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«بوبيان» اختتم رعايته املاسية للمعرض الوظيفي

اختتم بنك بوبيان مشاركته ورعايته 
فــي املعــرض الوظيفي الــذي نظمته 
جامعة اخلليج للعلوم والتكنولوجيا 
GUST بصورة واقعية بعد انقطاع دام 
قرابة العامني، وذلك ضمن جهود البنك 
املستمرة الستقطاب الشباب الكويتي 
حديثي التخرج ومنحهم فرصة التوظيف 
متهيدا لبدء حياتهم املهنية وتأهيلهم 
للعمــل في مجال اخلدمــات املصرفية 

السيما الرقمية.
وقال املدير التنفيذي في مجموعة 
املوارد البشرية في البنك خالد الرحماني 
«سعداء بعودة مشاركتنا في املعرض 
 GUST الوظيفــي الذي تنظمــه جامعة
هذه املرة بصورة واقعية والتي تأتي 

بالتزامــن مع عودة احليــاة الطبيعية 
في الكويت االمر الذي يتيح لنا فرصة 
أكبر للقاء الشباب الكويتي الراغب في 
احلصول على فرص وظيفية مميزة في 

بنك بوبيان».
وأضاف «تأتى هذه املشاركة ضمن 
املسؤولية االجتماعية لبنك بوبيان جتاه 
شريحة الشــباب من حديثي التخرج 
وخطة البنك في التعريف بالدور الكبير 
واالهتمام الذي يوليه للموارد البشرية 
الوطنية، حيث يعتبر من البنوك املميزة 
في اســتقطاب الكوادر املميزة والعمل 
على تطويرها ورفع مستوى خبراتها».

وأكد الرحماني أن بنك بوبيان يعد 
أحد أكثر املؤسسات التي تولي اهتماما 

واسعا باالستثمار في العنصر البشري 
وتعزيز مهارات الشباب من خالل إتاحة 
فرص عديدة لهم للمشاركة في البرامج 
االحترافية العاملية التي من شأنها صقل 
مهاراتهم السيما في مجال التكنولوجيا 

واإلبداع واالبتكار.
وأشــار الرحمانــي أنــه مــن خالل 
املعرض مت التواصل مع الشباب الراغب 
في العمل القطاع املصرفي عموما وبنك 
بوبيان على وجه اخلصوص، حيث مت 
تعريفهم بطبيعة وبيئة العمل في بنك 
بوبيان وما مييزها واختالفها عن بقية 
املؤسســات االخرى خاصة ما يتعلق 
بجانــب دعم الشــباب ومنحهم فرص 

االبتكار واإلبداع.

GUST خالد الرحماني وفريق بوبيان خالل معرض جامعة خالد الرحماني

«KIB»نّظم دورة لإلسعافات األولية واإلنعاش القلبي الرئوي
في إطــار برنامجه املتكامل 
واملتعدد األركان إلدارة املوارد 
البشرية، الهادف إلى التطوير 
املهنــي وحمايــة فريــق عمله 
علــى كل األصعــدة، قــام بنك 
الكويت الدولي (KIB) بتنظيم 
دورته التدريبية حول مبادئ 
وأساسيات اإلسعافات األولية 
واإلنعــاش القلبــي داخل مقر 
العمــل، والتي ينظمهــا البنك 
ملوظفيه بشكل دوري خالل العام 
كجزء من برنامج اســتمرارية 
األعمــال فــي البنــك، والــذي 
يهــدف إلــى رفع وعــي ممثلي 
استمرارية األعمال ومسؤولي 
اإلخــالء فــي البنــك بأدوارهم 
من خــالل التركيز على تعزيز 
مهارات اإلنعاش القلبي الرئوي 
(CPR) واإلســعافات األوليــة، 
وذلك لتأهليهم في مجاالت األمن 

الذي مت تقدميه من جهة طبية 
معتمــدة إقبــاال واســعا مــن 
مجموعة كبيــرة من املوظفني 
واملوظفات من مختلف إدارات 
البنك، والذين أظهروا حماســا 
وشغفا لتعلم كيفية التعامل مع 
احلاالت الطارئة وقت حدوثها، 

على األمن والسالمة في نطاق 
برنامــج اســتمرارية األعمال، 
مشــيرا إلى أن دورة اإلنعاش 
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التي مت تقدميها تعد من الدورات 
املعتمدة عامليا من جمعية القلب 

