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صباح جابر العلي فاز برئاسة 
قطاع النقل العربي

»العاملين« بـ »كونا« هنأت
التجديد لمبارك الدعيج

القاهرةـ  كونا: فاز املدير العام 
ملؤسسة املوانئ ورئيس احتاد 
املوانئ البحرية العربية الشيخ 
العلي برئاســـة  د.صباح جابر 
قطـــاع النقل العربي في جامعة 
الدول العربية. وجاء هذا الفوز 
عقب مشاركة الدول العربية في 
التصويت على اللجان املتعددة 
االقتصادية واالستثمارية ومنها 
جلنة النقل العربي ـ العربي في 
عملية اشـــرفت عليهـــا منظمة 
العربية.  الوحدة االقتصاديـــة 
واعرب االمني العام ملنظمة الوحدة 
االقتصادية العربية السفير محمد 
الربيع في تصريـــح لـ »كونا« 
عن خالص التهاني والتبريكات 
للكويت بفوز الشـــيخ د.صباح 
جابر العلي برئاسة قطاع النقل 
العربي والثقة الكبيرة التي اوالها 
العربية للشيخ  الوفود  رؤساء 
صباح جابر العلي ملا يتمتع به من 
مكانة عربية رفيعة عبر مسيرته 
الطويلة في خدمة وطنه الكويت 

واالمتني العربية واالسالمية.

هنأ مبـــارك الهاجري امني 
العاملني  السر املساعد لنقابة 
في )كونا( الشيخ مبارك الدعيج 
على ثقة سمو رئيس مجلس 
الوزراء والتجديد له رئيســـا 
ملجلـــس االدارة املدير العام لـ 
»كونا«، معبرا عن شكره ايضا 
لوزير النفـــط ووزير االعالم 
على ثقته باملدير العام. واشاد 
الهاجري بجهـــود الدعيج في 
تطوير الوكالـــة خالل الفترة 
السابقة فضال عن الدور الكبير 
له فـــي اقرار الزيـــادة املالية 
للعاملـــني فـــي الوكالة والتي 
اقرت اثناء فترة توليه فضال عن 
تطبيق مبدأ الشفافية وتطبيق 
املفتوح، فضال  الباب  سياسة 
عن حرصه على االستمرار في 
العمل من اجل دفع عمل »كونا« 
قدما لوضعها في مصاف وكاالت 
العاملية وتطوير عمل  االنباء 
الوكالة مهنيـــا واداريا وفنيا 
الركب  والنهوض بها لتواكب 
االعالمـــي احلديـــث. واكد ان 
املزيد  املقبلة تتطلب  املرحلة 
من اجلهد واالخالص وتطوير 
االداء االعالمـــي ملواكبة خطة 
التنميـــة احلكومية الطموحة 
التي نأمل أن حتقق نقلة نوعية 
على طريـــق التقدم واالزدهار 

للكويت.

الكويت تستضيف اجتماع نواب العموم والمدعين العامين الخليجيين األسبوع المقبل 
أعلن النائب العام بالنيابة املستشار ضرار العسعوسي ان الكويت ممثلة بالنيابة 
العامة ستستضيف يومي االثنني والثالثاء املقبلني االجتماع الرابع للنواب واملدعني 
العامني ورؤساء هيئات التحقيق واالدعاء العام بدول مجلس التعاون لدول اخلليج 
العربية. وقال العسعوسي الذي ســــيترأس االجتماع كون الكويت رئيسة الدورة 
احلالية ملجلس التعاون اخلليجي لـ )كونا( ان االجتماع يعد امتدادا لالجتماعات التي 
متت على مدار السنوات الثالث املاضية بالرياض والدوحة ومسقط كما يأتي تأكيدا 
الستمرار التعاون واللقاءات املباشرة بني املسؤولني في دول التعاون. واستعرض 

