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في إطار حملته الصحية للموظفين

»الوطني«: برنامج »التحدي األكبر« ملكافحة السمنة
»بيتك« يشارك في لقاء طلبة برنامج التبادل 

األكادميي بـ»العلوم اإلدارية«

ٍ ذهبي ملعرض اخلريف للعطور »مكياج املنصور« راع
أعلنــت شــركة »عبداهلل 
املنصور« عن رعايتها الذهبية 
ملعرض اخلريف للعطور الذي 
تقيمه وتنظمه شركة معرض 
الكويت الدولي في الفترة من 
٢5 أكتوبر اجلاري وتســتمر 
عروضه حتى 4 نوفمبر املقبل 
في الصالة 5 و6 و8 على ارض 

املعارض الدولية مبشرف.
وتطــل الشــركة بخبرتها 
العريقة التي جتاوزت ٣ عقود 
لتقف حتــت جناحهــا املميز 
املســمى »مكيــاج املنصور« 
مــن الصالة رقم 5 على ارض 
املعارض مبشــرف متوسطا 
أبرز الرعاة العارضني ملعرض 

اخلريــف للعطــور، وســط 
مشــاركة حشد بلغ ٣٠٠ جهة 
من شركات العطور والطيب 
من مؤسسات محلية واقليمية 
ودولية ممثلني لوكالء املاركات 
العاملية املتخصصة في قطاع 
ومســتحضرات  العطــور 

التجميل واكسسواراتها.
هــذا ويحــرص مكيــاج 
عبداهلل املنصور وهو يحتفل 
مبناســبة مرور ٣٠ عاما على 
نشاط الشركة كموزع رسمي 
ملستحضرات التجميل واملاكياج 
في جميع انحاء الكويت معلنا 
عن خصومات تصل الى ٧5% 
على بعض املنتجات لعمالئه 

الكرام من زوار ارض املعارض 
رواد معرض اخلريف للعطور، 
حيث يحظــى مكياج عبداهلل 
املنصور كموزع جملة ومفرق 
بشــهرة واســعة معروفة في 
مجــال توزيع مســتحضرات 
التجميل العاملية على املستوى 
احمللي في الكويــت ومنطقة 

اخلليج.
ويتمتع مكيــاج املنصور 
باإلضافــة لشــهرة عالمتــه 
التجارية ماركة ســما يلينج 
اململوكــة ملاكيــاج املنصــور 
إضافة الى املــاركات العاملية 
األخرى االكثر جناحا كاملاركات 
األوروبيــة واألميركية ومنها 

ديبورة )إيطالي(، اركانسيل 
ســبالش  ال  )فرنســي(، 
)أميركي(، فلــورل )إيطالي( 
ديبي )إيطالي(، لورد اند بيري 
)إيطالي(، أســترا )إيطالي(، 
ميالني )أميركي( ال ايه جيرل 
)أميركي(، وهي منتجات تلقى 
رواجا وجناحا واسعا من قبل 
املســتهلكني جلــودة املنتــج 
ونوعيتــه العاليــة والوانــه 
املتميــزة، وما علــى عمالئنا 
الكرام إال زيارة جناحنا بالقاعة 
5 للتمتع بهذا العرض واخلصم 
الكبيــر في معــرض اخلريف 
للعطــور قاعة رقم 5 ســتاند 
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نظم بنك الكويت الوطني 
برنامــج »التحــدي األكبــر« 
الســمنة  ملوظفيــه ملكافحــة 
واحلث علــى الرياضة جتنبا 
ملا ميكــن أن ينجــم عنها من 
مخاطر وفي مقدمتها أمراض 

السكر والقلب.
ويقــام البرنامــج، الــذي 
يستمر ملدة ٣ أشهر، بالتعاون 
مع نادي »فلير فتنس« وحتت 
إشــراف مدربني مختصني في 
مختلف أنــواع الرياضة، إلى 
جانــب اختصاصيــي تغذية 
ومبشــاركة ٢٠ موظفــا ممن 
قرروا خوض غمــار التحدي 

من أجل صحة أفضل.
وســتتم مكافأة ٣ فائزين 

بالتحدي في ختام هذا البرنامج 
الــذي يتضمــن مجموعة من 
املعايير والشروط التي يتوجب 
على كل مشترك التقيد بها من 
أجل حتقيق الوزن احملدد في 
نهاية البرنامج وذلك يتضمن 
اشتراكا في نادي فلير فتنس، 
وااللتزام بنظام غذائي حتت 
إشراف خبير تغذية، باإلضافة 
إلى فحوصات أساسية لتجنب 
أي مخاطر صحية وللتأكد من 
جهوزيــة املشــاركني صحيا 

