مؤسسسسسسسجسسسسسسل اليةيهيل اليللتل يت متج لاعييتل ا عيليتل تفععح ق يل اليخزن بيحلفظل قيل بعد
تطهي يل وا نعهلء من تهفت كلفل الي افق لجكلن الق يل
س ر حلي
تم تنفيذ المشررع ب لتلاوت م ا المدتة ا اليتياي لمسررتة ا الشرروم الم ررعمر ن مع تج ي
للع تي ال حي لنتء نتزل ألكثع  35نسعار فض ً
ال تتفيع فعص الومل أللنتء المجاما المحلي لتلمنطق

عكز

القلي ة في  16أكعهب 2016
لتلغ تق يعهت للمدتة ا اليتياي لمسررررتة ا الشرررروم الم ررررعم لى ال م
ن علت غتةا الي زيعا الاضررررت ااعامت ي
الماج ة لمدتة ات الانمي الشررت ل الاي تدناهت ؤسررس ر المجمت المتلي هيع يس للانمي ااعامت ي في ررع ا س رهت تت
المؤ عا للنهتض لأ ضرررررتب المجاموتت العيفي البع لهت ةالعا الفقعر ملا لمنتسرررررد افااتح شرررررع ب تطتيع قعي
المبزم في عكز قتص لمحتفظ قنت.
إ تةا لنتء سرررتك ةت ررر ألكثع  35نسرررعا سررريتم القعي تج ي ح ا
ق ن مع شرررع ب تطتيع قعي المبزم
نلنتء قعي المبزم القعى
الع تي ال ررررررحي تز ي هت لتلمو ات األعهزا الطدي الماطت ا لب  20نلف تاط
نعل تبفيف الاي في ف رررتل الم سررر لتلقعي تجهيز
المحيط  .كمت تضرررم المشرررع ب إةشرررتء دنى سررري ع ي
سرري لتلازا
ةالل تتزيا  1400حقيد
تأ يث كتف ف ررتل وت ل الم سر تز ي الطال لتألة ات الم سرري
ا الوتم ال اسي الج ي  .ملا لت ضتف إلى إةشتء بدز ة ف آلي لطتق إةاتعي تدلغ  4آاف غيف يت يًتر حيث اساغعق
تنفيذ المشرررع ب ت ي ملا ةالل تمتيالت تق لاسرررو اليي عنيهتً رررعيت ً المدتة ا اليتياي لمسرررتة ا الشررروم
الم عم جهتةات إةا ا ؤسس المجمت المتلي هيع يس للانمي ااعامت ي .
ن ضحت الي الاي شت كت في إطالق المشع ب ن اةع تم 2014ر نم المشع ب يق م ثتاً يحاذى له في ةمتم الشعاك
النتعح لي القطت ي الوتم البتص الاي تحعص لى إقت تنفيذ المشررررع تت الانمتي مات المعة ة ا يجتلي المدتشررررع
لى المجاما المحلي ا سيمت في القعى المجاموتت العيفي الاي تقا تحت طأا الفقع.
عتةدهت ن علت هنتء حلمي ليس قطتب المسررلتلي ااعامت ي لتلمجمت المتلي هيع يس العليس الانفيذم لمؤسررسرر
ةتلص ا انتةهت للسرررتةا المسرررلتلي في ق اهم السررري اللتاء د الحمي
المجمت المتلي هيع يس للانمي ااعامت ي ر
الهجتم حتفظ قنتر لى تق يم ال م المسرتة ا المسرامعا لمشرع ب تطتيع قعي المبزم نذ اةطالقه .لفات حلمي نةهت تواز
لإتمتم هذا المشررع ب ةع عه إلى النت لهذه ال ررت ا المشررعف لفضررل تضررتفع عهتة المؤسررس ر ال م المق م المدتة ا
اليتياي ر حيث يه ف المشررررع ب لتلمقتم األ ل إلى ة نهتلي القعي تلدي احايتعتتهم فقت ً لنمتم تنمتم سررررا ام لاحقيق
نلنتء القعي لانفيذ األ متل ا ةشرررررررتلي لانمي
المعة ة ا يجتلي لى الم ى الدوي ر لتلاتلي تم تيليف قت لي حليي
النشررررررتط ااقا ررررررتةم لتلقعي المنتطق المحيط لهتر فضررررررالً
إ اة عموي تنمي المجاما المحلي لوعل كسرررررر ع ي ا
لاشغيلهت في إطت ةلق فعص الومل لسيتم القعي زيتةا ال ةل دع ة المنتطق المحيط .
