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افتتاح معرض الذهب العاملي مبشاركة واسعة
عاطف رمضان 

برعاية وبحضور الرئيس 
التنفيذي لدى شركة معرض 
الكويت الدولي عبدالرحمن 
النصار شهدت ارض املعارض 
الدولية مساء االثنني افتتاح 
معرض الذهب واملجوهرات 
العاملي السابع عشر، والذي 
تقيمه وتنظمه شركة معرض 
الكويت الدولي بالصالة رقم 
5 و6 علــى ارض املعارض 
الدولية مبشرف، مبشاركة 
فاعلة وبحضور حشــد بلغ 
١٩٢ جهــة متثــل عــددا من 
والشــركات  املؤسســات 
املتخصصة وممثلي وكالء 
الذهب واملجوهرات واحللي 
من املاركات العاملية الشهيرة، 
وتستمر أنشطته من الفترة 

٢٢ حتى ٢7 ابريل.
وفــي حني لبــى الدعوة 
حلضور حفل االفتتاح عدد 
من كبار الشخصيات وسفراء 
الســلك  الــدول وأعضــاء 
الديبلوماســي املعتمديــن 
في الكويت ورجال األعمال 
واإلعالم، إضافة الى عدد من 
مدراء املؤسسات واجلهات 
الراعية للمعرض واملشاركة 
باالفتتــاح  شــارك  فيــه، 
مســؤولو شــركة معــرض 
الدولــي يتقدمهم  الكويــت 
املديــر التنفيذي للشــؤون 
املاليــة واإلداريــة واملوارد 
البشــرية عبــداهلل هاشــم 
التنفيذي  احلمدان، واملدير 
للتسويق واملبيعات باسمة 
يوسف الدهيم، ومدير إدارة 
العالقــات العامــة ضــاري 
العيبــان، ومدير  ســليمان 
إدارة »ســفن« للفعاليــات 
واملؤمترات خالد عبد القادر 
الهندي، إضافة الى عدد من 
مسؤولي املعارض بالشركة.

وأعقب ذلك جولة واسعة 
قام خاللها النصار مصطحبا 
ضيوفه من كبار الشخصيات 
بتفقــد أجنحــة املعــرض 
املختلفــة، والتحــدث الــى 
مسؤولي األجنحة املشاركة.
وقال النصار ان الشركة 
دأبت على تنظيم هذا املعرض 
العريق واملتخصص بشكل 
دوري جاوز العقد ونصف 
مــن العمر، مشــيرا إلى انه 
مت استكمال كافة حجوزات 
 %١٠٠ بنســبة  املعــرض 
وتغطية مســاحة الصاالت 
البالغــة  لــه  املخصصــة 
مساحتها ١١.3٠٠ متر مربع.
النصــار لهــذا  وتوقــع 
الــذي جنــح في  املعــرض 
استقطاب أكثر من ١٩٢ جهة 
منها شركات محلية ودولية 
حتى اآلن من التجار ورجال 
األعمــال واملختصــني مــن 

األجنبي وفتح ملف له ملزاولة 
جتارته في املعرض، إضافة 
الى التنسيق مع بنك برقان 
املشارك كراٍع بهذا املعرض 
لتحصيل الضريبة اجلمركية 

للدولة.
وثمــن الــدور احليــوي 
تلعبــه  الــذي  والرقابــي 
علــى  الرقابيــة  اجلهــات 
املعادن واألحجار الثمينة في 
معرض الذهب واملجوهرات 
الدولي كل عام، ممثلة بإدارة 
املعادن الثمينــة في وزارة 
التجــارة والصناعة، مبينا 
أن احــدى أهــم هــذه املهام 
تتلخص في فحص األحجار 
واملجوهرات ذات القيمة من 
قبل مختبر فحص األحجار 
الكرمية من ناحية جودتها 
ونقاوتها ولونها ومطابقتها 
للمواصفات من حيث الوزن 
والقطع، الفتا الى ان جميع 
املعــادن الثمينــة بأنواعها 
كالذهــب والفضة والبالتني 
بواســطة  فحصهــا  يتــم 
أجهزة أشــعة اكــس، حيث 
يقــوم التاجر بدفع رســوم 
اجلمــارك، والفحص قيمته 
رمزية مقابل كل كيلو غرام 

