمر، حازت مؤسسة مخزومي على جائزة 
 .التي من شأنها تعزيز الشفافية والمصداقية في إطار المعلومات الخاصة بالتمويل األصغر

 
                                                             

       
 
 
 
 
 
  
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
  

 

 مؤسسة مخزومي تطور برنامج اللغة اإلنكليزية
 

التجديد والتطور هو ما يميز برنامج اللغة االنكليزية لدى           -
 .مؤسسة مخزومي عن غيرها من مراآز التدريب

تحت هذا العنوان، قام فريق عمل اللغة االنكليزية في                       
المؤسسة بدراسة الستخدام آتب جديدة لهذه اللغة تعتمد                  
أحدث الطرق التعليمية، وتحتوي على قرص مدمج                         

وقد قدمت شرآة         .  للمعلومات المتواجدة داخل الكتب            
غريفين، الشرآة الموزعة، ورشة عمل تدريبية الستخدام          

وقد أقيمت  .  29/5/2009المنهاج الجديد بفعالية، وذلك في      
هذه الورشة بإدارة  الدآتورة المحاضرة في الجامعة                        

 . اللبنانية السيدة مي معلوف



 

 الممّول من االتحاد األوروبي " 2أفكار "ضمن برنامج " لنتحاور"مسرحية 

الحمرا،   –، في مسرح المدينة 2009ايار  9يوم السبت " تعا نتحاور"افتتحت مؤسسة مخزومي مسرحية  -
مؤسسة       .  الساعة الخامسة والنصف عصًرا شارك في االفتتاح المؤّسس المهندس  فؤاد مخزومي، رئيسة ال

ب،            ة     السيدة مي مخزومي، ممثلة مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية االدارية السيدة يمنى شكر غرّي ل ث م م
ي                              وزارة التربية السيدة فيكي غصن، ل ث م دراء وم ه، م ب ال وه دة ام ي ة الس ول طف ل ممثلة المجلس االعلى ل

 . المدارس المشارآة في المشروع، إضافة الى أهالي التالميذ وجمهور واسع
 

ي          ان م ع ه ن بعد النشيد الوطني اللبناني، افتتحت مديرة برنامج التوعية في مؤسسة مخزومي المهندسة سّالم
امج             "  لنتحاور" اللقاء بكلمة تحّدثت فيها عن مشروع  رن ار     " الذي تنفذه مؤسسة مخزومي ضمن ب ك " 2اف

مجلس             ق مع ال الممول من االتحاد االوروبي، بإدارة مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية االدارية، وبالتنسي
مشروع وهي              –االعلى للطفولة  ذا ال وزارة الشؤون االجتماعية، آما تحّدثت عن المسرحية الناتجة عن ه

ادة   " اتفاقية حقوق الطفل"تتمحور المسرحيتان حول مضمون . الثانية خالل عامين م ، وبشكل خاص حول ال
ا،            13 ه ل حصي ا   منها، والتي تنص على حق الطفل في حرية التعبير وفي طلب المعلومات واالفكار وت م آ

مشروع أال         وعرضت نعماني أل  .  ترّآز على أهمية الحوار في إيجاد حلول للمشاآل على اختالفها هداف ال
اج      ت وهي تعزيز الحوار وإبراز أهميته وحث االطفال من اتجاهات مختلفة على التعاون في ما بينهم، آما إن
ن                         تضّم دمج ي ط م ة عن شري اي ن مادة تعليمية توّزع على مدارس لبنان وعلى الجمعيات االهلية، وهي آ

 .المسرحية مصّورة ومرفقة بكتّيب يشرح المنهجية المتبعة في تطبيق المشروع
 

روت   2009  -  2008جمع العمل  خمسين تلميًذا من المرحلة المتوسطة للعام الدراسي  ، أتوا من مدارس بي
ا   وضواحيها ليلتقوا تحت جناح مؤسسة مخزومي في مسرح المدينة، حيث لعبوا سوًيا وتحاوروا وعملوا مًع

 .واقترحوا أفكاًرا للمسرحية، بعد تدريبهم على أيدي أختصاصيين تربويين
 

 . نالت المسرحية إعجاب الحضور وعال التصفيق في القاعة مراًرا للممثلين الصغار
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آعادتها في آل عام، شارآت                 -
مؤسسة مخزومي في الحملة                      
الوطنية لتنظيف الشاطئ تحت                  

، التي  "حملة األزرق الكبير  "عنوان  
أقيمت برعاية جمعية سيدرز                      
للعناية، حيث قام متطوعون من                
المؤسسة بالمساعدة في تنظيف                
شاطئ البحصة في جبيل، وذلك في        

17/05/2009 . 
 

