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آلخر األخبار احمللية زوروا موقعنا على
www.alanba.com.kw/Local

السبت 17 ديسمبر 2011

»اإلعالم« تبث برنامجًا خاصًا اليوم في العيد الوطني لقطرمحليات
أكد عدد من الشخصيات ريادة قطر ومتيزها في مختلف املجاالت وعلى كل الصعد مشيرين الى انها باتت 
محط أنظار العالم في اآلونة األخيرة وذلك بحكمة قائد مسيرتها سمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني. يأتي 
ذلك في برنامج خاص أعده قطاع األخبار والبرامج السياسية في وزارة اإلعالم بعنوان »عزك يا قطر« ويبثه 
تلفزيون الكويت مساء اليوم عقب نشرة اخبار التاسعة مبناسبة العيد الوطني الـ 41 لدولة قطر الشقيقة. 
ويستعرض البرنامج االجنازات التي حققتها قطر على مختلف الصعد طيلة العقود األربعة املاضية وتلك 
التي حققها سمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني منذ توليه مقاليد احلكم .
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السفير املصري دّشن حملة »اشتري املنتج املصري« في الكويت
الدين فيص����ل باملبادرات احلالية 
للترويج للسلع املصرية وتنشيط 
االقتصاد املصري في أعقاب ما شهده 
من ركود خ����ال الفترة املاضية، 
وقال ان ه����ذه الفكرة تأتي كجزء 
من إستراتيجية املكتب التجاري 
خال الفترة املقبلة نحو السعي 
لزيادة الصادرات املصرية للسوق 
الكويتية وزيادة االس����تثمارات 

الكويتية إلى مصر.
من جهت����ه، ثمن املستش����ار 
اإلعامي للسفارة املصرية محمد 
عبدالكرمي الفكرة، واعتبرها بادرة 
طيب����ة في اجتاه دع����م االقتصاد 
آفاق  املصري وازده����اره، وفتح 
جلذب االس����تثمارات اخلارجية، 
خاصة أن مصر مقبلة على نقلة 
نوعية في مجال احلريات مبا فيها 
توفير البيئة املنفتحة التي تتيح 
للمستثمرين حتقيق أكبر عوائد 

ممكنة على استثماراتهم مبصر.
واعتبر امني عام مجلس اجلالية 
املصرية االس����بق م.علي العلمي 
الفكرة رائدة وتنم عن وعي وطني 
وشعور باملس����ؤولية اجلماعية 

للنهوض باالقتصاد املصري.
وقال م.العلمي ان هناك جتاوبا 
كبيرا مع حملة »اش����تري املنتج 
املصري« � والتي انطلقت كبادرة 
شعبية للترويج للمنتج املصري 
� سواء من االخوة الكويتيني الذين 
يعشقون مصر واهلها ويتمنون 
اخلير لوطنهم الثاني او املصريني 
في الكويت او مختلف اجلنسيات 
االخرى التي حرصت على املشاركة 
في احلملة. واعلن م.العلمي عن 
مبادرات قادمة للترويج للمنتج 
املصري في اطار هذه احلملة التي 
انطلقت � وباذن اهلل � لن تتوقف 
حتى يحقق االقتصاد املصري املكانة 
املرجوة وتبوأ مكانته احلقيقية في 

مقدمة اقتصادات العالم.
وش����هد املهرج����ان العديد من 
املفاجآت للحضور وتزين سنتر ايه 
جي مارت بأعام البلدين الشقيقني 
مصر والكويت حيث اكد مدير ايه 
جي مارت احمد بركات ان املهرجان 
جاء ليعكس مشاركة ابناء مصر في 
الكويت واخوانهم الكويتيني لدعم 
اقتصاد ام الدنيا الذي سنس����عى 
جميعا بتكاتفنا العادته الى الطريق 

الصحيح.
أسامة أبو السعود  ٭

جانب الكويت التي تعد ثاني أكبر 
مستثمر عربي في مصر، وهو ما 
بدأ يتجل����ى في النظرة اإليجابية 
للمستثمرين احملليني واألجانب 
جتاه السوق املصرية مع النجاح 
ال����ذي حتقق����ه حالي����ا التجربة 
الفري����دة والتاريخية  االنتخابية 
التي تش����هدها مص����ر وتدفع بها 
إلى مصاف الدميوقراطيات الكبرى 
وتؤسس لبناء مستقبل واعد في 

كافة املجاالت.
واشاد السفير املصري بالشباب 
املصري الذي س����خر كل جهوده 
إلجن����اح ه����ذه احلمل����ة الرائدة 
استشعارا منهم للمسؤولية جتاه 
وطننا الغالي، مشيرا الى الدور املهم 
الذي يقوم به االعاميون املصريون 
في الكويت الذين كانوا في طليعة 
الداعمني لهذه احلملة والتي قوبلت 
� وهلل احلمد � باستحسان كبير في 
مختلف االوساط الكويتية واملقيمني 