من هذه املشغوالت.
وذكــر ان املعرض يتيح 
للجمهور الفرصة لالستفادة 
مما يوفره من أجواء تسوق 
الــزوار إلى  مميزة جتتذب 
أجنحــة وطنيــة وعامليــة 
ميثلون عارضــني من دول 
لطاملــا اشــتهرت بتاريخها 

وإبداعاتهــا في عالم الذهب 
جــاءت  واملجوهــرات، 
لتستعرض نفائسها من ١7 
دولــة دول تتقدمهــم الهند 
وايطاليــا، وهونــغ كونــغ 
والواليــات  وبريطانيــا، 
املتحدة األميركية واململكة 
العربية السعودية، وتايلند 
وتركيــا، ولبنان واإلمارات 
البحرين،  العربية املتحدة، 
فرنسا، سويسرا، سنغافورة، 
ليتوانيــا، األردن باإلضافة 

الى الكويت وغيرها. 
املعــرض  ويســتقبل 
زواره يوميــا خالل مواعيد 
الزيارة الرسمية على فترتني 
صباحية من الســاعة 3٠:٩ 
الســاعة 3٠:١  الــى  صباحا 
ظهرا، ومسائية من الساعة 
٤:3٠ عصرا إلى الساعة ١٠:٠٠ 
مســاء، ويوم اجلمعة فترة 
مســائية فقط من الســاعة 
٤:3٠ عصرا الى الساعة 3٠:١٠ 
مســاء، أما يومــا اخلميس 
والســبت فمــن الســاعة ١١ 

صباحا حتى ١٠:3٠ مساء.
النصــار  قــام  كمــا 
 SEVEN  القاعــة بافتتــاح 
برفقــة عدد مــن الضيوف 
يتقدمهــم كبــار املدعويــن 
والشخصيات من رجال املال 
واألعمال ومدراء الشركات 
احلكوميــة  واملؤسســات 
والشــركات  واخلاصــة 
الراعية واملنظمة للمعارض 
والفعاليــات وغيرها حيث 
حتاكي القاعة افضل وأكبر 
 القاعات  الفندقية  املتكاملة 
مبــا   ،  V.VIP  اخلدمــات  
 تتمتع  به  من مميزات  منها 
مساحتها البالغة ٢٠٠٠ م٢، 
مــع مرونة تقســيم القاعة 
تلبيــة الحتياجات العمالء 
الستضافة فعالياتهم كبيرة 
كانت ام صغيرة، إضافة الى 
توفر ستوديو إذاعي رقمي 
متكامل لضمان اخلصوصية، 
ومواقــف ســيارات خاصة 
العمالء VIP وأخرى  لكبار 

عمومية شاسعة.

يستمر حتى 27 اجلاري.. تزامناً مع افتتاح قاعة »SEVEN« للمناسبات

)زين عالم(  عبدالرحمن النصار وباسم الدهيم خالل قص شريط افتتاح املعرض  

جولة في املعرض 

صاغــة ومهنيني ومصممني 
من كافة أرجاء املنطقة ـ أن 
يجتذب على مدى أســبوع 
آالف الزوار من محبي اقتناء 
احللي واملجوهرات بأنواعها 
ملشــاهدة وشــراء أحــدث 
األنــواع والنماذج من أفخم 
أطقــم املجوهــرات الفاخرة 
املصنوعة من الذهب واملاس 
واللؤلؤ إضافة الى األحجار 

الكرمية.
اإلدارة  بــدور  وأشــاد 
العامة للجمارك ومبادرتهم 
السنوية بتحويل الصالتني 
5 و6 الى مستودع جمركي 
حتت إشرافها بالكامل طوال 
فترة إقامة املعرض باعتبارها 
منطقــة جتارة حــرة لبيع 
الذهب واملجوهرات مبوجب 
القانون اجلمركي املوحد لدول 
التعاون اخلليجي،  مجلس 
وأضــاف ان اإلدارة العامــة 
للجمــارك تقــوم بتخليص 
إجراءات تاجــر املجوهرات 

عبدالرحمن النصار

تكرمي الفائزين في مسابقة شريفة الصبيح 
حلفظ القرآن من فئة التوحد

»اخلليج للتأمني« حتتفل بشهر التوعية مبرض التوحد

ليلى الشافعي

أكد الشيخ احمد العبداهلل 
اهمية التنســيق اخلليجي ـ 
العربــي للوصــول للعاملية 
في رعايــة ذوي االحتياجات 

اخلاصة.
جاء ذلك خالل رعايته حلفل 
مسابقة شريفة الصبيح للقرآن 
الكرمي السابعة والتي اقيمت 
على مســرح مركــز الكويت 
العبــداهلل  للتوحــد، وقــال 
في تصريــح لــه ان التوحد 
ليس مرضا وامنا هو ظاهرة 
موجودة في كل انحاء العالم، 
وان هذه الفئة يجب االهتمام 
بها اهتماما خاصا ألنهم جزء ال 
يتجزأ من مجتمعنا الكويتي، 
لذلك يجــب أال نبخل عليهم 
سواء من احلكومة او املجتمع.