األميركية.
من جانب آخر، أشار مدير عام 
 ،KIB إدارة املوارد البشرية في
فراس الدارمي، إلى حرص البنك 
على متكني موظفيه وتدريبهم 
في شــتى املجاالت املؤسسية 
التي تؤكــد وتعكس تواجدهم 
في منظومــة عمل متكاملة لها 
ثقلها وتعتمد فــي املقام األول 
على التعاون بني األفراد، والعمل 
بروح الفريق الواحد، موضحا 
أن دورة أساسيات اإلسعافات 
األولية واإلنعاش القلبي تأتي 

كأحد األمثلة على ذلك.

وسبل إعانة وإسعاف زمالئهم 
أو عمالئهم في حال حدوث أي 

إصابة أو ظرف صحي لهم.
وصــرح املدير العام إلدارة 
 KIB املخاطر فيروز نوراني بأن
قد دأب بشكل دوري على تدريب 
موظفيه املسؤولني عن احلفاظ 

جانب من تدريب املوظفني في ورشة العمل

والســالمة املختلفة في البنك 
حتى يكونوا على أمت استعداد 
ملواجهة حاالت الطوارئ احملتملة 
بــني زمالئهم والعمالء وخارج 
نطاق البنك أيضا بحيث ميتد 
نفعهم إلى محيطهم في املجتمع.

وقد شهد البرنامج التدريبي 

فيروز نوراني

«إكسبو تاج» تنظم «مهرجان األم التاسع» ١٧ اجلاري
أعلنت شركة «اكسبو تاج» 
لتنظيم املعارض واملؤمترات، 
عــن تنظيمهــا (مهرجان األم 
التاسع) في مجمع األڤنيوز، 
وذلك أيام ١٧ و١٨ و١٩ اجلاري، 
وزارة  ومشــاركة  برعايــة 
مديــر  الصحــة، وحضــور 
برنامج طب األطفال بالوزارة، 
ورئيس قسم طوارئ األطفال 
مبستشــفى (جابر األحمد)- 
البورد الكويتي لطب األطفال، 
د.محمد احلميدان، ومشاركة 
العديد من الشــركات املعنية 
باملنتجــات اخلاصــة باملرأة 
والطفل. وذكرت أن املهرجان 
يقام برعاية بالتينية من كل 
من شركات «نوفاالك» حليب 
أطفــال و«ليبــرو» حفاضات 
أطفال، «ماكدونالدز» برعاية 

مــن وزارة الصحــة لتقــدمي 
اإلرشــادات الصحية لألسرة، 
األوليــة  اإلســعافات  مثــل 
في املنــزل، وأهميــة جلوس 
الطفــل في املقعــد املخصص 
له في الســيارة، وغيرها من 

خالل الشعور بأهمية الصحة 
والغذاء للجسم، ولكي تعتاد 
على األسلوب الغذائي الصحي 
لتربية وتوعية األجيال على 
هذا املنهج في احلياة اليومية.

وبينت أن املجتمع الكويتي 
يتمتع بنظرة إيجابية مميزة 
جتاه املرأة ومتطلباتها وهو ما 
حرص املهرجان على توفيره 
للجمهور، موضحة أن للمرأة 
الكويتية في املجتمع طبيعة 
خاصــة ودورا رياديــا فعاال 
في مختلف املجاالت، إذ أولت 
الكويــت اهتماما بالغا باملرأة 
وأعطتها حقوقها كاملة، وأقرت 
بأحقية طفلها وحضانته لكي 
تتفــرغ له بالكامل، فضال عن 
الدعم املــادي واملعنوي الذي 

تتلقاه من الدولة واملجتمع.

التوجيهــات والنصائح التي 
تهم املرأة واألسرة بشكل عام.