خلوض التحدي.
إلــى  البرنامــج  ويهــدف 
الســلوك الصحــي  توجيــه 
والرياضــي للموظــف الــذي 
يســتطيع من خالله احلفاظ 

شارك بيت التمويل الكويتي 
»بيتك« في اللقــاء التنويري 
لطلبة برنامج التبادل الطالبي 
االكادميي التابع لكلية العلوم 
اإلدارية بجامعة الكويت الذي 
أقيــم بحضــور عميــد الكلية 
د.مشــاري الهاجري، والعميد 
الطالبية  املســاعد للشــؤون 
د.نايــف الشــمري، ومديــر 
برنامج التبادل الطالبي د.ياسر 
الكليب، وذلك انطالقا من رعاية 
»بيتك« برنامج التبادل الطالبي 
األكادميي فــي الكلية، وكذلك 
اهتمام البنك الدائم في املشاركة 
مع مؤسسات الدولة التعليمية 
وفي مقدمتها اجلامعات، وكذلك 
رعايته للشباب وحرصه على 
املشــاركة في جهــود تطوير 
قدراتهم العلمية، تأكيدا على 
الدور االجتماعي البارز الذي 
يقوم به »بيتك« والذي ميتد الى 
مختلف الشرائح مبا يناسبها 

من اهتمام وتقدير.
وتضمن اللقاء شرحا وافيا 
عن البرنامج وأهدافه وشروطه 
وإجراءاتــه ولوائحه، وأهمها 

على وزنه املثالي مبا يناسب 
طبيعة جسمه وخصائصه.

ويأتي تنظيم هذا البرنامج 
فــي إطــار احلملــة الصحية 
الســنوية التي يطلقها البنك 
بهــدف االطمئنان على صحة 
الوعــي  موظفيــه وتعزيــز 
الصحــي فــي صفوفهم حول 

أهمية التغذية الصحيحة.
ويولي »الوطني« موظفيه 
برعاية خاصة من خالل توفير 
الظــروف املالئمــة لعملهــم، 
وعلى رأسها الرعاية الصحية 
واالهتمام بسالمتهم، كما تأتي 
هذه الزيارة في ظل اإلحصاءات 
التــي تشــير إلــى ارتفاعــات 
ملحوظة في معدالت السمنة 

التبــادل الطالبــي ويقتنــص 
فرصة التعرف على الثقافات 
األخــرى ويحقق منــوا فكريا 
وشــخصيا من خالل اكتساب 
املفاهيــم واملعــارف وتطوير 
املهارات واالستقالل بالذات في 
مجتمع مختلــف يتطلب منه 
الفهم واالندماج مع احمليط به 
والتوافق مع أركانه املختلفة 
مــن قوانني وثقافــات ونظام 
عمل وعادات وتقاليد ومجتمع 
أكادميي مختلف، فيصقل من 
ذاتــه وثقافتــه ويثــري مــن 

حتصيله العلمي.
وأعرب عميد كلية العلوم 
اإلداريــة د.مشــارى الهاجري 
عــن الشــكر والتقديــر لدور 
»بيتك« فــي املجتمع بشــكل 
املتنوعــة  عــام ومســاهماته 
واملتعددة في املجال التعليمي 
بشكل خاص، واهتمامه كذلك 
بالشــباب وحرصه على دعم 
ورعاية كل ما من شأنه تعزيز 
قدراتهــم فــي مجــال التعليم 
واكتســاب اخلبــرات وتنمية 
القــدرات العلمية والتي تعبر 

االرتقاء باملســتوى األكادميي 
والثقافــة  الفكــر  وتبــادل 
واخلبرات االجتماعية وصقل 
مهارات الطلبة وشخصياتهم، 
حيث يقبل على البرنامج عدد 
كبير مــن الطلبة الراغبني في 
التي  االســتفادة مــن املزايــا 
يوفرها وأبرزها فرص االلتحاق 
باجلامعات املتميزة في مجال 

العلوم اإلدارية.
الطلبــة  اللقــاء  وحضــر 
املشاركون في برنامج التبادل 
الدراســي  الطالبــي للفصــل 
الصيفي في اجلامعة الكورية 
Hanyang University، وكذلــك 
الطلبــة األجانب من اجلامعة 
 ،Goethe University األملانيــة
 KEDGE واجلامعة الفرنســية
للفصــل   Business School

الدراسي احلالي.
التبادل  ومبوجب برنامج 
الطالبــي فــإن كليــة العلوم 
اإلداريــة بالتعــاون مــع بيت 
تتيــح  الكويتــي  التمويــل 
الفرصــة لــكل طالــب مؤهل 
ومتميز ليشــارك في برنامج 

وأهمية الوقاية الالزمة مما قد 
ينجم عنها من أعراض كالسكر.