وقال: يسعدني ان أرعى هذا 
احلفل لتكــرمي حفظة القرآن 
الكرمي، ونأمل ان تظل املسابقة 

بهذا النجاح.
ولفــت الى ان هناك مبنى 
ثانيا جديدا ســيتم افتتاحه 
قريبــا وان شــاء اهلل يكون 
لنا مســاهمة في هذا املبنى، 
فالشــكر لعائلــة الصبيــح 
الكرمية وأبنائها وكذلك مركز 
التوحــد علــى متابعــة هذه 
املســابقة ورعاية هذه الفئة 
من املجتمع ألن رعايتهم واجب 
وطنــي ال يتجزأ من واجبنا، 
كمــا أشــكر االمانــة العامــة 
لألوقــاف ملتابعتها ورعايتها 
ملركز الكويت للتوحد، وكذلك 
مديرة املركز د.سميرة السعد 

على ما تقدمه للنهوض به.
احمــد  الشــيخ  وأشــار 
العبداهلل الى ان خير الكويت 
اوال ألهل هذا البلد الكرمي ثم 
للخــارج. وحــول اخلدمــات 
التــي يقدمها املركــز اكد انها 

نظمــت مجموعة اخلليج 
للتأمني، وهي إحدى الشركات 
الرائدة في تقدمي خدمات التأمني 
في منطقة الشــرق األوســط 
وشمال إفريقيا، بالتعاون مع 
مركز الكويــت للتوحد يوما 
ترفيهيا لألطفال الذين يعانون 
من التوحد، وذلك مبناســبة 
للتوعيــة  العاملــي  الشــهر 
مبرض التوحــد، حيث منح 
ذلك األطفال املصابني بالتوحد 
يومــا ممتعــا مليئــا باللعب 
الهدايــا واألنشــطة  وكذلــك 
التي شملت الفنون واحلرف 
اليدوية في »كيدزستوب« وهو 
مركز للفنون والترفيه، وذلك 
بغرض رفع مستوى التوعية 
بهذا املرض وانتشاره وطرق 

التعامل معه.
وتتمثل املهمة الرئيســية 
ملركز الكويت للتوحد والذي 
أسســته د.سميرة السعد في 
نشر التوعية مبرض التوحد 
وضمان وجود برنامج تعليمي 
دقيــق لألطفــال املصابــني 
بالتوحد، وهو مرض يعاني 
منــه املصــاب مــدى احلياة، 
وذلك بغرض حتسني قدراتهم 
التعليميــة واالجتماعية مع 
الفردية،  الفروقــات  مراعــاة 
ويوفر في الوقت نفسه الدعم 
ملواهبهم املهنيــة وإمكانيات 

االندماج في املجتمع.
وتقــوم مجموعة اخلليج 
للتأمــني بدعم هــذه القضية 
لتشــجيع املجتمع على فهم 

ليصلوا الى اجادته ويساعدهم 
على تخفيف حدة التوتر لديهم 
وذلــك تشــجيعهم ووالديهم 
مــن خــالل مســابقة والدتنا 
شريفة الصبيح، رحمها اهلل، 
ونتمنى استمرار املسابقة على 
هذا النهــج، واحلمد هلل عدد 
املشــاركني في ازدياد مستمر 
بالتعــاون مــع عــدة جهــات 
مشــاركة مــن عدة مــدارس، 
وهذا يشــجع االطفال من كل 
مدرسة على االقبال على حفظ 

كتاب اهلل.
من جانبهــا، قالت مديرة 
مركز الكويت للتوحد ورئيسة 

خالــد السنعوســي: نحرص 
كشــركة تأمــني علــى دعــم 
األنشطة الصحية ولذلك فإننا 
ممتنون لكوننا جزءا من حياة 
األطفال املصابني بالتوحد وأنه 
بإمكاننا إحداث تغيير إيجابي، 
ونعتبرها فرصة عظيمة لرد 