وذكرت وفائي، أن املهرجان 
سيتيح للجمهور التعرف على 
أحدث املنتجات اخلاصة باألم 
والطفــل إلى جانــب متتعهم 
التــي  واملفاجــآت  بالهدايــا 
يقدمهــا الرعاة واملشــاركون 
في املهرجان، مشــيرة إلى أن 
املهرجان يعــد احتفالية لكل 
أفراد األسرة مبا يتضمنه من 

فعاليات وأنشطة متنوعة.
وأكــدت حــرص منظمــي 
املهرجــان على تقــدمي كل ما 
هو جديد مــن منتجات املرأة 
والطفل، والســعي أيضا إلى 
توعيــة كل أم وامرأة بأهمية 
حياتهــا وصحتهــا لتكملــة 
مســيرة العطــاء بحــب مــن 

يقام في مجمع األڤنيوز على مدى ٣ أيام حتت رعاية وزارة الصحة تزامناً مع احتفاالت عيد األم ويوم املرأة العاملي

داليا وفائي

ذهبية، ومشاركة مميزة لكل 
من «عيادة العربية كلينيك» 
و«رويال دنتل»، و«مستشفى 
لندن» الذي سيعرض عيادات 
األطفــال،  وطــب  األســنان 
و«شــيكو» وحليــب «نيدو» 
و«كيبلر» مصاصات ڤيتامني 
لألطفال وشيكوالته لألطفال 

من «شركة املنيس».
وفــي هــذا الصــدد، قالت 
املديرة التنفيذية لـ «اكســبو 
تاج» داليا وفائي، في تصريح 
صحافــي، إن املهرجــان يقام 
للسنة التاسعة على التوالي، 
وهو يقام في شهر مارس من 
كل عــام، تزامنا مع أعياد األم 

ويوم املرأة العاملي.
وأوضحــت أن املعــرض 
يســتضيف فريقــا مختصــا 

«GUST» اخلليج» راع ماسي ملعرض توظيف»
مســاعيه  إطــار  فــي 
املتواصلة لتمكني الشــباب، 
وترســيخا لدوره باعتباره 
الوجهــة املفضلة للعمل في 
القطاع املالي الكويتي، أعلن 
بنــك اخلليــج عــن رعايته 
االملاسية ملعرض التوظيف، 
الذي نظمته جامعة اخلليج 
للعلــوم والتكنولوجيـــــــا 
«GUST»، من ١٣ إلى ١٤ مارس 

اجلاري.
وسلط ممثلو بنك اخلليج 
خالل مشاركتهم في املعرض 
الضوء علــى طبيعة العمل 
املصرفي التي يجسدها البنك، 
وقدمــوا شــرحا تفصيليــا 
عــن آليات العمــل والفرص 
املتاحة حلديثي  الوظيفيــة 
التخرج، كما قامــوا بإجراء 
املقابالت الشخصية للطلبة 

املتقدمني.
والقــى جنــاح البنك في 
املعــرض إقباال واســعا من 
الطلبة والطالبات، للتعرف 
بشكل تفصيلي على إدارات 
البنك وبيئة العمل املصرفي، 
الطيبة  مدفوعني بالســمعة 
التي يحظى بها بنك اخلليج 

اجلناح نفسه من مواد معاد 
تدويرها، إلى جانب مشاركة 
طالب وموظفي «GUST» على 
هامش املعرض في زراعة نحو 
٥٠٠ شــجرة، كما مت توزيع 
هدايا خضراء مع أوراق قابلة 

للزراعة على زوار اجلناح.
وشهدت فعاليات املعرض 
ندوة توعويــة حول «األمن 
السيبراني» وعلوم البيانات 
ملساعدة ومتكني الطالب من 
احلصــول علــى وظائف في 

مجــال التكنولوجيا وعلوم 
البيانات.

بهذه املناسبة، قالت مدير 
عام إدارة املوارد البشرية في 
بنك «اخلليج» سلمى احلجاج: 
«تأتي مشاركة بنك اخلليج في 
معرض جامعة اخلليج للعلوم 
العام،  والتكنولوجيــا هــذا 
ضمن جهودنا املتواصلة في 
دعم الكوادر الكويتية الشابة 
والعمل املستمر على تطوير 

إمكانياتهم».

