
االربعاء  30  ديسمبر  2009   13محليات

ترأس محاف���ظ االحمدي 
الشيخ د.إبراهيم الدعيج اجتماع 
مجل���س محافظ���ة االحمدي 
والذي اقيم اخيرا بديوان عام 
احملافظة وضم اعضاء ممثلني 
عن اجلهات احلكومية املختصة، 
وذلك لبحث ابرز املشكالت التي 
تواجه أهالي مناطق احملافظة 
كافة في شتى امليادين مع وضع 
حلول آنية لهذه املشكالت، كما 
الى ضرورة  تطرق االجتماع 
توفير اخلدمات التي حتتاجها 
كل منطقة، وذلك بالتنسيق مع 

اجلهات والهيئات املسؤولة.
واكد محافظ االحمدي على امتداد اللقاء اهمية التعاون والتواصل 
بني احملافظة ومختل���ف الوزارات إلجناز كل املش���اريع وتوفير 

اخلدمات للجميع في نطاق مقار اقامتهم.

� كون���ا: أعرب  الري���اض 
رئيس برنامج اخلليج العربي 
للتنمية )أجفند( االمير طالل 
بن عبدالعزيز اليوم عن شكره 
للدول اخلليجية ومنها الكويت 
على اس���هامها ب� 343 مليون 

دوالر في رأسمال البرنامج.
وق���ال األمي���ر ط���الل في 
تصريح صحافي بعد اجتماع 
جلنة ادارة )أجفند( ان مطلع 
عام 2010 سيشهد بداية مرحلة 
جديدة في مس���يرة البرنامج 
تعزز أدواره التنموية ومكانته 
عامليا واقليميا، الفتا الى ان هذه 

املرحلة بدأت فعليا بإقرار مؤسسة أجفند مع اطاللة العام 2010.
وأضاف أن »أجفند« مع اس���تراتيجية املؤسسة يدخل مرحلة 
رابعة في مسيرته التنموية التي بدأت عام 1980 بدعم منظمات األمم 
املتحدة االمنائية في جهودها ملساعدة الشرائح احملرومة ثم اعتماد 

اجلمعيات األهلية ومنظمات املجتمع املدني شريكا تنمويا.
ولفت الى ان املرحلة الثالثة متثلت في شراكات تتبنى مشروعات 
في اطار فكر أجفند ورؤيته مثل اجلامعة العربية املفتوحة وبنوك 

الفقراء وتنمية الطفولة املبكرة ومتكني املرأة.
وق���ال ان جلنة ادارة أجفند قد أق���رت في اجتماعها اليوم دعم 
ومتويل 11 مش���روعا جديدا في 25 دول���ة نامية، وقد ركزت هذه 
املشروعات على دعم جهود تنمية الطفولة املبكرة وتعليم األطفال 
ذوي االحتياجات اخلاصة ومس���اعدة األطفال املعرضني لإلساءة 
وتغطي برامج صحة الشباب واملراهقني واحلد من الفقر من خالل 

متكني املرأة وتعزيز قدرات املؤسسات احلكومية لدعمها.
واضاف ان اللجنة أقرت كذلك موازنة املشروعات للعام املالي 
2010 وموازنة جائزة أجفند واملوازنة االدارية كما أقرت احلسابات 
اخلتامية للعام املالي 2009 اضافة الى استعراض املشروعات املقدمة 
للبرنامج بهدف النظر ف���ي امكانية متويلها ووافقت على توفير 

الدعم ل� 11 مشروعا استوفت معايير البرنامج املطلوبة.
وأوضح ان الكويت أعلنت عن تبرعها مببلغ 50 مليون دوالر 
لدعم برامج اجفند، وذلك بعد التبرع السعودي السخي البالغ 250 
مليون دوالر وتبرعت كل من سلطنة عمان وقطر مببلغ 20 مليون 
دوالر لكل منهما والبحرين مببلغ 3.7 ماليني دوالر اسهاما في رأسمال 

أجفند ودعما لبرامجها في ضوء االستراتيجية املستحدثة.

الشيخ د.إبراهيم الدعيج

األمير طالل بن عبدالعزيز

الكويت تشارك في سوق خيري 
بإسبانيا لصالح األطفال المحرومين

الظفيري: افتتاح المخيم الهندسي 
األول لجمعية المهندسين الجمعة

املهندسني  اعلنت جمعية 
اقامته���ا مخيمها الهندس���ي 
االول للمهندسني واملهندسات 
وعوائلهم يوم اجلمعة املقبل 
االول م���ن يناير وملدة ثالثة 
ايام برعاية رئيس اجلمعية 

م.طالل القحطاني.
وقال عضو جلنة شؤون 
الظفيري:  املهندسني م.خالد 
اس���تكملت  اجلمعي���ة  ان 
استعداداتها الفتتاح املخيم 
بعد صالة اجلمعة يوم بعد 
غد )اجلمع���ة(، موضحا انه 
ق���د مت جتهي���ز املخيم بكل 

االحتياجات، وان حفل االفتتاح سيتضمن مجموعة من االنشطة 
ابرزها مسابقات لالطفال والكبار وألعاب ترفيهية وتثقيفية، 
كما سيتم تقدمي املأكوالت اخلفيفة للمهندسني وأبنائهم وستقدم 

جوائز قيمة للفائزين في املسابقات.

شاركت الكويت ممثلة في سفاراتها لدى مملكة اسبانيا في انشطة 
السوق اخليري الثاني الذي نظمته جمعية الديبلوماسيات العربيات 
في مدريد، وضم السوق معرضا للمشغوالت احلرفية واالعمال اليدوية 
وتذوقا ألطعمة ومأكوالت جميع الدول العربية، وش����هد كذلك عرضا 
لالزياء التقليدية. وكعادته متيز اجلناح الكويتي، الذي اشرفت عليه 
هدى املدلج حرم الديبلوماسي احمد اخلميس، بروعة تصميمه وتنوع 
معروضاته، والقى اقباال كبيرا من قبل الزائرين الذين اشادوا باملذاق 
الكويتي اخلاص وبجميع املعروضات التي مت بيعها للحاضرين، وكان 
من اكثر اجنحة املعرض حتقيقا لاليرادات التي سيصب ريعها كامال 
لصالح االعمال اخليرية التي تقوم بها اجلمعيتان اخليريتان االسبانيتان 
»رسل السالم«، و»الال ميريام لالطفال املشردين«، واللتان تضطلعان 

برعاية اطفال املالجئ وتقدمي الرعاية الطبية لالطفال احملرومني.
ومن جانبه تقدم القائم باالعمال باالنابة عبدالعزيز البشر بالشكر 
الى االدارة االدارية واملالية بوزارة اخلارجية على مساهمتها الكرمية 
في توفير جميع مس����تلزمات اجلناح وحرصه����ا الدائم على اجناح 
املشاركة وابراز دور الكويت النشط وتعزيز حضورها في مثل هذه 

احملافل االنسانية.
كما خص بالش����كر اسعد البنوان رئيس مجلس ادارة شركة زين 
لالتصاالت على املس����اهمة الس����خية التي قدمت من اجل اجناح هذا 
السوق اخليري ومتويل االنشطة االنسانية التي تساهم فيها السفارة 

وتقوم بتنفيذها هاتان اجلمعيتان اخليريتان.

م.خالد الظفيري

الدعيج: التواصل بين محافظة األحمدي 
والوزارات إلنجاز كل المشاريع

طالل بن عبدالعزيز: 343 مليون دوالر 
إسهامات دول الخليج في »أجفند«