جمعيــة التوحــد الكويتيــة 
د.سميرة السعد ان املسابقة 
تقام للسنة السابعة واحلمد 
هلل تطورت وكانت بدايتها من 
مدرستني فقط واآلن اكثر من 
37 جهــة بـ 8٠ طالبا وطالبة 

يشاركون من فئة التوحد.
الفئات املشــاركة،  وعــن 
أوضحت السعد ان هناك ثالث 
فئات، الفئة األولى حلفظ ٢٠ 
ســورة من جــزء 3٠، والفئة 
الثانية حلفظ ١٠ سور من جزء 
3٠، والفئــة الثالثة حلفظ 5 
سور من جزء 3٠ وفي كل فئة 
ثالثة فائزيــن. ويتم توزيع 
شهادات ومكافآت رمزية على 
جميع املشــاركني باملســابقة 
تشــجعيا لهم لالستمرار في 
حفــظ القرآن وذلك من راعي 
املسابقة د. فؤاد العمر، وأكدت 
الســعد اعتزازهــا وفخرهــا 
باألبنــاء املصابــني بالتوحد 
وحفظة القرآن الكرمي، كذلك 
بازديــاد عدد املشــاركني من 
جهات وطلبة، وقالت ان شاء 
اهلل املســابقة تنطلــق لدول 
اخلليــج بالتعاون مع رابطة 

التوحد اخلليجية.

اجلميل للمجتمع وخلق تأثير 
حقيقي في حياتهم.

وتعد مجموعــة اخلليج 
مجموعــة  أكبــر  للتأمــني 
للتأمني في الكويت من حيث 
املكتتبة واحملتفظ  األقساط 
بهــا من خــالل عملياتها في 
قطــاع التأمني علــى احلياة 
العامة والتأمني  والتأمينات 
التكافلي وقد أصبحت احدى 
أكبر مجموعــات التأمني في 
منطقــة الشــرق األوســط 
وشــمال أفريقيــا حيــث لها 
حصص ملكية في شــركات 
في السعودية واألردن ولبنان 
وســورية ومصــر والعراق 
والبحرين واإلمارات، اجلزائر 
وتركيا، والكويت، وبلغ حجم 
أصولهــا املجمعة ١.7٤ مليار 
دوالر كما في 3١ ديسمبر ٢٠١8.

)أحمد علي(  الشيخ أحمد العبداهلل ود.سميرة السعد وفؤاد العمر يتوسطون املكرمني  

فرحة وسعادة من املشاركني في احلفل

خدمات واضحة وتبني ذلك في 
املستوى املوجود الذي رأيته 
في قــارئ القــرآن الكرمي في 
االفتتاح وكذلك مقدم احلفل، 
وكلهم من ابناء املركز، وهذا 
مجهــود جبــار يشــكر عليه 
والــذي رأيته اليــوم )امس( 
نحمــد اهلل عليــه ونأمل في 

املزيد.
مــن جهتــه، قــال راعــي 
املسابقة األمني السابق لالمانة 
العامة لألوقاف د.فؤاد العمر 
لـــ »األنبــاء« ان الغرض من 
املســابقة تشــجيع املصابني 
بالتوحد على حفظ كتاب اهلل 

اجلوانب املتعدد ملرض التوحد 
ومــا يعنيــه املصابــون من 

األطفال والشباب وأسرهم.
وبهذه املناسبة، قال املدير 
األول لالتصــال املؤسســي 
وعالقــات املســتثمرين فــي 
مجموعــة اخلليــج للتأمــني 

الشيخ أحمد العبداهلل خالل جولة في املعرض املصاحب 

أنشطة مختلفة 

»زين« تختتم شراكتها اإلستراتيجية للملتقى اإلعالمي
اختتمــت »زيــن« املزود 
الرائد للخدمــات الرقمية في 
الكويت شراكتها االستراتيجية 
للملتقــى اإلعالمــي العربــي 
بنســخته السادســة عشرة، 
والــذي انطلق حتت شــعار 
»اإلعالم.. متغيرات الصناعة« 
في مركز الشيخ جابر األحمد 
الثقافــي حتت رعاية ســمو 
رئيس مجلس الوزراء الشيخ 