سلمى احلجاج ٔاثناء تكرمي بنك اخلليج كراع ماسي من قبل رئيس مجلس ٔامناء جامعة اخلليج نواف ارحمه

كإحدى أبرز جهات التوظيف، 
الكــوادر  التــي تســتقطب 

الشبابية في الكويت.
وتأكيدا على دعمه املستمر 
لبرامج االستدامة، شهد جناح 
بنك اخلليــج تطبيقا عمليا 
الشــباب بأهميــة  لتوعيــة 
احلفاظ علــى البيئة، حيث 
كان التقدمي علــى الوظائف 
دون طلبات ورقية، من خالل 
االعتماد على التقدمي اآللي عبر 
الربــوت، فضال عن تصنيع 

«ضمان» و«التخطيط» ناقشتا
«الرعاية الصحية» في رؤية ٢٠٣٥

دعم جودة اخلدمات الصحية وزيادة السعة 
السريرية للمستشفيات وتعزيز أمناط احلياة 
الصحية التي تشــكل أهم مؤشــرات ركيزة 
الرعايــة الصحية عالية اجلــودة في رؤية 

كويت جديدة ٢٠٣٥.
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة 
«ضمــان» ثامــر عــرب إن املجلــس األعلى 
للتخطيــط ميثــل احملرك الرئيســي لرؤية 
كويــت جديــدة ٢٠٣٥ ذات الدور الرئيســي 
في إنشاء شــركة ضمان، ونحن نعمل على 
حتقيق هذه الرؤية لرفع مؤشــرات الرعاية 
الصحية في الكويت والتي من شأنها أن تلعب 
دورا في دعــم القدرة االســتيعابية لوزارة 
الصحة وزيادة قدراتها على تلبية احتياجات 
املواطنني وتخفيف الكثير من أعبائها املالية 
واإلدارية والتشــغيلية، مما سيعود بالنفع 

على الكويت ككل.

قامت شــركة مستشــفيات 
الضمــان الصحــي (ضمــان) 
واألمانة العامة للمجلس األعلى 
للتخطيط والتنمية مبناقشــة 
مجموعة من احملــاور املتعلقة 
بخطة التنمية الوطنية (كويت 
جديدة ٢٠٣٥) من ناحية ركيزة 
الرعاية الصحية عالية اجلودة.
وتناول اللقاء دور املجلس 
األعلــى للتخطيط فــي متابعة 
ودعــم حتقيق خطــة التنمية 
الوطنية بناء على رؤية كويت 
جديدة ٢٠٣٥، وكذلك توضيح 

دور شركة ضمان التي تعتبر أحد أهم مشاريع 
ركيزة الرعاية الصحية عالية اجلودة ضمن 
رؤية كويت جديدة ٢٠٣٥ ومساهمة الشركة 
في دعــم التنويع االقتصــادي عبر الرعاية 
الصحية وتقليل األعباء املالية واإلدارية على 
اجلهات احلكومية، وكذلك آخر التطورات ذات 
العالقة برؤية واستراتيجية وخطط الشركة.
وخالل اللقاء، قال األمني العام للمجلس 
األعلى للتخطيط والتنمية د.خالد مهدي إن 
رؤية ٢٠٣٥ تهدف إلى تطوير الكويت في جميع 
املجاالت لتحقيق التنمية املستدامة مع اعتبار 
الرعاية الصحية عامال رئيسيا في هذه الرؤية، 
حيث تعد شــركة ضمان أحــد أهم عناصر 
ركيزة الرعاية الصحية، وذلك لكون شركة 
ضمان أول مؤسسة رعاية صحية في الشرق 
األوسط تعمل بالشراكة بني القطاعني احلكومي 
واخلاص (PPP)، وستســاهم «ضمان» في 

د.خالد مهدي وثامر عرب

العتيبي لـ «األنباء»: توزيع ١٢٪ أرباحًا 
ملساهمي تعاونية صباح السالم

محمد راتب

أكد رئيس مجلس إدارة جمعية ضاحية 
صباح الســالم التعاونية أحمد محمد هالل 
العتيبي أنه ســيتم توزيع أعلى نســبة من 
األرباح على املساهمني البالغة ١٢٪، وذلك بعد 
عقد اجلمعيــة العمومية األربعاء ٣٠ مارس 
اجلاري الســاعة الرابعة مســاء في مدرسة 
عيســى اللوغاني املتوســطة بنني بضاحية 

صباح السالم ق ١٢.
وأشار إلى أن السنة املالية املنتهية في ٣١ 
ديسمبر ٢٠٢١ شهدت العديد من اإلجنازات، 
حيث مت حتقيق مبيعات بلغت ٣١٫١٤١ مليونا، 
ووصل صافــي الربح إلى ٣٫٤ ماليني دينار، 
إلــى جانب القيــام بالعديد من املشــروعات 