عتةم آةع قتلت السي ا تةل الستيع ليس المدتة ا اليتياي لمستة ا الشوم الم عمر نم ال م الذم ق اه ال كات ا
غتةا الي الاوت م ا كيتم لت ز ثل ؤسررررسرررر المجمت المتلي هيع يس يمثال العكتلز األسررررتسرررري لنجتح شررررع تت
المدتة ا الاي تعكز لى تاعه الاح يتت الاي توعقل ةمت المجاموتت الفقيعا ةالل الومل ف ًقت لإلطت السررررررليم للانمي
ال شت ل  .ك شفت ال ستيع نم الوت ل العلي سي في ةجتح الم شع ب يامثل في تب يص المتا ة مل ة ا ستت افي نععاهت
ي قدل الد ء في تنفيذ المشع ب.
نكفأ ااساشت يي الماب
—ةهتي الديتم—
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عن مؤسسة المجموعة المالية هيرميس للتنمية االجتماعية
تأسسسسسسسسة سسسسسسعس اةمةليعس اةماسعسلسنةسةسا ت ةسعس المتةميسعسكة سسسسسسع ةسسستة ع غسن حكلةسع لغسن لمدفع ا نبح 2006س
اتز ةًم بمادلن المتةميي اذي تةلم به اةمةليعس اةماسعسلسنةسةسفي اةمتةعمس اتي تعةل فسهم.
لتهدفس اة سسسسسسسسعسإاىسةسسسسميد س ألفن دسل اة سسسسسسسسمسسي ىس اتغ بسي ىس اتحدسمسس اةماسعسل اتع سةسعسل اصسسسحسعس اتيستل مهس
ةمتةع مسةنسخاللسديمس ابن ةجس اةبتكن سل اة ستد ةعساة سم د سةنسلمسفيسحممعسإاىس اتغسسنس إلسممبيسفيس اةمتةعمسس اةح سعس
اخمصسسعسب م.ستنكزسة سسسسسسعس اةمةليعس اةماسعسلسنةسةسأسسسمسسسمسي ىسبن ةجس ات ةسعس اةتكمة عسفيسةصسسنسةنسخاللسةكمفحعس
ألةن ضسل سسسسسععس ال تشسسسسمنسلديمسةبمدن سس ات ةسعس اشسسسسمة عسفيسةممالسس إلسسسسسكمنسل اةسمهسل اصسسسسنفس اصسسسسحيسل اتةكسنس
القتصمدي .س
لقدساعبسس اة سسسسسسعسدلنسًسلمةسم ًسفيست ةسعس اةمتةعمسسةنسخاللس اعةلسةعس اة سسسسسسمسسل اة ظةمسسغسنس احكلةسعسفيس اعدسدس
ةنس اةشسسسسسسسمنسع،سي ىسسسسسسسسسبسلس اة ملسلاسةس احصسسسسسسسن:سحةالسس اتليسعسلةكمفحعس اتهمبس اكبدس البمئيس،Cسحةالسس اتليسعس
بماتهمبس اكبدس البمئيسBسلتطعسمسطالبس اممةعمس،سةشنليمسس اتةلسلس ا صغسن،سل اتخفسفسةنسحد س افةنسفيسيزبعسسعةلبس
فيسب يسسلسف،سلةشنلعست ةسعسقنسعس اةخزنسبةحمفظعسق م،سلبن ةجس اديمس اصحيسفيسممةععسأسسلط،سلديمس ألطفملس اذسنس
سعم لنسةنس اش لس ادةمغي،سلديمس اةبمدن سس اتع سمسبماتعملنسةعسكسدز سم.
لت تزمس اةمةليعس اةماسعسلسنةسةسأسضسسسسمسبتةكسنس اشسسسسبمبسةنسخاللسبن ةجس السسسسستد ةعسلتحةسقس اةندلدس ات ةليس اةسسسسستد مس
بماةمتةعمسس اةحسطعسبأيةماهم،سةنسخاللس السسسسسسستفمد سةنس اخبن سسل اةل لبس ابشسسسسسسنسعساخ قسقسةعسةسسسسسسستد ةعسألصسسسسسسحمبس
اةص حعسل اةمتةعمسس اتيس خدةهم.سلتشةلس اةسملةمسسبن ةجسفيسةمملس اتع سم،سل ابسئع،سل ا صحسل إلنشمدسا شبمب .س
عن المبادرة الكويتية لمساندة الشعب المصري بالتعاون مع جمعية الهالل األحمر الكويتي
اةدثقت المدتة ا اليتياي لمستة ا الشوم الم عم في طلا شهع يتليت  2013تزا نت ً ا شهع ضتم المدت ك لتلاوت م
ةستء عتل شدت اليتيت كمدتة ا ين ر ته ف إلي
ا عموي الهالل األحمع اليتياي ةايج تنتةم جت يا شودي
يد .تالبص ؤي المدتة ا
تق يم ي الوتم المست للشوم الم عم ةظعاً لمت يمع فيه الشوم الشقيق ظع ف
لمستة ا الشوم الم عم في تق يم ال م المتةم لألسع المساحق الماوفف كذلا األفعاة في كتف نةحتء ع.
لمزي
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