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السفير البحريني استقبل رواد ديوانية السفارة
الديوانية متيزت بحدوث تعارف بني بعض روادها ألول مرة

أسامة دياب

استقبل سفير مملكة البحرين 
لدى الكويت صالح علي املالكي، 
رواد الديوانية الشهرية لسفارة 
مملكة البحرين، والذين توافدوا 
عليهــا تباعا بحضــور متميز 
ضم العديد من أطياف املجتمع 
الكويتــي من شــيوخ ووزراء 
ســابقني ووجهاء ومســؤولني 
من مختلف اجلهات احلكومية 
واخلاصة ورجال أعمال ورؤساء 
وأعضاء الســفارات اخلليجية 
والعربية واألجنبية واملنظمات 
الدولية وسفراء كويتيني سابقني 
ومتقاعديــن، إضافة إلى رموز 
من القطاع اإلعالمي والثقافي. 
وقد رحب الســفير املالكي 
تلبيتهــم  مثمنــا  باجلميــع، 
الدعــوة وحضــور الديوانيــة 
وإثــراء املشــاركة فيهــا، حيث 
ســاد جو من األحاديث الودية 

يلتقوا منذ فترة طويلة ما أعاد 
لألدهان ذكريات جميلة جمعتهم 

في املاضي.
وثمــن احلضــور مبــادرة 

البحرينــي لدعوتهم  الســفير 
وإتاحة الفرصــة حلضور هذا 
اجلمع املتألق والذي زاده زهوا 

الكرم البحريني األصيل.

الســفير البحريني مســتقبال ســفراء قطر علي آل محمود وعمان د.صالح اخلروصي واإلمــارات د.مطر النيادي 
وعبداألحد إمباكي وعددا من احلضور

السفير البحريني صالح املالكي مستقبال عددا من السفراء                                                               (ريليش كومار)

واحلــوارات األخوية. ومتيزت 
الديوانيــة بحدوث تعارف بني 
بعض روادها ألول مرة كما ضمت 
عددا من الشخصيات الذين لم 

السفير املصري أسامة شلتوت والزميل ماضي اخلميسالشيخ علي اجلابر والشيخ علي جابر العلي مع السفير البحريني صالح املالكي

صندوق التنمية يوّقع اتفاقية منحة مع مكتب
مفوضية الالجئني لدعم البنى التحتية بعدن اليمنية

وّقــع الصنــدوق الكويتي 
للتنميــة االقتصادية العربية 
أمــس الثالثــاء اتفاقية منحة 
مع مكتب املفوضية الســامية 
لألمم املتحدة لشؤون الالجئني 
يقدم الصندوق مبقتضاها منحة 
مقدارها ٢٫١٢٦٫٠٠٠ دوالر (٦٤٥

ألف دينار) لإلسهام في متويل 
مشــروع دعم البنــى التحتية 
الداخليني  احلرجة للنازحــني 
واملجتمعــات املضيفــة فــي 
محافظة عــدن في اجلمهورية 
اليمنية.  ووقع اتفاقية املنحة 
نيابة عن املفوضية الســامية 
لألمم املتحدة لشؤون الالجئني 
املفوض السامي فيليبو غراندي 
وعن الصندوق الكويتي للتنمية 
االقتصادية العربية املدير العام 
مروان الغامن. وفي هذا اإلطار، 
قــال املديــر العــام للصندوق 
الغــامن فــي تصريح  مــروان 
صحافي إن املنحة تأتي ضمن 
مساهمات الصندوق في تأدية 
التزام الكويت املعلن عنه على 
هامــش أعمــال الــدورة الـ ٧٥

للجمعية العامة لألمم املتحدة 
بتقدمي منحة مقدارها ٦ ماليني 
دينار (نحو ٢٠ مليون دوالر) 
لدعم الوضع اإلنساني في اليمن 
من املوارد املتاحة من الصندوق.
وأضاف الغامن ان التمويل 
املقتــرح يهــدف إلــى تنفيــذ 
مشاريع بنية حتتية متنوعة 
في منطقة (البساتني) مبحافظة 

األمطار فيها وتركيب وصالت 
منزلية لنقــل املياه والصرف 
الصحــي لعــدد ١٧٠٠ وحــدة 
سكنية وخدمات إدارة النفايات 
الصلبة. وتعــد هذه االتفاقية 
اخلامســة بــني (الصنــدوق 
الكويتي) و(مفوضية شؤون 
الالجئــني) فــي مجــال الدعم 
اإلنساني وبتوقيع هذه املنحة 
يكــون إجمالي املنــح املقدمة 
ملكتب املفوضية السامية لألمم 
املتحدة لشؤون الالجئني حوالي 
٥٫٨ ماليــني دينــار (ما يعادل 
١٩ مليون دوالر)، حيث سبق 
أن أبرم الصندوق ٤ اتفاقيات 
منح مع املكتب إذ كانت األولى 
في عــام ٢٠١٨ بقيمة ٣ ماليني 

دينار (نحو ١٠ ماليني دوالر) 
فيما كانــت الثانية عام ٢٠٢٠

بقيمــة ٨٠٠ ألــف دينار (نحو 
٢٫٦ مليون دوالر) لتقدمي الدعم 
ملخيمات الالجئني السوريني في 

شمال العراق.
وكانت الثالثة منحة بقيمة 
٥٨٠ دينــار (نحــو ١٫٩ مليون 
دوالر) في عام ٢٠٢١ لإلسهام في 
دعم مشروع تطوير اخلدمات 
الصحية لالجئني السوريني في 
األردن والرابعــة في عام ٢٠٢١
بقيمــة ٦١٥ ألف دينــار (نحو 
مليونــي دوالر) لإلســهام في 
متويل مشروع دعم النازحني 
داخليــا واملجتمعات املضيفة 

في اجلمهورية اليمنية.

مببلغ ٢٫١٢٦ مليون دوالر إلفادة النازحني الداخليني واملجتمعات املضيفة

مروان الغامن وفيليبو غراندي واحلضور لدى توقيع االتفاقية

عدن في جنوب اليمن لتحسني 
األوضــاع املعيشــية لســكان 
املنطقــة البالغ عددهم حوالي 
٧٠ ألــف نســمة وهــم خليط 
مــن اليمنيــني أفــراد املجتمع 
املستضيف واليمنيني النازحني 
داخليا والالجئني األجانب من 
جنسيات متنوعة أخرى. وأفاد 
بأن املشروع سيعمل على إنشاء 
طرق مسفلتة رئيسية وداخلية 
بطول إجمالــي ٦ كيلومترات 
وتوريــد وتركيب حوالي ٤٠٠
عمــود إنــارة تعمــل بالطاقة 
الشمسية وإعادة تأهيل وصيانة 
البنيــة التحتيــة فــي منطقة 
(البساتني)، مبا في ذلك إعادة 
تأهيل منشــآت تصريف مياه 

ملشاهدة الڤيديو

فيليبو غراندي متحدثا عن املنحة 