على ارض الكويت.
ومتنى السفير سليمان استمرار 
هذه احلملة ف����ي مصر والكويت 
ومختلف الدول العربية والعاملية 
لدفع عجلة االقتصاد املصري الى 
االمام، خاصة ان����ه اقتصاد واعد 
وتتنبأ مختل����ف اجلهات الدولية 
بتقدمه خال سنوات قليلة وحتقيق 

قفزات اقتصادية هائلة.
من جانبه، رحب املستش����ار 
التجاري في السفارة املصرية جمال 

املعوقات واحلواجز االقتصادية 
أمام تدفق االستثمارات اخلارجية 
خال املرحلة املقبلة، خاصة من 

عودة االستقرار واألمن إلى الشارع 
املصري، بالتوازي مع املؤشرات 
االيجابية التي تدفع باجتاه إزالة 

املختلف����ة، مؤك����دا أن التطورات 
السياس����ية والعملية االنتخابية 
اجلاري����ة تعكس تفاؤال بش����أن 

إلى مواصلة االستثمار في السوق 
املصرية التي تتميز بالتنوع في 
منتجاتها واجل����ودة في خاماتها 

حتت شعار »اش����تري املنتج 
املصري« افتتح السفير عبدالكرمي 
سليمان س����فير جمهورية مصر 
العربية لدى الكويت امس »اليوم 
املص����ري« الذي أقيم في س����نتر 
الس����املية  »إيه جي م����ارت« في 
وذلك تشجيعا لشعار »صنع في 
مصر« وجتاوبا مع حملة »اشتري 
املصري«، بحضور عدد كبير من 

املواطنني املصريني والكويتيني.
وحث السفير س����ليمان أبناء 
اجلالية املصري����ة واملواطنني في 
الكويت الش����قيقة على املشاركة 
والتفاعل مع احلملة املصرية التي 
تدعو جميع املصريني في خارج 
وداخ����ل مصر لش����راء املنتجات 
املصرية، دعما لاقتصاد املصري 
الذي يحتاج لتكاتف جميع أبناء 
الوط����ن واألش����قاء احملبني ملصر 
في هذه املرحلة املهمة بعد ثورة 

اخلامس والعشرين من يناير.
كم����ا دع����ا الس����فير املصري 
عبدالكرمي سليمان رجال األعمال 
الكويتيني والعرب  واملستثمرين 

)كرم ذياب(السفير عبدالكرمي سليمان مدشنا حملة »اشتري املصري« .. ومتفقدا املنتجات املصرية املتنوعة في سوق جي مارت  

سوق جي مارت شارك بفاعلية في دعم احلملة

أكد أمني السر ورئيس اللجنة االجتماعية في جمعية صباح الناصر 
التعاونية نايف املطرقة سعي مجلس اإلدارة إلى تقدمي اخلدمات 
وتوفير املستلزمات جلميع رواد اجلمعية وذلك في إطار سياسة 

حكيمة تتمثل في إقامة العديد من املهرجانات التسويقية التي تعد 
مؤشرا مهما لنجاح أي تعاونية لكونها تقوم بعرض السلع واملنتجات 

بأسعار تتناسب مع أصحاب الدخل 
احملدود كما أن بعضها بسعر التكلفة. 

وتابع املطرقة بأن مجلس اإلدارة 
وفي سعيه حلل مشكلة التخطيط 

في مركز الضاحية اجلديد فإنه 
ماض في العمل على تغيير مداخل 

ومخارج اجلمعية، إضافة إلى تعديل 
مداخل ومخارج البنوك التي تشتكي 
من سوء التخطيط وعدم انسجامها 
مع متطلبات الوقت احلالي، موضحا 

أنه متت مخاطبة اإلدارة العامة 
للمرور بشأن ذلك وقد استجابوا 

مشكورين ووعدونا بحل هذه 
املعضلة في القريب العاجل. ووعد املطرقة املساهمني الكرام باملزيد 
من اإلجنازات واملهرجانات التي تدخل البهجة والسرور إلى قلوبهم 

وتخفف من وطأة الغالء الفاحش الذي ضرب بأطنابه في جميع 
املجاالت ولم تسلم السلع واملنتجات االستهالكية من ذلك، مشيرا إلى 
أن سلع التعاون تعد من السلع املهمة التي تنافس بقوة في األسواق 
باعتبارها ذات جودة عالية إضافة إلى كونها مدعومة من قبل احتاد 

اجلمعيات التعاونية. واختتم بأن العمل التعاوني في الكويت مير 
مبرحلة مخاض عسير وعلى التعاونيني مسؤولية مهمة في إنقاذه 
وذلك من خالل االلتزام بالقرارات والتوجيهات الصادرة عن احتاد 
اجلمعيات التعاونية والوقوف جنبا إلى جنب ملكافحة جشع التجار 

وعدم التهرب من املسؤوليات والتحجج بحجج واهية توهن اجلسد 
التعاوني وتصيبه في مقتل.

محمد راتب  ٭

املطرقة: مخاطبة املرور لتغيير 
مداخل ومخارج جمعية صباح الناصر 

والبنوك احمليطة بها

نايف املطرقة