ويحفل سجل البنك الوطني 
بالعديد من املبادرات الريادية 
على صعيد الصحة، ويسعى 
البنــك إلــى توفيــر مختلف 
سبل الدعم في مجال الرعاية 
الصحية في الكويت، إلى جانب 
قيامه بصورة مستمرة بتنظيم 
األنشطة واحلمالت التوعوية 
املتعددة األغراض والرامية إلى 
تعزيز الوعي الصحي وتشجيع 
السلوكيات والعادات الصحية 
بني أفــراد املجتمع مبن فيهم 
موظفوه ومن بني هذه احلمالت 
حملــة التبرع بالــدم وحملة 
مكافحة سرطان الثدي وغيرها.

عن رؤية صائبة وحكيمة ترى 
ضرورة تسلح الشباب بالعلم 
واملعرفة لبناء مستقبل أفضل 

لذاتهم ووطنهم.
مــن جانبــه، أبــدى املدير 
العامة  التنفيــذي للعالقــات 
فــي  للمجموعــة  واإلعــالم 
الرويــح  »بيتــك«، يوســف 
ســعادته بتواجد »بيتك« في 
مثل هذا اللقاء املتميز من حيث 
التنظيم واإلعداد اجليد، ومن 
حيــث الفكــرة الرائــدة التي 
تتيــح لطلبة الكليــة االطالع 
على ثقافــة العالم واالنخراط 
ضمن مؤسسات علمية عريقة 
مما يســاهم في نقل التجارب 
الناجحــة واألفــكار املتميزة، 
مؤكدا ان »بيتك« يولي أهمية 
كبيرة للعملية التعليمية بكل 
مراحلها خاصة ان الشباب من 
الطلبة والدارسني لهم أولوية 
في مقدمة تلك االهتمامات، نظرا 
العلم كسالح أساسي  ألهمية 
في حياة املجتمعات وتطورها، 
وكذلك الدور املنوط للشباب في 
بناء املجتمع وحتقيق نهضته.

عدد من مسؤولي »بيتك« وكلية العلوم اإلدارية في لقطة تذكاريةعدد من املشاركني في برنامج التحدي األكير ملكافحة السمنة

تقام غداً السبت بالتعاون مع شركة نفط الكويت

توسعةجمعية حطني دعم ملشروعات الشباب

»البحري« يدعو »احلداقة« للمشاركة
في مسابقة صيد السمك

محمد راتب

جلنــة  رئيــس  طالــب 
الـصـــغيرة  املشـروعــــات 
واملتوسطة في جمعية حطني 
التعاونيــة جاســم الذكراهلل 
البلديــة باملوافقــة على منح 
اجلمعيــة املســاحة املطلوبة 
للتوسعة اجلديدة، مشيرا الى 
ان التوسعة ستكون لتعزيز 
ودعم املشروعات التي ستقوم 
بها الكفاءات الوطنية الشابة.
وبني فــي تصريــح له أن 
وجود مســاحات اوســع في 

تقيم جلنة التراث البحري 
في النــادي البحري الرياضي 
الكويتي غدا السبت، مسابقة 
الكويت الكبــرى الـ 44 لصيد 
الســمك، في منطقة الركســة 
البحرية، ووفق شروط جديدة 
تعتمد علــى الــوزن فقط في 
النتائــج، في حني ستشــتمل 
على حملة توعوية إرشــادية 
وخدمات متعددة تقدمها شركة 

نفط الكويت.
وجدد املشرف العام للجنة 
حامد السيار الدعوة لهواة محبي 
هواية صيد السمك »احلداق« 
للمشاركة في املسابقة، مشيرا 
إلى ان االشــتراك في املسابقة 
مفتوح لكل املواطنني واملقيمني 
ولكال اجلنسني وبشكل مجاني، 
ووفق شروط محددة من أبرزها 
أن يكون الصيد بواسطة اخليط 
والسنارة فقط، وإال يزيد طول 
القارب املشــترك عن ٣٣ قدما 
خليجيــا، وال يحق مشــاركة 
اليخــوت، وأن تكون القوارب 