جابر املبارك.
وذكرت الشــركة في بيان 
صحافي أن ممثل سمو رئيس 
مجلس الوزراء ووزير اإلعالم 
ووزير الدولة لشؤون الشباب 
محمــد اجلبري واألمني العام 
للملتقــى اإلعالمــي العربــي 
ماضي اخلميس قاما بتكرمي 
الرئيــس التنفيذي للعالقات 
واالتصاالت في زين الكويت 
وليد اخلشتي على شراكة زين 
االستراتيجية للملتقى، والتي 
اســتمرت هذا العام للســنة 
الثامنة علــى التوالي، وذلك 
بحضــور نخبة مــن الوزراء 
واإلعالميــني والشــخصيات 
البارزة على مستوى الوطن 
العربــي خالل حفــل افتتاح 

امللتقى. 
وبينت »زين« أن شراكتها 
للملتقــى  االســتراتيجية 
اإلعالمــي العربــي تأتــي من 
منطلــق حرصها على تفعيل 
وتعزيــز مختلــف اجلوانب 
اإلعالميــة والثقافيــة داخــل 
املجتمــع، فالشــركة فخورة 
بكونها شــريكا رئيســيا في 
جناح هــذا امللتقى األبرز من 
نوعه على مســتوى املنطقة 
العربية، خاصة وكون »زين« 

واملذيعني والفنانني، إلى جانب 
األكادمييني وأساتذة اإلعالم، 
فضال عن اختيار سلطنة عمان 
كضيف شرف لفعاليات امللتقى 

هذا العام.
وأكدت الشركة أن مشاركتها 
في هذا امللتقى بشكل سنوي 
تبرز مدى التزامها مبمارسة 
االجتماعيــة،  مســؤوليتها 
فالشركة حريصة على ممارسة 
دورها الريادي في التفاعل مع 
الفكرية والثقافية  املنتديات 
واإلعالميــة التــي يعتبر هذا 
امللتقى من أبرزها في املنطقة 
العربية، حيث يعد واحدا من 
أضخم الفعاليات التي تعنى 
بالنشاط اإلعالمي العربي في 
املنطقة، ويستضيف نخبة من 
اإلعالميني املتميزين والوزراء 
ورؤســاء حتريــر الصحــف 
احملليــة والعربيــة ومديري 
أكبــر احملطــات الفضائيــة، 
باإلضافة إلى العديد من الكتاب 

واملؤلفــني والفنانني ورجال 
األعمال والشخصيات العامة 
وغيرهم، وذلك من كل أوساط 

العالم العربي. 
يذكــر أن امللتقى اإلعالمي 
العربي تأســس فــي الكويت 
في العام ٢٠٠3 بهدف تطوير 
اخلطــاب اإلعالمــي العربي، 
ويســعى لتطويــر إمكانــات 
العرب  وقــدرات اإلعالميــني 
واملؤسسات اإلعالمية، ويعقد 
العديد من األنشطة والفعاليات 
فــي مختلف الــدول العربية 
مبشــاركة العديــد من وزراء 
اإلعالم واملسؤولني واإلعالميني 
العــرب واألجانــب مبختلف 
وأفكارهــم  تخصصاتهــم 
وتوجهاتهم، إلى جانب نخبة 
من املسؤولني واإلعالميني في 
املؤسسات والهيئات اإلعالمية 
العربية احلكومية واخلاصة، 
وكوكبــة من جنــوم اإلعالم 

والصحافة.

الشركة حريصة على تفعيل وتعزيز مختلف اجلوانب اإلعالمية والثقافية

محمد اجلبري وماضي اخلميس يكرمان وليد اخلشتي 

مــن املؤسســات االقتصادية 
الرائــدة في القطــاع اخلاص 
الكويتي، وملا لهذا اجلانب من 
تأثير كبير على املؤسســات 
واألفراد، والذي تقوم الشركات 
مــن خاللــه بالتواصــل مــع 
أكبــر عدد ممكن من شــرائح 
املجتمع، الفتة الى ان النسخة 
السادسة عشــرة من امللتقى 
شــهدت هــذا العام مشــاركة 
أكثر مــن ٢5٠ إعالميا عربيا 
و١5٠ طالبا وطالبة من كليات 
اإلعــالم العربيــة املختلفــة، 
وشــمل تنظيــم ١٢ جلســة 
حوارية وورش عمل وندوات 
وحوارات مفتوحــة بتواجد 
كبــار املســؤولني مــن الدول 
العربيــة من ضمنهــم وزراء 
خارجية ووزراء إعالم ومالك 
املؤسسات اإلعالمية العربية 
وكبار مسؤوليها، هذا باإلضافة 
إلــى نخبــة مــن اإلعالميــني 
والصحافيــني  والكتــاب 

