
   أعـــرب رئيس االحتـــاد العام 
لعمال الكويـــت فايز املطيري عن 
شكر وتقدير الطبقة العاملة الكويتية 
وحركتها النقابية الى صاحب السمو 
االمير على مكرمته الطيبة.   وقال 
املطيـــري في تصريـــح صحافي، 
ان هـــذه املكرمة تعبير واضح عن 
العالقة القوية والقرب الواضح بني 
القيادة والشـــعب، وتلمس واضح 
من قبل صاحب سمو االمير لقضايا 
واحتياجات املواطنني، كما انه دليل 
على الدميوقراطية التي تعيشـــها 
الكويت، ورد قاطع على كل املشككني 
في ذلك، وهذا ليس غريبا على قائد 
مســـيرة الكويت وربان سفينتها.  

ان هذه املكرمة التي تأتي في مناســـبة ثالثية عزيزة 
على قلوبنا جميعا، امنا تعبر عن تقدير سموه لهذا 
الشـــعب املعطاء الذي لم يبخل يوما في تقدمي كل ما 
لديه من جهود بناءة في سبيل بناء الوطن، وحتقيق 
التنمية االقتصادية واالجتماعية، واحلفاظ على االمن، 
وحتقيق العدالة، وصيانة احلريات، والسير قدما في 
طريق التقدم والتطور في جميع القطاعات، من جتارة 
وصناعة وخدمات وزراعة وصحة وتعليم، وغيرها من 
جوانب احلياة االجتماعية، وكل ذلك بقيادة وحكمة 

القائد احلكيم صاحب السمو األمير 
ملسيرة هذا الوطن، واالب احلنون 
جلميع املواطنني. واضاف: جاءت 
هـــذه املكرمة مكملة ملـــا كان عليه 
دائما من العطاء والســـخاء البناء 
الذي حمل همومهم  الكويت، وهو 
ودافع عنهـــم، وعمل على تخفيف 
معاناتهم، وشعر باحتياجاتهم، وبذل 
جهده في ســـبيل تعزيز مكانتهم 
املادية واملعنوية وتقدمهم الثقافي 
واحلضاري. وقال املطيري: اننا باسم 
الطبقة العاملة الكويتية جمعاء، في 
القطاع احلكومي والقطاع النفطي 
والقطاع اخلاص، وباسم كافة اطراف 
احلركة النقابية وعلى رأسها االحتاد 
العام لعمال الكويت، نتقدم الى صاحب السمو االمير 
بالشكر اجلزيل على كل ما قدمه لها من سخاء وكرم، 
ونزف اليه اجمل التهاني القلبية احلارة مبناســـبة 
هذه الذكرى الوطنية الثالثية العزيزة، سائلني اهللا 
عز وجل ان يطيل في عمره، ويغمره مبوفور الصحة 
والعافية، ليظل الســـند القوي الذي يستند اليه هذا 
الوطن وكافـــة مواطنيه واملقيمني على ارضه، ولكي 
يكمل مسيرة قيادته لشعبنا الكويتي في طريق التقدم 

والرقي واالزدهار والدميوقراطية.  

 ثمن نائب رئيس نقابة العاملني بشركة خدمات القطاع النفطي خالد 
العنزي عاليا التوجيهات الســــامية من صاحب السمو األمير الشيخ 

صباح األحمد مبنح املكرمة األميرية جلميع أبناء الشعب الكويتي.
  وشــــدد العنزي في تصريح صحافي على ان هذه املكرمة ليست 
بغريبة على أمير العطاء واخلير والدنا جميعا صاحب السمو األمير 
الشيخ صباح األحمد الذي نكن لســــموه كل تقدير واحترام ومحبة 

خالصة في قلوب جميع أبناء الشعب الكويتي.
  ولفــــت الى ان هذه املكرمة األميرية جاءت في وقتها، حيث ارتفاع 
األسعار عامليا، مشيرا الى ان صاحب السمو األمير دائما يتفقد أحوال 
أبناء شعبه ويعلم معاناتهم ولذلك فإن سموه يقدم دائما ما يوفر لهذا 

الشعب األبي كل سبل احلياة الكرمية اآلمنة املستقرة.
  وحذر العنزي في ختام تصريحاته اجلهات الرقابية املعنية وفي 
مقدمتها وزارة التجارة من ارتفاع األسعار والتهام تلك املكرمة بسبب 
جشــــع بعض التجار، متمنيا ان يســــتمتع جميع أبناء الكويت بتلك 

املكرمة السامية دون ان يلتهمها غول الغالء. 

