
الخميس 1 يوليو 2010   17محليات
المشاريع الفائزة من منطقة دول مجلس التعاون الخليجي ولبنان واألردن وسورية تحصل على منح نقدية يبلغ مجموعها 100 ألف دوالر

فتح باب المشاركة في برنامج »منح فورد للمحافظة على البيئة« 2010
تتواف�ر عل�ى موق�ع الش�ركة اإللكترون�ي www.me.ford.com معلوم�ات اضافي�ة تش�مل طلب�ات االش�تراك الرس�مية

أعلنت شركة فورد للسيارات فتح باب 
تقدمي الطلبات للمشاركة في برنامج »منح 
فورد للمحافظة على البيئة« لعام 2010، 
وستحصل املشاريع الفائزة من منطقة 
دول مجل���س التعاون اخلليجي ولبنان 
واألردن وسورية على منح نقدية يبلغ 

مجموعها 100 الف دوالر.
وقدم برنامج من���ح فورد للمحافظة 
على البيئة، املبادرة الوحيدة من نوعها 
في القطاع اخلاص باملنطقة، والذي يقام 
للسنة احلادية عشرة على التوالي، نحو 

مليون دوالر من���ذ انطالقته عام 2000 
ألكثر من 110 مبادرات بيئية محلية، األمر 
الذي ترك أثرا حقيقي���ا بني املجتمعات 
احمللية في دول مجلس التعاون اخلليجي 

واملشرق العربي.
وبهذه املناس���بة قال العضو املنتدب 
الش���رق األوسط« الري  لشركة »فورد 
برين: »دأبنا عل���ى تنظيم برنامج منح 
فورد للمحافظة على البيئة دون توقف 
منذ أكثر من عقد من الزمن، وانه لفخر 
كبير بالنس���بة لنا ان نقدم الدعم ألبرز 

املشاريع البيئية في املنطقة، ولطاملا آمن 
هنري فورد بأن دور الش���ركات الكبرى 
ال يقتصر على تصنيع منتجات جيدة، 
بل ايضا القيام بنشاطات وأعمال تعود 
باخلير عل���ى املجتمع بأكمله، ونأمل ان 
تستمر هذه املبادرة لسنوات عديدة في 

منطقة الشرق األوسط«.
وعامليا، ومنذ اطالق���ه للمرة األولى 
قبل عشر س���نوات، قدمت شركة فورد 
للسيارات عبر برنامج فورد ملنح احملافظة 
على البيئة، أكثر من 2 مليون دوالر ألكثر 

من 300 مشروع بيئي متميز في مناطق 
مختلفة من العالم تشمل آسيا باسيفيك، 
ومنطق���ة الكاريبي وأميركا الوس���طى 

والشرق األوسط وبورتو ريكو.
وتتولى جلنة مس���تقلة مؤلفة من 9 
أكادمييني وخبراء في مجال البيئة، مهمة 
التي متيزت  الفائزة  اختيار املش���اريع 
بوعيه���ا العميق ألهدافها املس���تقبلية، 
والتزامها الفائق بدع���م وتنمية املوارد 
احلالية وقدرتها عل���ى حتقيق غاياتها 
املنشودة وتقدمي خدمات وبرامج مدروسة 

ومنظمة.
يذكر ان آخر موعد الستقبال طلبات 
املشاركة في دورة هذا العام من برنامج 
فورد ملن���ح احملافظة على البيئة هو 15 

سبتمبر 2010.
وتخصص فورد الشرق األوسط منحا 
مالية لألفراد واملجموعات واملنظمات غير 
الربحية الذين ينفذون حاليا مش���اريع 
بيئية قائمة والتي تعنى مبجاالت »التعليم 
البيئي« و»احملافظة على البيئة الطبيعية« 
و»هندسة احلفاظ على املوارد الطبيعية« 

وتعتبر املشاركة في البرنامج مفتوحة 
أمام املتقدمني من كل من البحرين، األردن، 
الكويت، لبنان، عمان، قطر، اململكة العربية 
السعودية، س���ورية واإلمارات العربية 

املتحدة.
وتتوافر على املوقع االلكتروني للشركة 
www.me.ford.com معلوم���ات اضافية 
تشمل طلبات االشتراك الرسمية، كما ميكن 
توجيه االستفسارات واألسئلة املتعلقة 
ببرنامج منح فورد للمحافظة على البيئة 

fmegrant@forf.com :الى العنوان
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