»الرحمة« اختتمت األنشطة املدرسية بجيبوتي
أقامــت جمعيــة الرحمــة 
العامليــة احلفــل اخلتامــي 
لألنشــطة املدرســية مبجمع 
الرحمة التنموي في جيبوتي، 
وذلــك حتــت رعايــة والــي 
إقليم أبخ حسن دابلي أحمد، 
وبحضــور مفــوض رئاســة 
اجلمهورية في جيبوتي برهان 
علــي محمد، ونائــب رئيس 
املجلــس اإلقليمي أحمد علي 
شــيخ، وقائــد كتيبــة الدرك 
الوطني في املنطقة موســى 
محمــد، إلى جانب مســؤول 
التعليــم عبدالرحيــم محمد، 
وتخللــت احلفــل العديد من 
املتنوعــة  الفنيــة  الفقــرات 
واملســرحيات  كاألناشــيد 
واأللعاب الشعبية التي قدمها 
طالب هذا الصرح التعليمي.

وفي هذا الصدد، قال والي 
إقليم أبخ: إن املئات من أبناء 
املنطقــة متكنــوا علــى مدار 
األعوام األربعــة املاضية من 
احلصول على خدمات مختلفة 
مــن بينها خدمــات تعليمية 
وتربويــة وصحيــة، وذلــك 
بفضــل مجمــع الرحمة الذي 
يشتمل على املرافق التعليمية 
االبتدائيــة  مــن  املختلفــة 
واملتوسطة والثانوية العامة 
والثانوية الصناعية، باإلضافة 
إلى قسم اخلياطة والتطريز.

من املشاريع التنموية الهادفة، 
منهــا دار لأليتام، ومدرســة 
لكل مــن املرحلــة االبتدائية 
واملتوسطة والثانوية، إضافة 
إلى مدرسة ثانوية صناعية، 
ومســجد، ومبنــى للخدمات 
يحتوي علــى مطبخ وصالة 
طعــام ووحدة غســيل وكي 
املالبــس، إلــى جانــب ذلــك 

اخلدمات األخرى.
وبني احلميدي أن املجمع 
يهــدف إلى الرعاية الشــاملة 
مــن تعليم وصحــة وتربية 
اجتماعيــة، للنــأي باألطفال 
عــن األمــراض املجتمعيــة 
الشــبابية،  واالنحرافــات 
وتوفيــر أجــواء تعليميــة 
وحرفيــة، لتخريــج جيــل 

يســاهم في تنميــة بلده من 
خالل الورش احلرفية، مؤكدا 
أن الرحمــة العاملية تؤكد في 
هذا السياق دورها ورسالتها 
في بناء اإلنسان بالتعاون مع 
احلكومة اجليبوتية، الفتا الى 
أن مجمعات الرحمة التنموية 
لرعايــة األيتــام تســاهم في 
تغييــر مفهوم كفالــة األيتام 
وطالب العلم من مجرد إطعام 
فقط إلى رعاية شاملة وتنمية 
حقيقية، حيث تتلخص فلسفة 
الرحمــة العاملية في حتصني 
اليتيم منــذ الصغر ليصبح 
قادرا على االعتماد على نفسه، 
مشــيرا إلى أن اليتيم يخرج 
من مجمعات الرحمة العاملية 

ليساهم في تنمية املجتمع.

صورة جماعية للمشاركني في احلفل اخلتامي

ومن جانبــه، وجه نائب 
رئيس املجلس اإلقليمي أحمد 
علي شيخ الشــكر والعرفان 
إلدارة املجمــع علــى اجلهود 
الكبيــرة التي تقــوم بها منذ 
افتتاح هذا الصرح في سبيل 
تعليــم أبنــاء أبــخ، منوهــا 
باملســتوى املعرفي والثقافي 
للطالب والطالبــات، وكذلك 
على املشاريع التنموية التي 
تقوم بها جمعية الرحمة في 
جيبوتي عامة وفي أبخ على 
وجه اخلصوص. وفي السياق 
ذاته، قال رئيس قطاع أفريقيا 
في جمعيــة الرحمة العاملية 
د.تركي احلميدي ان مشروع 
مجمع الرحمة التنموي الثاني 
في جيبوتي يحتوي على جملة 