 تقـــدم نائب رئيـــس االحتاد 
الوطني لعمال وموظفيـ  الكويت 
ورئيس نقابـــة العاملني بوزارة 
التجارة والصناعة عجمي املتلقم 
بالشـــكر والتقديـــر إلى صاحب 
السمو األمير الشيخ صباح االحمد 
على املنحـــة االميرية، الفتا الى 
انها ليســـت بغريبة على سموه 
ألنه صاحب اجلود والكرم على 
أبنائه وشعبه، كما أن سموه يعلم 
بالوضع االقتصادي واملعيشـــي 
للمواطنني فقد بادر ســـموه لكي 
يخفف احملنة على ابنائه ويساعدهم 
في متطلبات احلياة اليومية لهم. 
وهنأ املتلقم صاحب السمو األمير 

مبناسبة الذكرى اخلامسة لتولي سموه سدة احلكم، 
الفتا الى ان مكانة الكويت زادت عزة واستقرارا بني 
بالد العالم جميعا، كما نرفـــع التهنئة إلى صاحب 
السمو األمير واملواطنني بعيد االستقالل وعيد التحرير 
أدام اهللا علينـــا اعيادنا باحلرية حتت راية صاحب 
السمو األمير حفظه اهللا ورعاه من كل مكروه. وناشد 

املتلقم وزير التجارة والصناعة 
والوكيل وزمالءنا من مفتشـــي 
الرقابة التجارية متابعة األسواق 
واسعار الســـلع حتى ال يستغل 
ضعفاء النفوس هذه املكرمة برفع 
االسعار على املواطنني وحتقيق 
ارباح سريعة ومصطنعة والبد 
من تكثيف الرقابة التجارية على 
جميع الشركات واحملالت التجارية 
واالسواق، والضرب بيد من حديد 
على يد كل من تســـول له نفسه 
بالتالعب باالســـعار واستنزاف  

اموال املواطنني البسطاء.
  كمـــا نرجو مخاطبـــة جميع 
الفروع التموينية بتوفير جميع 
املواد التموينية وكذلك العـــدد الالزم من املوظفني 
للوقوف على صرفها حتى يخف الضغط على الفروع 
التموينية وتســـهيل اخلدمات للمواطنني بالسرعة 
املمكنة. وختم املتلقم بالتهنئة واالمتنان للشـــعب 
الكويتي ومباركته في االحتفاالت بأعياده حفظ اهللا 

الكويت وأهلها من كل مكروه. 

 تعاونيون لـ «األنباء»: لجنة األسعار البد أن تتعاون مع التجار لضبط األسواق

 محمد راتب
  أكد عدد من التعاونيني أن مكرمة 
صاحب السمو األمير الشيخ صباح 
األحمد تأتي في إطار شعور سموه 
بأبناء شعبه، متوجهني إليه بالشكر 

والتقدير.
  وقال مقــــرر جلنة األســــعار 
في احتــــاد اجلمعيات التعاونية، 
ورئيس مجلس إدارة جمعية حطني 
التعاونية، عبدالعزيز السمحان، 
إن املنحة األميرية عكست الشعور 
الســــمو  األبوي من قبل صاحب 
األمير، وإننا نتوجه إليه بأسمى 
آيات الشــــكر والتقدير فهو والد 
اجلميع، ونهنئه ونهنئ الشــــعب 
الذهبي  اليوبيل  واحلكومة بذكر 
على استقالل الكويت، ونحمد اهللا 
أن شــــهدنا تلك املناسبة، والتي 
سيراها اجليل اجلديد مرة أخرى 
بعد ٥٠ عاما. ولفت السمحان إلى أن 
املكرمة حملت شقني: األول هو املبلغ 
النقدي، والثاني الدعومات اخلاصة 
بصرف املنتجات التموينية بصورة 
مجانية على املواطنني، مشيرا إلى 
أن املواد التموينية هي األساسية 
بالنسبة للمستهلك واملواطن بصفة 
خاصة، فإذا توافرت له مجانا، فإن 
أي رفع مــــن قبل التجار ليس له 
معنى بالنسبة للمواطن، ألن املنحة 
تقدم مرة واحدة وال حتمل صفة 
االستمرارية. وشدد السمحان على 
أن جلنة األســــعار ستتعاون مع 
التجار للمحافظة على اســــتقرار 
األسعار احلالية، الفتا إلى أن الدول 
املنتجة تعاني هذه الفترة من موجة 
غالء، وهنــــاك احتمالية حلدوث 
موجة غالء في الدول املستوردة 
خالل منتصف ٢٠١١، ولكن لن نسمح 
بأي زيادة. الفتــــا إلى أن الزبون 
يبقى هو صاحب االختيار، فعليه 
أال يركز على صنف واحد ومسمى 
واحد، فهناك البدائل، ونحن نشجع 
الشــــركات اجلديدة على استيراد 
أصناف بديلة عن السلع املرتفعة 
وبجودة عالية، لكي تفتح املنافسة 