الشــباب  اجلمعيــة ســيدفع 
للمزيد من التفكير واالجتهاد، 
كما ستسهم في تفجير طاقاتهم 
الفرصة  وإبداعاتهم وإلعطاء 
ألصحاب املشاريع الصغيرة 
واملتوسطة لعرض افضل ما 
لديهــم. وتابــع الذكــراهلل ان 
هذا التوجه الذي تسير عليه 
جمعية حطني في دعم الشباب 
ينسجم مع كلمة املدير العام 
للبلدية أحمد املنفوحي، وهو 
من صميم توجيهات صاحب 
الســمو األمير الشيخ صباح 
األحمد، واملتمثلة في ضرورة 

مســجلة لدى املسح البحري، 
مع توافر كل مستلزمات األمن 
والسالمة فيها، وااللتزام الكامل 
مبا جاء في قانون الهيئة العامة 
للبيئــة وعدم حتمــل النادي 
مســؤولية أي مخالفــة بيئية 
يرتكبها املتسابق، كما حددت 
الطعم املســموح لــه بالصيد، 
واألســماك املسموح بصيدها، 
وإن على الراغبني باملشــاركة 
لتعبئــة  النــادي  مراجعــة 
االســتمارة اخلاصة باملسابقة 
وإرفاق صورتني شخصيتني، 
وإن آخر موعد لالشــتراك في 
متام الساعة الثامنة من مساء 

اليوم اجلمعة.
وأضاف السيار أن اللجنة 
أجرت تعديالت جوهرية على 
الئحة املسابقة، حيث ألغت نظام 
النقاط، وأقرت نظام الوزن فقط 
بحيث جميــع اجلوائز املالية 
املقدمة ستكون مخصصة ألعلى 
وزن، وسيحصل الفائز باملركز 
األول على مكافأة مقدارها ١٠٠٠ 

االهتمــام بقطــاع الشــباب 
الوطــن  باعتبارهــم ثــروة 

احلقيقية.
وقال الذكراهلل: لقد اقترحنا 
على وزارة الشؤون االجتماعية 
والعمل زيادة النسبة التجارية 
للجمعيات التعاونية لألنشطة 
املختلفة، على أن تخصص هذه 
الزيادة ملصلحة املســتفيدين 
الوطنــي  الصنــدوق  مــن 
لدعــم املشــروعات الصغيرة 
واملتوســطة واملقيديــن فــي 
التأمينــات االجتماعية ضمن 

الباب اخلامس.

دينــار، والثاني ٧5٠، والثالث 
5٠٠ دينــار، والفائــزون مــن 
الرابع حتى العاشر على ٢٠٠ 
دينار، فيما أعدت الئحة خاصة 
باملسابقة سيتم توزيعها عن 
طريــق النــادي وحتــدد هذه 
الالئحة جميع اجلوانب اخلاصة 
مبواعيد التفتيش وبدء املسابقة 
ونهايتها والشروط التي يجب 
على املتسابق االلتزام بها، وإن 
كل الشروط واللوائح باإلمكان 
اإلطالع عليها عن طريق موقع 
النادي علــى اإلنترنت أو عن 
طريق االتصال على 6٠٠٧444٣.

وأشاد السيار بالدعم الكبير 
الذي قدمته شركة نفط الكويت، 
والتي ســتقوم بتزويد جميع 
املتســابقني بطفايــات حريق 
وأطواق جناة، وتنظيم ورش 
عمل إرشادية جلميع املتسابقني 
حول وسائل األمن والسالمة، 
فيما ســتقوم بتوفير ســيارة 
إسعاف وتقدمي وجبات فطور 
وهدايا للمتسابقني وللجمهور.

جاسم الذكراهلل

حامد السيار

بهدف تنسيق الجهود الخيرية واإلنسانية في الخارج

الحمود: المبادرة انطلقت لمساعدة القرى المحتاجة إلى إعادة إعمار

»النجاة« تلتقي مستشار سفارة الكويت في لندن

اتفاقية بني املبادرة الكويتية ملساعدة مصر
و»هيرميس« إلعمار قرى جنع الفوال في األقصر

صــرح نائب املديــر العام 
فــي جمعية النجــاة اخليرية 
بالكويت د.جابر الوندة بأنه 
التقى مستشار سفارة الكويت 
في بريطانيا واملســؤول عن 
ملف العمل اخليري املستشار 
بدر العدواني، وقامت اجلمعية 
أعمالهــا  تقريــر  بتســليم 
وإجنازاتها للسفارة، السيما 
أعمالها ومشاريعها اخلارجية.

