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ولوكسمبورغ وليخششتاين، 
مبشــاركة شــركات القطاع 
اخلاص احملليــة والعاملية، 
الكويــت بلــدا  وســيجعل 
جاذبا لالستثمارات العاملية، 
وسيدفع باالقتصاد الوطني 
الــى مقدمــة االقتصــادات 
املتطــورة ويوفــر فــرص 
العمــل الكافية لكل شــباب 
الكويــت وشــاباته، ويعزز 
مكانة الكويت عربيا وإقليميا 
وعامليا، وميهد الطريق حلياة 
كرمية لألجيال القادمة، وهذا 
بال شــك إجناز وطني كبير 
يحسب للشيخ ناصر صباح 
األحمد الذي يدرك جيدا أهمية 
هذه املسؤولية وثقلها، ولكنه 
قرر خوض هذا امليدان خلدمة 
الكويــت وشــعبها وضمان 

مستقبل األجيال.
وأضاف: يومــا بعد يوم 
تتعزز ثقتنا بكويتنا الغالية 
ومبستقبلها املشــرق بإذن 
اهلل تعالى، ويتعزز يقيننا 
بأن بالدنا ستظل واحة أمن 
وأمان وسالم وازدهار حتت 

الفترة من ٢٠/6 حتى آخر ايام 
عيد الفطر املبارك وتشمل أهم 
االصناف وتشــكيلة حديثة 
متنوعــة مبشــاركة كبــرى 
الشركات وبدعم من اجلمعية 
التي دأبــت على تقدمي الدعم 
لــكل االصناف املشــاركة في 
املهرجانــات ليســتفيد منها 
املساهم والزائر في مشترياته 
خالل فترة املهرجان، باالضافة 
الى مهرجان الصحة واجلمال 
في الصيدلية بخصم 3٠% على 
أشــهر املــاركات التجميلية، 
املهرجانــات  ان  مؤكــدا 
الســابقة حققت  التسويقية 
جناحا واقباال كبيرا من خالل 
النتائج املالية نصف السنوية.
ان  الــى  الفهــد  واشــار 
جمعيــة مشــرف مــا زالــت 
تنفرد مبهرجاناتها التسويقية 
املتنوعة على مدار السنة وبكل 
خدماتها وانشطتها وتتطلع 
الى االستمرار في الريادة على 
مستوى التعاونيات والتطلع 
لإلبــداع فــي اعمالنــا املقبلة 
والعمل على التميز واجلودة 
اولــى اجلمعيات  لنكون من 
وهــذا بفضــل وجــود فريق 
عمل ميلك خبرات طويلة في 
كل املجاالت االدارية واملالية 

أشاد باجلهود التي يبذلها الشيخ ناصر صباح األحمد

سلة السفر للمساهمني بـ 20 ديناراً فقط

النون: استثمار اجلزر يجعل الكويت
 بلداً جاذباً لالستثمارات العاملية

الفهد: خصومات تصل إلى 30% مبهرجان 
مشرف أللعاب األطفال بالسوق املركزي

القائمة اإلسالمية تقترح 
قبول البدون باجلامعة

قيادة صاحب السمو األمير 
قائد العمل اإلنساني الشيخ 
صباح األحمد، وســمو ولي 
عهده األمني رمــز التواضع 

الشيخ نواف األحمد.

ويعمــل علــى مدار الســاعة 
كفريق واحد وسيكمل ان شاء 
اهلل مجلــس االدارة مســيرة 
النجاح واالجناز والى ترجمة 
االفــكار واالقتراحات البناءة 
من املساهمني وابناء املنطقة 
والعمل على حتويلها إلى رؤية 

واقعية.