العسعوسي أهم النتائج التي متخضت عن االجتماعات الثالثة املاضية »ومن أهمها 
إقرار قواعد التعاون املشترك بني النيابات العامة وهيئات التحقيق واالدعاء العام في 
دول مجلس التعاون اخلليجي وتفعيل االتصال املباشر وتقدمي املساعدة في املسائل 
اجلنائية وتبادل الزيارات واخلبرات بني هذه االجهزة القضائية اخلليجية«. وأشار 
الــــى أهمية الزيارة التي قامت بها وفود النيابات العامة وهيئات التحقيق واالدعاء 
العام في »التعــــاون اخلليجي« للكويت في مايو املاضي والدورات التدريبية التي 

عقدت ألصحاب الوظائف االدارية املعاونة في هذه األجهزة القضائية اخلليجية.

العبداهلل: الفن اإلسالمي يرّوج لإلسالم ويحمل رسالته الحقيقية
ميالنو )إيطاليا(ـ  كونا: أكد ممثل 
صاحب السمو األمير الشيخ صباح 
األحمد وزير النفط ووزير االعالم 
الشيخ أحمد العبداهلل قدرة الفن 
في حمل رسالة اإلسالم احلقيقية 
الداعية للسالم وذلك خالل افتتاحه 
معرض دار اآلثار اإلسالمية »الفن 
في احلضارة اإلسالمية« في ميالنو. 
وقال الوزير الشيخ أحمد العبداهلل 
في كلمة ألقاها أمام حشد من كبار 
التي حضرت احلفل  الشخصيات 
اخلاص املغلق الفتتاح املعرض أمس 
األول »ان الفن اإلسالمي مثله كبقية 

الفنون األخرى يروج للسالم«.
وتوقع أن يفهم الزائر الغربي 
الرسالة احلقيقية لإلسالم من خالل 
املعروضات التي يضمها املعرض 
و»ليس من خالل ما يشهده العالم 
في الوقت احلاضر من رسالة غير 
صائبة وضالة ومشوهة«. وعبر 
الشيخ احمد عن سروره اخلاص 

مئات األلـــوف من الزائرين. وأكد 
أمام كبار الشـــخصيات االيطالية 
والضيوف الكويتيـــني في مأدبة 
خاصة أقامتها مدينة ميالنو على 
شرف ممثل صاحب السمو األمير، 
عمق العالقات الثقافية العريقة بني 
الكويت وايطاليـــا مذكرا بأن أول 
معرض نظمته ملقتنيات دار اآلثار 
قد افتتح مبدينة فلورنسا بأبهى 
القدمي« )باالتسو  قاعات »القصر 

فيكيو( عام 1994.
 وقـــال ان معـــرض الفن في 
الذي  احلضارة اإلسالمية اجلديد 
مت حجزه حتى عام 2013 في ڤيينا 
وسيئول ثم في ايدمونتون الكندية 
»يبدأ جولتـــه الطويلة من مدينة 
ميالنو لســـبب جوهري لكونها 
العمـــارة والتصميم  عاصمة فن 
االيطاليني ومســـقط رأس بعض 
أهم فناني عصر النهضة ومدينة 

التاريخ واحلضارة العريقة«.

لتمثيل صاحب السمو األمير الشيخ 
صباح األحمد في افتتاح معرض 
الفن في احلضارة اإلسالمية الذي 
يحظـــى برعاية ســـموه ورعاية 
رئيس اجلمهورية االيطالي جورجو 
نابوليتانو. وأشـــار إلى أنه سبق 
أن مثل سموه في افتتاح معارض 

»ذخيرة الدنيـــا فنون املصوغات 
العصـــر املغولي  فـــي  الهنديـــة 
اإلســـالمي« التي جالت مدن سان 
بطرس برغ بروسيا وسنغافورة 
وكواالملبـــور مباليزيا التي القت 
بتحفه ومعروضاته الثمينة بقيمتها 
العلمية والتاريخية الرفيعة إعجاب 

امتدح معرض دار اآلثار في ميالنو

الشيخ صباح جابر العلي

مبارك الهاجري

الشيخ أحمد العبداهلل والشيخة حصة الصباح خالل افتتاح املعرض


