
محليات
االحد 21 سبتمبر 2014

02

املسيلم: التكرمي األممي لألمير وسام فخر للكويتيني
ودور كبير لسموه  في تخفيف آالم الشعوب املنكوبة 

أكد أن صاحب السمو اكتسب بحكمته احترام وتقدير شعوب ودول العالم 

أكد شيخ قبيلة 
الرشايدة محمد 

املسيلم أن تكرمي األمم 
املتحدة لصاحب السمو 

األمير الشيخ صباح 
األحمد هو وسام فخر 

على صدور جميع 
الكويتيني، ونيل سموه 

للقب »قائد إنساني« 
ليس بغريب نظرا 

لدور سموه الكبير في 
تخفيف آالم الشعوب 

املنكوبة، مؤكدا ان 
أيادي سموه البيضاء 
واملشرفة وصلت إلى 

جميع أرجاء العالم.
وهنأ املسيلم صاحب 
السمو األمير باللقب 
املستحق والذي يعد 

تكرميا للكويتيني 

جميعا بعدما أصحبت 
البالد وبشهادة جميع 
الدول »مركزا إنسانيا 

عامليا«، مشيرا إلى 
ان الكويت في عهد 

صاحب السمو أصبحت 
منارة للعمل اإلنساني 

ومثاال في العطاء.
وقال إن إسهامات 
سمو األمـير على 
املستوى اإلنساني 

كبيرة وشملت جميـع 
احملتاجني في العالم، 

كمـا كـان سمـوه 
حريصا علـى جمع 

الـدعم والتبرع 
بسخـاء لألشقاء 
وجتسد ذلك فـي 

استضـافة الـكويت 
ألكبر مـؤمتر دولـي 

للمـانحني، وذلك 
لتخفيف اآلالم عن 

الشعب السوري.
 وأكد املسيلم  ان 

صاحب السمو األمير 
بحكمته وإحساسه 

اإلنساني العالي اكتسب 
احترام وتقدير شعوب 
ودول العالم، وأصبحت 

الكويت فعال وقوال 
مركزا عامليا لإلنسانية.

وأكـد املسـيلم ان 
صـاحب السمـو ال 

يدخر جهدا لتخفيف 
معاناة أوطان كثيرة 

ومـد يد العـون إلغـاثة 
شعـوب العـالم التي 
تعرضت للكـوارث 

واملشاكل من منطلق 
إنسـاني بحـت بعـيدا 

عـن أي متييز كـان، 
وهو ما جعل العالم 
أجمـع يدين له بهذا 

الفضل.

السفير البدر: عمل نبيل لـ »األوقاف« والهيئات اخليرية 
الكويتية في املجال اإلنساني واإلغاثي في ألبانيا

سراييڤوـ  كونا: أكد سفيرنا لدى جمهورية 
البانيا جنيب عبدالرحمن البدر أهمية ما تقوم 

به وزارة األوقاف والشؤون االسالمية والهيئات 
اخليرية الكويتية من عمل نبيل في املجال 

االنساني واالغاثي خاصة في جمهورية ألبانيا. 
وأشار السفير البدر لدى استقباله الوكيل 

املساعد لوزارة األوقاف والشؤون االسالمية 
وليد شعيب ومدير ادارة مساجد محافظة 
حولي د. خالد احليص ونائب املدير العام 

جلمعية النجاة اخليرية جابر الوندة في 
مقر السفارة في تيرانا الى دور اإلسهامات 

اخليرية القيمة في تعزيز ونشر ثقافة 
الوسطية واالعتدال والتي تعكس الوجه 

املشرق للكويت، موضحا أهمية املشروعات 
الكويتية في تعزيز البنية التحتية التنموية 

في العديد من املجاالت. 
وأوضح البدر في تصريح لـ »كونا« ان وفد 

وزارة األوقاف والشؤون االسالمية وعدد من 
الهيئات اخليرية الكويتية يقوم بزيارة الى 

جمهورية ألبانيا الفتتاح عدد من املشروعات 
اخليرية املمولة من قبل الكويت من بينها 

افتتاح ثالثة مساجد جنوب ألبانيا. 