أمام املستهلك.

  عطاء كبير

  من جانبه، أكد رئيس مجلس 
املبارك  إدارة جمعيــــة عبــــداهللا 
التعاونية سيف املويزري ان هذه 
املكرمة األميرية ليست مبستغربة 
من أب عطوف ومحب ألبناء الكويت، 
حيث احتضنهم برعايته األبوية 
الكرمية وقدم لهــــم كل ما يعنيه 
الكرم من كلمة، الفتا إلى أن هذه 
املنحة األميرية هي مبثابة العطاء 
الكبير، والذي يجب ان يقابله عطاء 
صادق ومخلص في الوالء واحلب 
من أبناء الشــــعب الكويتي جتاه 
القيادة السياسية بقيادة صاحب 
السمو األمير، حفظه اهللا وأدامه 

ذخرا لهذا البلد الطيب.
  وقال املويــــزري: إن اجلمعية 

الســــيارات  مع ســــحوبات على 
واجلوائز القيمــــة، وقال: إن هذه 
املناسبة عزيزة علينا، إضافة إلى 
أن اجلمعية تقوم بصورة أسبوعية 
بإطالق مهرجان اخلضار والفواكه 
لتكون في متناول يد املســــتهلك 
وبأرخص األسعار، داعيا اجلمعيات 
التعاونية األخرى إلى أن تزيد من 
مشــــاعر البهجة على املواطن مع 
فرحتيه األولى باملكرمة األميرية 
والثانية باألعياد الوطنية، وذلك من 
خالل إطالق مهرجانات خالل شهر 
فبراير تالئم حاجة املستهلك من 

املواطن واملقيم على حد سواء.

  مهرجان ضخم

  أمــــا املدير املعــــني في جمعية 
القرين ومبارك الكبير التعاونية، 
فهاد النويعم، فقد ذكر أن شعور 
صاحب السمو األمير باملواطنني 
ليس بغريب عليه، متوجها بالشكر 
باسمه وباســــم اإلدارة التنفيذية 
فــــي اجلمعيــــة إلى ســــموه إزاء 
هذه املكرمــــة التي أثلجت صدور 
املواطنني. وأضــــاف ان اجلمعية 
ستشارك املواطنني وأهالي املنطقة 
فرحتهم باالحتفاالت الوطنية، وذلك 
من خالل إطــــالق مهرجان ضخم 
لتحطيم األسعار، ولتخفيف الغالء 
عن املواطنني واملقيمني خالل شهر 
فبراير على جميع املواد املوجودة 
في اجلمعية، وقال: ستكون هناك 
مفاجــــآت كبيرة جــــدا إلخواننا، 
ومنها أن اجلمعية ستغير شكلها 
حيث مت االتفاق مع شركات الزينة 
وســــيتم صبغ اجلمعية بالكامل، 
كما أن اجلمعية شاركت بواجبها 
في احتفاالت التعاونيات من خالل 
تقدمي مبلغ إلى احتاد اجلمعيات.