واوضح د.الوندة ان الهدف 
من الزيارة هو تنسيق اجلهود 
اخليرية واالنســانية للنجاة 
في اخلــارج خاصــة األعمال 
واملشاريع تنفذ ببريطانيا، كما 
ناقش دور النجاة في التنمية 
املجتمعية في مختلف املجاالت، 
وقــال ان التنميــة املجتمعية 
في النجــاة تتوافق مع رؤية 
الدولــة في املجال االنســاني 
واخليري والتطوعي، كمركز 

آالء خليفة

وقعت املبــادرة الكويتية 
الشــعب املصــري  ملســاندة 
ومؤسسة هيرميس للتنمية 
االجتماعيــة اتفاقيــة صباح 
امــس مبقــر جمعيــة الهالل 
االحمر الكويتي لتنفيذ تنمية 
4 قرى في منطقة جنع الفوال 

في محافظة االقصر.
وقد انابت عضوة املبادرة 
الشــعب  الكويتية ملســاعدة 
املصــري د.موضــي احلمود 
في توقيع االتفاقية نيابة عن 
رئيسة املبادرة عادلة الساير، 
ومن مؤسسة املجموعة املالية 
هيرميس للتنمية االجتماعية، 
الرئيس التنفيذي للمؤسسة 
هناء حلمي بحضور اعضاء من 

جمعية الهالل االحمر.
وأوضحت د.موضي احلمود 
الكويتية  املبــادرة  )عضــوة 
ملســاندة الشــعب املصــري( 
ان هــذه االتفاقية هي الثالثة 
التي تقوم بتوقيعها املبادرة 
الكويتيــة ملســاندة الشــعب 
املصــري والتــي انبثقت عام 
٢٠١٣ بهــدف مســاعدة القرى 
املصريــة احملتاجة الى اعادة 
االعمار والتأهيل، موضحة ان 
املبادرة متكنت من اعادة تأهيل 
قريتــني هما »املخزن« في قنا 
وقرية العيسوية في سوهاج، 
اضافة الــى قرية الدويرة في 
اسيوط والتي سيتم افتتاحها 

نهاية الشهر اجلاري.
ولفتت د.احلمــود الى ان 
اعادة تأهيل القرى ال يقتصر 
على اعادة تأهيل املنازل والبنى 
التحتية، وإمنــا اعادة تأهيل 
بيئــة صحية مريحــة جاذبة 
للبشر الذين يعيشون عليها، 
كاشفة ان االتفاقية احلالية من 
اجل اعادة تأهيل جنع الفوال 
التابع لقرية الدير مبركز اسنا 
في محافظة االقصر، موضحة 
ان املبادرة تعمل على االنتشار 
بني محافظات مصر ومساعدة 

ســفارة الكويت في لندن في 
تنفيذ هذه املشاريع.

من جانبه، قال املستشــار 
بدر العدوانــي: إن توجيهات 
العليــا واحلكومــة  القيــادة 
الثقــة  املزيــد مــن  متنحنــا 
والفعالية من املضي قدما في 
تقــدمي ما لدينا من جهد لدعم 

انساني عاملي.
واضاف الوندة أنه ناقش 
أيضا مع مستشــار الســفارة 
كيفية التنسيق املشترك الذي 
يتــم بــني اجلمعيــة ووزارة 
اخلارجية في الكويت لتنفيذ 
اعمالهــا باخلــارج، الفتا إلى 
اهمية التعاون املستقبلي مع 

القرى التي حتتاج الى اعادة 
تأهيل.