وقد آانت هذه المشارآة مساهمة             
من المؤسسة في إطار التوعية                   
البيئية والتشجيع على العمل                        

 . التطوعي
 

وقد شكرت إدارة جمعية سيدرز               
مؤسسة مخزومي على إندفاعها               
الدائم للمشارآة في النشاطات التي         
تساهم في المحافظة على لبنان                   

 . نظيف وأخضر

 

 

المزرعة مؤسسات   /  زار المتدربون في قسم الحالقة الرجالية في مؤسسة مخزومي                       -
، وذلك في إطار التعاون القائم بين                   29/5/2009الدآتور محمد خالد االجتماعية في                

 . من طالب المؤسسات 85قام المتدربون بقص شعر حوالي . المؤسستين
 

وقد شكرالقّيمون على الطالب إدارة مؤسسة مخزومي على تلبية دعوتهم بسرعة وعناية؛                   
مع العلم ان هذه الزيارة تأتي في سياق النشاطات االجتماعية الدورية التي تقوم بها                                     

 . المؤسسة



 

 جائزة أفضل ملصق حول أهمية الطاقة الشمسية
 
 

أقامت مؤسسة مخزومي حفًال لتوزيع الجوائز على الفائزين           -
الطاقة الشمسية  "في إطار مشروعها    "  أفضل ملصق "بمسابقة  

ويندرج .  2009حزيران     17، وذلك في      "وأهمية استخدامها 
هذا المشروع ضمن برنامج البيئة في المؤسسة، وقد تم تنفيذه             

  Senseبتمويل من السفارة الهولندية وبالشراآة مع جمعية               
 .اليونانية وبالتعاون مع وزارة التربية

جرى الحفل بحضور رئيسة المؤسسة السيدة مي مخزومي                 
ومديرة المشروع المهندسة سّالمة نعماني، وممثَلين عن                       
السفارة الهولندية، السيدة نيللي آو فوربرغ وجيب إردل،                     
وممثلة وزارة التربية السيدة فيكي غصن، ورئيس جمعية                    

Sense               شارك في االحتفال أيضًا ممثلون عن            .  اليونانية الدآتور نيكوالس أفستاثيادس، والمهندس حسان جابر
 .المدارس الفائزة والتالميذ الفائزون وأهاليهم

قضت المسابقة بقيام تالميذ من الصف السادس أساسي برسم ملصق يحّفز على استخدام الطاقة الشمسية ويمكن                          
مدرسة خاصة ورسمية بالمسابقة، وخصص البرنامج جوائز للمدارس               24شارآت  .  استخدامه في حملة التوعية     

  .وللتالميذ الفائزين األول
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 :البرامج         :تعمل المؤسسة نحو
 تطوير المجتمع اللبناني اقتصاديًا واجتماعيًا وثقافيًا

   مراآز التدريب         التشجيع على طلب العلم
  القروض الصغيرة           إنماء الموار البشرية لمواجهة التحديات المستقبلية

   التوعية     العمل على إشاعة روح االلتزام بالمسؤولية واالعتماد على النفس
  زراعة/بيئة     إبراز أهمية المحافظة على البيئة وحماية الطبيعة من األخطار المحّدقة بها

 الرعاية الصحية               تأمين رعاية صحية جيدة

 

Visit our Website 
  

 org.foundation-makhzoumi.www 
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 ...معًا بدأنا، بكم نجحنا، ومن أجلكم نستمر
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 730334 07/  

 

 4186قامت مؤسسة مخزومي من خالل برنامج الزراعة والبيئة، بتوزيع             -
شجرة من أشجار الزيتون والرمان واألآاسيا، وذلك عبر صندوق غادة علي            

مزارعًا     651وقد تم توزيع هذه األشجار المثمرة إلى                      .  رضا الخيري   
ومن .  وعائالتهم في عدة قرى في جنوب لبنان وفي منطقة عكار شمال لبنان            

عزة باإلضافة إلى مدينة النبطية في               ،هذه القرى الصرفند، روم، حناويه        
 .   ادي الريحان والشيخ عباس في الشمالوالجنوب؛ والقليعات، المنية، البيرة، 

وقد حرصت المؤسسة على توزيع أشجار مثمرة بهدف االستفادة منها                           
 .اقتصاديًا وتحسين الوضع المعيشي للعائالت المستفيدة

 

شارآت مؤسسة مخزومي، ممثلة          -
بالمهندسة سالمة نعماني، في مؤتمر        

" مرآز المؤسسات األوروبية                   "
(EFC)    الذي عقد تحت      2009لسنة
" خلق الفرص ...مكافحة الفقر "عنوان  

أيار في روما ـ               16إلى        14من    
إيطاليا، حيث تم مناقشة أطر التعاون         
بين المؤسسات مجتمعة من أجل                   

لقد قام    .  مكافحة الفقر بشكل فّعال           
المجتمعون بدراسة العالقة المباشرة         
بين الفقر وخلق الفرص من خالل                
التعليم، والتدريب، وبناء وتعزيز                

 .المهارات
آذلك، ناقش المشارآون طبيعة الدور      
الذي يمكن للمؤسسات أن تلعبه من             
خالل الخروج بحلول لمسألة الفقر              
وعدم المساواة، حيث أن االستدامة             
االقتصادية والبيئية تبقى األولوية                
القصوى، حيث ان انخراط                               
المجتمعات المحلية في تشكيل                        
 . مستقبلها تبقى الخطوة العملية األهم