  وقال: إن اجلمعية ستتصدى 
ألي محاولة رفع أســــعار من قبل 
التجار، ونحن ملتزمون بتعاميم 
االحتاد وقرارات جلنة األســــعار، 
مضيفــــا أن اجلمعية قد أطلقت ٦ 
مهرجانات منذ رمضان حتى اآلن، 
وذلك مبعدل مهرجان كل شــــهر، 
وقال: ال مكان في جمعيتنا للغالء 

مع املكرمة األميرية.
  من جهته، توجه عضو مجلس 
الشامية والشويخ  إدارة جمعية 
التعاونيــــة عبــــداهللا األنبعــــي 
بالشكر الى صاحب السمو األمير 
الشيخ صباح األحمد على املكرمة 
األميرية الكرمية التي منحها سموه 
للمواطنــــني مبناســــبة احتفاالت 

الكويت الوطنية.
  وقــــال األنبعي انــــه في هذه 
املناسبة نناشد جميع التجار في 
بلدنا احملافظة على أسعار السلع 
وعدم زيادتها، كما نناشد املسؤولني 
بوزارة التجارة والصناعة واحتاد 
اجلمعيات التعاونية االستهالكية 

مراقبة هذه األسعار. 

املادية وستخفف عن  من قيمتها 
املواطنني فــــي مواجهة متطلبات 
التي يحرص سموه ومن  احلياة 
خــــالل حكومتنا الرشــــيدة على 

توفيرها لكل أبناء الوطن.

  تخفيف العبء على المستهلك

  بدوره، أكد أمني ســــر جمعية 
العمرية والرابية التعاونية، عايض 
اجلسار ان مكرمة صاحب السمو 
األمير الشيخ صباح األحمد، تعتبر 
مبادرة طيبة منه، وقال: أتوقع ان 
يكون هناك نوع من االستغالل من 
قبل التجار، وهذا شــــيء تعودنا 
عليه، ونحن كأعضاء مجلس إدارة 
نحاول قدر اإلمكان ان نخفف العبء 
على املســــتهلك. أما دعم البطاقة 
التموينيــــة وتوزيع املواد مجانا 
فهو شيء تشكر عليه احلكومة، 
وقــــال: إن الغالء ليس من صالح 
املستهلك حتى مع املنحة األميرية، 
ونرجو من التجار أن ينظروا لها 
بأنها مكرمة جاءت من عني إنسانية 

ألصحاب الدخل احملدود.
  وأضاف ان اجلمعية يحدوها 
الثقة بالتجار في االلتزام باألسعار 
وعدم رفعها، بل املطلوب منهم أن 
يقدموا الدعم للسلع االستهالكية. 
وقال: إن اجلمعية ملتزمة بتعاميم 
االحتاد وقرارات جلنة األســــعار 
فيمــــا يخــــص توحيد األســــعار 

وتخفيضها.

  تعزيز فرحة المواطنين 

  أما رئيــــس مجلس اإلدارة في 
جميعة صباح السالم التعاونية، 
عبدالرحمــــن العتيبــــي، فقال إن 
املكرمة األميريــــة تعتبر مبادرة 
طيبة من قبل صاحب السمو األمير، 
مشيرا إلى أن املكرمة األميرية التي 
منحها صاحب السمو األمير ألبنائه 
من عموم الشعب الكويتي تعكس 
حرص سموه على تعزيز فرحة 

املواطنني باألعياد الوطنية.
  من جهة أخرى، قال العتيبي: 
إننا لن نقبل أي ارتفاع في األسعار 
إال عن طريق جلنة األسعار، فنحن 
في اللجنة نتبع سياسة واضحة 
في التعامل مع أي طلب من خالل 
شــــروط مت وضعها، الفتا إلى أن 
البعض قد تسول له نفسه في رفع 
اسعار سلعه، لذا نطالب «التجارة» 
بالقيــــام بدورها على أكمل وجه، 
وهي اجلهة املخولة والتي لديها 
الكادر الوظيفي والقانون الذي يردع 

أي تاجر تسول له نفسه.
  وأضــــاف ان اجلمعية حتاول 
تخفيف العــــبء عن املواطن، من 
خالل قيامها في شهر فبراير بإطالق 
أضخم مهرجان تسويقي في هذه 
الســــنة والذي سيشــــمل جميع 
األصناف االستهالكية والغذائية، 

ستقف في وجه أي تالعب من قبل 
التجار لرفع أسعار سلعهم تزامنا 
مع املكرمة األميرية التي سيحصل 
عليها املواطنون، مشــــيرا إلى أن 
اجلمعيــــة ملتزمة بتعاميم احتاد 
اجلمعيات التعاونية وقرارات جلنة 

األسعار.