وأضافــت د.احلمــود: ان 
املشــروع هــو نتاج دراســة 
ميدانيــة متكاملة متت خالل 
الشــهور الســتة املاضية من 
خالل استشاريني ومتخصصني 
فنيني لدراسة املوقع بالكامل 
ملعرفة االحتياجات األساسية 
واحلقيقية للمجتمع احمللي، 
حيث تبني ان اجمالي نســبة 
املعدمني والفقــراء في القرية 

تصل الى حوالي %9٠. 
ان  د.احلمــود  وأكــدت 
بتعــاون املبــادرة الكويتيــة 
ملســاعدة الشعب املصري مع 
اعضاء جمعية الهالل األحمر 
الكويتــي ســيتم اجنــاز تلك 
األهداف السامية إلعادة اعمار 

الكويتية  االعمــال اخليريــة 
فــي اخلارج، وهــذا يدل على 
مدى اهتمام احلكومة بالعمل 
اخليري في الداخل واخلارج 
بإبراز دور الكويت احلضاري 
فــي جميع املجاالت، الســيما 
االنسانية منها، والتي تدخل 
الفرح والســرور على قلوب 
احملتاجني وأهل العوز واحلاجة 

خارج الكويت.
وثمن العدواني الدور البارز 
التــي تقوم به جمعية النجاة 
اخليريــة من حيــث تنفيذها 
لألعمال واألنشطة واملشاريع 
اخليرية والدعوية والتعليمية 
والتنموية التــي تعبر مبا ال 
يدع مجاال للشــك عن أصالة 
الشعب الكويتي الذي جبل على 
العطاء وترك بصمة خيرية في 
أذهان الشــعوب في مختلف 

دول العالم.

قرى مصر وتســتمر سلسلة 
االجنازات في السنوات القادمة، 
مؤكدة ان ابناء الشعب الكويتي 
جبلوا على مساعدة الشعوب 
الشــعب  العربيــة والســيما 

املصري الشقيق.
بدورها، اوضحت الرئيسة 
التنفيذية ملؤسسة املجموعة 
املاليــة هيرميــس للتنميــة 
حلمــي  هنــاء  االجتماعيــة 
ان مذكــرة التفاهــم التــي مت 
توقيعها بني املبادرة الكويتية 
و»هيرميس« تهدف للمساهمة 
في متويل مشروع تنمية جنع 

الفوال.
وكشفت حلمي ان املشروع 
يتضمن هدم وإعادة بناء %9٠ 
من منــازل النجــع، حيث ان 
اغلبهــا غير امن وغير صالح 
للســكن، اضافــة الى انشــاء 
محطــة معاجلة مياه الصرف 
الصحي ومركز خدمي ومخبز 
نصف آلــي وصيانة وترميم 
مدرســة القريــة وعــدد مــن 

املشاريع االقتصادية.
وتابعــت: يخدم املشــروع 
حوالــي 6٠ ألــف نســمة مــن 
املســتفيدين بصفة مباشــرة 
وبصفة غير مباشــرة، معلنة 
ان تكلفة املشــروع حوالي 5٣ 
مليون جنيه مصري )ما يعادل 
مليون دينــار كويتي تقريبا( 
ومن املتوقع ان يكتمل تنفيذه 
خالل عامني، موضحة ان املبادرة 
الكويتيــة تســاهم مبوجــب 
االتفاقية مببلغ ٢٣ مليون جنيه 
مصري وســتقوم »هيرميس« 
بتغطية باقي التكاليف واملقدرة 

بحوالي ٣٠ مليون جنيه. 
وأضافت: ان مشروع تنمية 
جنع الفوال هو ثاني تعاون بني 
الكويتية  املؤسسة واملبادرة 
ملساعدة الشعب املصري، حيث 
قام اعضاء املبادرة الكويتية 
عام ٢٠١4 مشــكورين بتقدمي 
معونــة اولى مببلغ 9 ماليني 
جنيه لتطويــر قرية املخزن 

في محافظة قنا.

د.جابر الوندة يسلم تقرير »النجاة« اخليري للمستشار بدر العدواني

د.موضي احلمود وهناء حلمي بعد توقيع االتفاقية  )زين عالم(

أعضاء املبادرة الكويتية
ملساعدة الشعب املصري

عادلة الساير - رئيسة املبادرة، وعضوية كل من: 
د.موضي احلمود، د.نضال املوسوي، فتوح الداللي، 

عزيزة البسام، هيفاء الصقر، خالد الطراح، فدى اخلالد، 
شيخة القمالس، يوسف املباركي، آمنة احلمدان، مها 

البرجس، فريال الفريح، دالل النصف، فوزية السليمان، 
تسنيم اجلليل، آمال حيات، يسرى معروف، د.يوسف 

االبراهيم، د.دالل الزبن.

حلمي: تكلفة 
املشروع 53 مليون 

جنيه تساهم 
 املبادرة الكويتية

بـ 23 مليونًا 
ومؤسسة هيرميس 

بـ 30 مليوناً

جوائز مالية 
للفائزين بأعلى 

وزن