آالء خليفة

 تبنت القائمة اإلسالمية في 
جامعة الكويت اقتراحا بقبول 
غير محددي اجلنسية في جامعة 
الكويت، ورفعت مقترحها إلى 
اإلدارة اجلامعية قبل إغالق باب 
االلتحاق لعله يتدارس بسرعة.
 وقال املنسق العام للقائمة 
علي جعفر حاجــي إنه في كل 
عام بعد ظهور نتائج الثانوية 
العامة تتكرر قضية عدم قبول 
وتســجيل كثير مــن املتقدمني 
البــدون للدراســة فــي جامعة 
الكويــت خصوصــا املتفوقني 
منهم، والســبب كمــا قيل عدم 
جتديد البطاقــات األمنية لهم، 
فتعثــر قبولهــم فــي املدارس 
أن  وأضــاف  واجلامعــات!!. 
الدراســة األكادمييــة ينبغــي 
أن ال تربــط مبعاييــر غيــر 
علمية كاملواطنة أو اجلنسية، 
فالتعليــم ليس منحــة ليمنح 
ويســحب كيفما نشاء، بل هو 
حق إنساني وأمر إلهي مقدس 
ال يقبل املساومة السياسية أو 
أن يكون ورقة ضغط سياسي.
ولفــت إلى أن املــادة ١3 من 
الدستور جاء فيها: »التعليم ركن 
أساســي لتقدم املجتمع، تكفله 
الدولة وترعاه«، ونحن نفتخر 
بكون الكويت مركزا إنســانيا 
عامليا بشهادة األمم املتحدة عام 
٢٠١4م، فكيــف ال يلتفــت لهذه 
املشــكلة اإلنســانية مــن قبل 
املعنيني أو يتدارسوا حلها فيما 
بينهم. وأكد حاجي أن الطالب 
والطالبات املتفوقني البدون أولى 
بالقبول من جميع من هم سواهم 
باملعدل والنسبة، بل يجب على 
الدولة وجامعة الكويت أن تنفقا 
عليهم ألنهم مكسب حق وأداة 
فاعلة في تطوير احلالة العلمية 

في اجلامعة.

الســابق  النائــب  أشــاد 
رئيس االحتاد العربي حلماية 
حقوق امللكية الفكرية د.براك 
النون باجلهود التي يبذلها 
وزير الديوان األميري الشيخ 
ناصر صباح األحمد، لتحقيق 
وتنفيذ رؤية صاحب السمو 
األمير الشيخ صباح األحمد 
»الكويت اجلديــدة ٢٠35«، 
وذلك باســتثمار واستغالل 
اجلــزر الكويتيــة بوبيــان 
وفيلــكا ووربــة ومســكان 
وعوهــة، مؤكــدا ان هــذه 
اخلطــوة تتمثــل فــي ربط 
االقتصاد باألمن، وهو هدف 
وطني كبير سيضمن للكويت 
مكانا رياديا متقدما بني الدول 
املتطورة واملزدهرة ويوفر 
مصدرا كبيرا للدخل من دون 
االعتماد على النفط كمصدر 

للدخل.
وقال د.النون في تصريح 
صحافــي: ان هذا املشــروع 
الذي يهــدف إلى اســتثمار 
الكويتيــة وإعمارها  اجلزر 
علــى غــرار هونــغ كونــغ 

أعلن عضو مجلس اإلدارة 
ورئيــس جلنــة املشــتريات 
جمعيــة  فــي  والتســويق 
مشرف التعاونية علي الفهد 
ان من اولويات مجلس االدارة 
واهتماماته العمل على حتقيق 
التــام للمســاهمني  الرضــا 
ورواد اجلمعيــة مــع توفير 
كل متطلباتهــم التســويقية 
واخلدماتيــة ونحن مقبلون 
على عيد الفطر املبارك وإجازة 
الصيف مت جتهيز سلة السفر 
للمساهمني بـ ٢٠ دينارا فقط 
بينمــا ســعرها االصلــي 85 
دينارا وسيتم توزيعها بسوق 
ضاحيــة مبــارك العبــداهلل 
ابتــداء من ١8/6 حتــى ٢4/6 
وهي تشمل أهم االحتياجات 
للســفر كالشــنط مبــاركات 
اصليــة واهم 6 مســتلزمات 
يحتاج اليها املسافر بدعم من 
مخصص تخفيض االســعار 
املعتمد خلدمة املساهمني على 

مدار العام.
وأضاف: كما تنظم اجلمعية 
بالســوق املركزي »مهرجان 
ألعــاب االطفــال« ألكثــر من 
5٠٠ صنــف مبزايا وعروض 
خاصة وبنســبة خصومات 
تصــل إلــى 3٠% وذلك خالل 

د. براك النون 

علي الفهد