السفير جنيب البدر

محمد املسيلم

ماضي اخلميس

يقام في اجلامعة العربية 3 نوفمبر مبشاركة واسعة من الشخصيات

اخلميس: معرض خاص وفيلم وثائقي عن صاحب السمو
في احتفال امللتقى اإلعالمي بتكرمي سموه من األمم املتحدة

أعلن���ت هيئ���ة امللتقى 
اإلعالمي العربي أنها ستقيم 
احتفاال خاصا مبقر جامعة 
الدول العربية في القاهرة 3 
نوفمبر املقبل احتفاء بتكرمي 
األمم املتحدة لصاحب السمو 
األمير الشيخ صباح األحمد 
)قائدا للعمل اإلنس���اني( 
والكويت )مرك���زا للعمل 

اإلنساني(.
الهيئة في بيان  وقالت 
صحافي أمس إن االحتفال 
يأتي بالتعاون مع األمانة 
العربية  العامة للجامع���ة 
الكويت لديها  ومندوبي���ة 
ووزارة اإلع���الم الكويتية 
الذي  الكبير  تقديرا للدور 
تقوم به الكويت في مختلف 
األصعدة الس���يما إنسانيا 
حيث لم تتأخر أبدا في دعم 
القضايا  ومناصرة ش���تى 

اإلنسانية.
ان االحتفال  وأضاف���ت 
يع���د أيضا تكرمي���ا لدور 
الكويت املس���اند للقضايا 
العربية ومبادراتها الدائمة 
في دعم واحتضان قضايا 
األم���ة العربي���ة مبختلف 
الطرق والوسائل موضحة 
أن هذا التكرمي يأتي أيضا 
تتويج���ا للتك���رمي األممي 
الكبير الذي انفرد به صاحب 
السمو األمير وتقديرا لدور 
سموه الريادي في مجاالت 
خدمة اإلنسانية ومناصرة 
قضاياه���ا والوقوف بقوة 
إغاثة اإلنس���ان  وراء دعم 
العالم. وفي  أينما كان في 
تصريح ل� »كونا« أفاد األمني 

العام لهيئة امللتقى اإلعالمي 
العربي ماضي اخلميس بأن 
االحتف���ال سيش���هد إقامة 
مع���رض خاص مبس���يرة 
حياة صاحب السمو األمير 
بالصور إضافة إلى طباعة 
إصدار خاص عن س���موه 
بهذه املناسبة وسيتم أيضا 
إنتاج فيلم وثائقي قصير 
يحكي مسيرة صاحب السمو 
األمير واهتماماته خصوصا 

بالقضايا العربية كافة. 
وأضاف اخلميس ان هذا 
االحتفال س���يتم مبشاركة 
واس���عة من الش���خصيات 
العامة واملسؤولني اإلعالميني 
والصحافي���ني باخت���الف 
اهتماماتهم وتخصصاتهم 
وسيكون هذا االحتفال غير 
ال���ذي حتتضنه  التقليدي 
جامعة الدول العربية مبنزلة 
رسالة شكر وتقدير لصاحب 
الس���مو األمير على مواقفه 
الداعمة  اإلنس���انية كاف���ة 
العربية منذ سنوات  لألمة 

طويلة. 
وأع�رب عن عميق الشكر 
العامة  وال�تقدير لألمان���ة 
جل�امع���ة ال���دول العربية 
الع���ام للجامعة  ولألم���ني 
نبي�ل ال�عربي على ترحيبه 
الفوري بإق�ام�ة حفل التكرمي 
الس���مو األمير  لص�اح���ب 
في مق����ر اجل�امع�ة تقديرا 
وعرفانا ملا يقوم به سموه 
العربية  القضايا  في خدمة 

املختلفة. 
وثم���ن دور األمني العام 
املس���اعد لقطاع اإلعالم في 

جامعة الدول العربية د.هيفاء 
بوغزال���ة على مس���اندتها 
الدائمة ودعمه���ا لكل عمل 
إعالمي عربي يس���اهم في 
العربية  العالق���ات  توطيد 

وتقويتها. 
الكبير  وأش���اد باجلهد 
الذي تقوم به وزارة اإلعالم 
الكويتية ملساندة االحتفال 
واالهتمام به���ا وملندوبية 
الدول  الكويت لدى جامعة 
العربي���ة عل���ى اخلدمات 
التي قدمتها  واملس���اعدات 