اإلنشائية، فإلى التفاصيل:
بداية، حدثنا عــن املركز املالي للجمعية 

وما مت حتقيقه خالل السنة املالية ٢٠٢١. 
٭ حــرص مجلــس اإلدارة وبالتعــاون مع 
اإلدارة التنفيذيــة على خفــض املصروفات 
في مقابل منو اإليرادات املتنوعة متخطيا كافة 
الصعوبات والعراقيل، وذلك لتدعيم املركز 
املالي للجمعية، وحتقيق أعلى نسبة أرباح 

في تاريخ اجلمعية بنسبة ١٢٪.
وقــد اســتطعنا بفضــل تطبيــق اخلطة 
املوضوعة حتقيق مبيعات بلغت ٣١٫١٤١ مليونا، 

ووصل صافي الربح إلى ٣٫٤ ماليني دينار.
املــال  مــاذا بشــأن املشــتريات ورأس 

والعضوية؟
٭ بلغت قيمة املشتريات ٢٨٫٥٣١ مليون دينار، 
وعــدد األعضاء ١٨٫٧٢٥ عضــوا، ورأس املال 

٣٧٣٫٥٥٨ ألف دينار.
ال شك أن األرقام صاحبها نشاط جتاري 

وتسويقي، ما أبرز معالم هذا النشاط؟

٭ فيما يتعلق بالنشاط التجاري والتسويقي 
فقد مت تقدمي مجموعة من السالل، منها: السلة 
الشــتوية املتضمنة ١٨ صنفا بســعر دينار 
واحــد وتكلفتهــا ٢٨٫٥٣٠ دينارا، إضافة إلى 
الســلة الرمضانية املشــتملة على ٣٧ صنفا 

بـ٥ فلوس فقط بدال من ٦٠ دينارا.
كما جرى إطالق العديــد من املهرجانات 
التسويقية أبرزها: مهرجان القرطاسية بسعر 
التكلفة في حديقة صباح السالم ق ٨، ومنح 
املساهمني رصيد مشتريات بقيمة ٢٥ دينارا.
ومــن املهرجانــات أيضا مهرجــان البر، 
وجرى خالله منح رصيد ٢٥ دينارا، إضافة 
إلى مهرجان العودة إلى املدارس، ومهرجان 
فبراير، ومهرجان التوفير ومهرجان شــهر 
اخلير، ومهرجان التمــور، ومهرجان فرحة 
العيد، ومهرجان العيد، ومهرجان اآليس كرمي، 
ومهرجان لوازم العائلة، ومهرجان أغسطس، 
ومهرجان مسك اخلتام في األسواق املركزية 

األربعة والفروع.
وكان لدينــا أيضا إلى جانب املهرجانات 
التسويقية طرح لعروض التوفير، وعروض 
مارس وأبريل والصيف والبيض السعودي 

ويونيو، باإلضافة إلى عروض حصرية.
وال ننسى كذلك العرض األسبوعي للخضار 

والفواكه وخصومات ٥٠٪ كل يوم اثنني.
أصنافنا على منصة «طلبات»

والتسليم خالل ٤٥ دقيقة فقط:

أكد أحمد العتيبــي أنه مت االتفاق وألول 
مرة على مستوى اجلمعيات وتوقيع شراكة 
استراتيجية تعد األولى من نوعها في اجلمعية 
مع منصة «طلبات» لتصبح أصناف اجلمعية 
متوافرة للعمالء عن طريقها خالل ٤٥ دقيقة 

فقط.

صافي األرباح بلغ ٣٫٤ ماليني.. واجلمعية العمومية ٣٠ اجلاري

أحمد محمد هالل العتيبي خالل توقيع الشراكة مع منصة طلبات أحمد محمد هالل العتيبي

زكاة سلوى تطرح «وقف إحساس»
زكاة  رئيــس  أعلــن 
ســلوى التابعــة جلمعية 
النجاة اخليرية بدر العقيل 
عن إطالق مشــروع وقف 
«إحساس»، مبينا أن ريعه 
ســينفق في رعاية األسر 
املتعففــة داخــل الكويت، 
والكفالة التعليمية للطالب 
املتعثرين، ودعا احملسنني 
إلى املساهمة في هذا الوقف 
املبــارك الــذي يعــد مــن 
الصدقات اجلارية. وأكد أن 
الوقف من أهم املصادر التي 