   مبادرات مشهودة

  أما رئيــــس مجلس اإلدارة في 
جمعية العمرية والرابية التعاونية، 
خالد البغيلي، فقد أشــــاد باملنحة 
األميرية، الفتا إلى أن تلك املكرمة 
الــــى مبادرات  الســــامية تضاف 
سموه املشهودة والتي كان دائما 
تدل على قرب سموه من املواطن 
البســــيط ووقوفه بجانبه دوما 
عندما تشتد عليه احملن، السيما 
في الفترة االخيرة والتي ارتفعت 
فيها اسعار الســــلع االستهالكية 

بشكل الفت للنظر.
  وقــــال: إن هذه املكرمة تعكس 
حــــرص ســــموه علــــى ان تكون 
االحتفاالت الوطنية فرصة للجميع 
ملزيد من الوالء والتالحم لهذا البلد 
الطيب. مضيفا ان اجلمعية تقدم 
السلع  تخفيضات شــــهرية على 
االســــتهالكية والغذائية، إضافة 
إلى مهرجــــان اخلضار والفواكه، 
بحيث منكن املستهلك من الشراء 
بأسعار مقبولة. وقال: سنقف في 
وجه أي طلب يقدم من قبل التجار 
لرفع أسعار سلعهم االستهالكية، 
جتنبا ألي استغالل، ونسأل اهللا 

أن يحفظ الكويت وشعبها.

  تقدير كبير

  وأضاف البغيلي ان هذه املكرمة 
األميرية السامية ليست بغريبة على 
سموه وهو الذي عودنا على مثل 
هذه املبادرات الطيبة، التي تؤكد 
الترابط والتالحم الكبير والقوي 
بني الشــــعب وقيادته السياسية، 
واملشاعر الفياضة التي يكنها سموه 
ألبناء الكويت، مشيرا إلى ان القيمة 
املعنوية لهذه املكرمة اكبر بكثير 

 أكدوا أنهم سيقفون في وجه أي غالء مصطنع وسيحرصون على مصلحة المستهلك

 البدر: المكرمة رسمت البسمة على الوجوه
 محمد راتب

  اكد رئيس مجلس االدارة املدير العام للهيئة العامة لشؤون 
الزراعة والثروة الســـمكية م.جاسم البدر ان املكرمة االميرية 
بادرة طيبة من اب حنون وذلك بالتزامن مع ابتهاجات املواطنني 

بأعيادهم الوطنية.
  واضاف ان املكرمة تســـتحق كل تقديـــر واحترام ألميرنا 
املفدى، والذي زرع االبتســـامة على وجوه الكويتيني، السيما 
مع تزايد اعباء احلياة واملعيشـــة، الفتا الى ان هيئة الزراعة 

تشارك املواطنني فرحتهم.
  واضاف ان هذه املكرمة ليســـت غريبة عن صاحب السمو 

االمير، فهو امير اجلود.
 

 خالد البغيلي سيف املويزري عبدالعزيز السمحان

 عبداهللا األنبعي

 فهد الرجعان  عايض اجلسار

 محمد بن شبعان

 فهاد النويعم

 عبدالرحمن العتيبي

 11  االربعاء ١٩ يناير ٢٠١١  
 .. وتــأتــي 

  على قدر الكرام 
المـكــارم 

 الحربي: هدية غالية أدخلت
  الفرحة على نفوس الشعب

 فرج ناصر
  قال مختـــار العيون 
ملوح احلربي ان املكرمة 
التـــي أمر بهـــا صاحب 
الســـمو األمير الشيخ 
صباح األحمد ليســـت 
بغريبـــة عليـــه، مؤكدا 
حـــرص ســـموه على 
حتسني وضع املواطن، 
وهو شـــغله الشـــاغل، 
مشـــيرا الى ان ســـموه 
يســـعى دائما لرســـم 
البســـمة والفرحة على 
وجوه الشعب الكويتي. 
انها  وزاد احلربي: حقا 

هدية غالية من ســـموه وهدية من قلب سموه لشعبه وهذا 
ليس بغريب عليه فهو أهل لذلك.

   وأضـــاف ان ما مييز هذه املكرمة انها جاءت مبناســـبة 
احتفاالت الكويت مبرور ٥٠ عاما على االستقالل، و٢٠ عاما 
على التحرير، و٥ سنوات على ذكرى تولي صاحب السمو 
األمير سدة احلكم، وهي بالطبع مناسبات عزيزة على قلوبنا. 
وختم احلربي تصريحه معربا عن متنياته بأن يحفظ اهللا 
الكويت وأميرها وشعبها من كل مكروه حتت قيادة صاحب 
السمو األمير ربان الســـفينة، مؤكدا اننا جميعا جنود في 

خدمة الكويت في أي موقع. 