إلجناح هذه االحتفالية. 
وأش�ار ال�خميس إلى أن 
امللتق����ى اإلع�المي العربي 
انطل���ق ع���ام 2003 بدعم 
ومس�ان�دة حقيقية من قب�ل 
ص�احب السمو األمير ع�ندم�ا 
ك�ان يشغ�ل منصب ال�نائب 
األول لرئيس مجلس ال�وزراء 
وزي���ر اخلارجي���ة وه���ذه 
االحتف�ال�ية تعتبر تقديرا من 
املل�تقى واملؤسسات اإلعالمية 
ال�عربية ل�سموه ع�لى مواقفه 
املشجع�ة والداعمة ملسيرة 
اإلعالم العربي على األصعدة 

كافة. 
وك����ان األم���ني الع���ام 
لألمم املت�حدة بان كي مون 
قد ك���رم ص�احب الس���م�و 
األمير في مقر األمم املتحدة 
بنيوي�ورك ف�ي التاسع من 
س�بتمبر ال�جاري مبناسبة 
تسمي�ة سم�وه )ق�ائدا للعمل 
االنس�اني( وال�كويت )مركزا 
للع�مل اإلنس���اني( ت�قديرا 
الك�ويتي االنساني  لل�دور 

الك�بير ح�ول الع�الم.

العمشا: مهرجان »تعاونية اجلهراء« 
التسويقي ينطلق غدًا و 200 سلعة 

بتخفيضات أسعار تصل إلى %60
أعلن رئيس جلنة العالق����ات العامة واالعالم في جمعية 
اجلهراء التعاونية محارب العمشا عن انطالق مهرجان تسويقي 
ضخم في االسواق املركزية بدءا من الغد 22 اجلاري وحتى 6 
اكتوبر بالتعاون مع ارقى الشركات املوردة للسلع واالصناف 
الرئيسية االس����واق احمللية، مضيفا ان املهرجان يشمل 200 

صنف متنوع بتخفيضات تصل 
الى %60.

وب�ني العم�شا في تصريح 
صح�افي ان املهرجان التسويقي 
الض�خم يأت�ي م��ن ضمن اخلطة 
التس����ويقية الت����ي وضعتها 
مجل����س االدارة ف����ي محاربة 
غالء االسعار، حيث ان اجلمعية 
تضع على عاتقها مس����ؤولية 
تخفي����ف االعب����اء املالية عن 
املستهلكني واملساهمني بشكل 
خاص عبر تكثيف املهرجانات 
والتخفيض����ات والعروضات 

االسبوعية.
وق�ال العمش�ا ان امله�رجان 

التسويقي يشمل جميع االصناف ال�رئيسية ال�تي عل�يها اقب��ال 
م�ن املس����تهل�كني وت�م االتفاق مع الش�ركات بت�وفير كميات 
كبيرة لالصناف املخفضة حتى نهاية آخر يوم من املهرجان 
حتى يس����تفيد جميع أهالي منطقة اجلهراء ورواد اجلمعية 
م����ن هذه التخفيضات الكبي����رة.  وع�ّلق بخصوص أصحاب 
البقاالت قائال: ان اجلمعية وض�ع����ت خط�ة احترازية مبنع 
اصحاب البقاالت االستفادة من هذه املهرجانات والعروضات 
الكبيرة التي تنظمها اجلمعي�ة ع�ن طري�ق م�ديري االس�واق 
امل�ركزي�ة ومس����اعديهم في رصد االش����خاص الذين يأخذون 

بكميات كبيرة من صنف واحد او عدة اصناف.
وأكد� على ان مجل����س االدارة لن يتوانى في أي مصلحة 
تص�ب ف�ي ص�الح املسته�لك أو املس�اهم ب�وج�ه خاص ح�يث 
نعم�ل بش����كل ح�ثيث ع�لى ادخ�ال ال�فرحة والس����رور عل�ى 
قل�وب املس�اهمني، مضيف�ا ان هناك مفاجآت سارة خالل االيام 

القادمة وستعلن في وقتها املناسب.

محارب العمشا 

جهد كبير 
لوزارة اإلعالم 

ملساندة االحتفال 
واالهتمام به