تدعم العمل اخليري واإلنساني وحتافظ على استمراريته 
ودميومته، مبينا أن اهتمام زكاة سلوى باألوقاف يأتي تطبيقا 
ملا حثنا عليه النبي ملسو هيلع هللا ىلص، وإحياء لسنة الوقف التي كان لها 
دور فعال في النهوض باملجتمعات اإلســالمية وتقدمها في 
مختلف املجاالت. وأشار إلى أن وقف «إحساس» عبارة عن 
عقار قيمته ٦٠٠٫٠٠٠ د.ك، مبينا أن التبرع للوقف يكون من 
خالل االتصال على ٥٥٦٤٤٠٠١/٢ أو زيارة مقر زكاة سلوى 
مبنطقة ســلوى قطعة ٨ شارع سالم غامن احلريص منزل 

٣٦١ مقابل جمعية سلوى التعاونية.

بدر العقيل

عبداحلكيم األحمد رئيسًا ملجلس إدارة «احتاد األلبان»
أجرى احتــاد منتجــي األلبان 
األول  أمــس  مســاء  الطازجــة 
االنتخابــات للجمعيــة العمومية 
العاديــة، حيــث متــت تزكيــة 
عبداحلكيم األحمد رئيسا ملجلس 
اإلدارة، ود.عبدالعزيز العتيقي نائبا 
له، ومبارك النزال أمينا للسر، وعلي 
املصري أمينا للصندوق، وبعضوية 
كل من نبيل العثمان ووليد شمس 

الدين وعثمان احلساوي.
وقال األحمد، في تصريح صحافي 
بعد تزكيتــه رئيســا لالحتاد «ان 
مجلــس اإلدارة ســيواصل جهوده 
الراميــة إليصال مشــتقات األلبان 
واحلليب إلى كل املستهلكني دون أي 
عوائق تذكر»، مبينا ان االحتاد جنح 
في التعامل مع ظروف تداعيات أزمة 
كورونــا على مدار اكثر من عامني، 

بفضل التخطيط املســبق حلاالت 
الطــوارئ التي قد متــر بها البالد، 
ومن خالل إنتاج نحو ١٧٠ طنا من 
األلبان يوميا خالل فصل الصيف، 

عبر ٤٤ مزرعة لتربية األبقار.
وأضاف األحمد أن االحتاد لديه 
القدرة على ضخ كميات كبيرة من 
احلليــب، قياســا بحجــم الطلبات 
اليومية، الفتا إلى انه متت احملافظة 

على استقرار األســعار للمنتجات 
الوطنية، سواء خالل أزمة كورونا 
أو حتى بعد اندالع احلرب احلالية 
بني روسيا وأوكرانيا، مشددا على 
أهميــة زيادة الدعم من قبل الدولة 
لضمان استمرارية توفير املنتجات 
دون أي عوائــق تذكر، الســيما مع 
ارتفاع أسعار األعالف وزيادة كلفة 

الشحن.

سهيلة الصباح: كل الدعم واملساندة
لدمج ذوي اإلعاقة في املجتمع

بشرى شعبان

أكــدت رئيســة فريــق أصدقاء 
املعاقني والرئيسة الفخرية لنادي 
اإلرادة الرياضي للمعاقني الشيخة 
سهيلة الصباح أهمية دعم ومساندة 
أبنائنا من ذوي اإلعاقة وتوفير كل 

سبل دمجهم في املجتمع.
جاء ذلك في تصريح لـ «األنباء» 
علــى هامش رعايتها ومشــاركتها 
في ســباق املاراثون الذين نظمته 
مؤسســة الرعايــة املتكاملة لذوي 
اإلعاقة بالتعاون مع جمعية صندوق 

إعانــة املرضــى ورابطة أولياء أمــور أبناء 
متالزمة الداون في ملعب حديقة البوليفارد 
بالتعاون مع نادي قدساوي: وقالت: شرف 
كبير أن أشارك أبناءنا متالزمة الداون في هذا 
املارثوان الذي يقام مبناســبة اليوم العاملي 

ملتالزمة الداون في ٢١ مارس من كل عام.
وتوجهت بالشكر لكل من ساهم في تنظيم 
هذا اليوم اجلميل الذي شاركت فيه العديد 
من املدارس واملؤسســات، متمنية للجميع 

قضاء وقت ممتع.

جانب من املشاركني في املاراثون