 ملوح احلربي
 فايز املطيري

 خالد العنزي

 المطيري: المكرمة تعبر عن إحساس األمير  عجمي املتلقم
بقضايا واحتياجات المواطنين

 العنزي: صاحب السمو حريص على توفير
  كل سبل الحياة الكريمة ألبناء الشعب

 المتلقم للضرب بيد من حديد على يد كل 
  من تسول له نفسه التالعب باألسعار

 رئيس نقابة الخدمات النفطية حذر من الغالء

 ناشد «التجارة» تيسير صرف المواد التموينية

 م.جاسم البدر

 أعرب مدير عام املؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية فهد الرجعان 
عن بالغ امتنانه وشكره لصاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد 
على املكرمة األميرية التي أمر بها سموه للمواطنني مبناسبة األعياد 
الوطنية ومرور ٢٠ عاما على االستقالل و٢٠ عاما على التحرير ومرور 
السنة اخلامسة على تولي صاحب السمو األمير مقاليد احلكم في البالد. 
وأضاف الرجعان ان هذه املكرمة األميرية ألبنائه املواطنني تعّبر عن 
حرص سموه على متابعة متطلبات املواطنني وباألخص املتقاعدين 
واملستحقني من األرامل واألبناء، وجتّسد أبلغ صور التالحم بني سمو 

األمير وشعبه الوفي. 

 صرح شيخ قبيلة الهواجر محمد بن شبعان بان املكرمة االميرية 
جتسد عمق احملبة والعالقة احلميمة بني احلاكم واحملكوم، وهذا ليس 
بغريب على ابو الســــلطات الوالد القائد صاحب السمو االمير الشيخ 

صباح االحمد، حفظه اهللا ورعاه، فهو والد اجلميع.
  وهذه اللمسة االبوية اصدق دليل للعالم بأننا نعيش في بلد اساسه 
احملبــــة والتعاضد والتراحم. فنحن نعيش وهللا احلمد واملنة احلياة 
الكرمية حتت ظل وقيادة اسرة اخلير آل صباح الكرام، فنحن جميعا 
يد واحدة في السراء والضراء لبناء وطننا وحمايته والنهوض به. فكل 

الشكر لصاحب السمو وحفظ اهللا الكويت وشعبها من كل مكروه. 

 الرجعان: المكرمة تجّسد التالحم 
بين صاحب السمو والشعب

 بن شبعان: المكرمة تجسد 
  عالقة الوالد بأبنائه

 عادل الذكير

 اشادت املبرة الكويتية حلماية االسرة باملكرمة االميرية التي امر بها 
صاحب السمو االمير مبناسبة الذكرى الـ ٥٠ الستقالل الكويت والذكرى 

الـ ٢٠ للتحرير والذكرى الـ ٥ لتولي سموه دفة احلكم بالبالد.
  وقال رئيس مجلس ادارة املبرة الكويتية حلماية االسرة عادل الذكير 
ان صاحب السمو االمير هو اب االسرة الكويتية احلريص على دعمها 
واســــتقرارها، وان مبادرة سموه جتسد احساسه الكرمي مبا تواجهه 
االسر من صعاب في معيشتها وطموحها لتحسني اوضاعها املعيشية 
فــــي ظل الركود االقتصادي واالزمة املالية العاملية. ومتنى الذكير أن 
حتسن االسر التصرف بهذه املكرمة وعدم اضاعتها في امور تافهة بل 
عليها العمل على تنميتها باحلالل واالبتعاد عن احلرام، كايداعها في 
البنوك التي تلتزم باملعامالت املالية الشرعية، او استثمارها مبشاريع 
تــــدر عليها ارباحــــا تنميها مبا يعود عليها بالنفع خاصة ملســــتقبل 
ابنائها. ودعا الذكير الشركات واملؤسسات املالية واالستثمارية لتقدمي 
افكار ومقترحات في مجال االســــتثمار االيجابي لالفراد واالسر لهذه 

املكرمة االميرية. 

 دعا لتقديم أفكار لتنميتها واستثمارها

 الذكير: مكرمة أب األسرة محل تقدير واحترام


