
مجلساألمــــــة االحد
13  سبتمبر 2009

4

دعا النائب عبدالرحمن العنجري 
السلطتني التنفيذية والتشريعية 
ال����ى اخل����روج من حال����ة اجلدل 
واملراوحة في أدائهما فيما يخص 
تناول ادارة الشأن اليومي للدولة 
واالزمات التي تطرأ على الش����أن 
العام الى أداء يتناول اجناز القضايا 
واملشاريع االستراتيجية التي متثل 
الرؤية املس����تقبلية للدولة، مبا 
يحقق االصالح الشامل والتنمية 
املعطلة في الكويت منذ عقود بسبب 
االنشغال في املشاكل اليومية التي 
يجب ان تتعامل معها اجهزة الدولة 

املختصة.
وأعرب العنجري في تصريح صحافي عن اسفه 
ملا تش����هده الدولة من اس����تنزاف جهود املؤسسات 
الدس����تورية من حكومة ومجل����س امة في تفاصيل 
االزمات التي تظهر بني حني وآخر مثل وباء االنفلونزا 
ومحطة مشرف وغيرها، على الرغم من ان مثل هذه 
االزمات تش����هدها كل الدول وتتعامل معها االجهزة 
احلكومية ضمن صالحياتها والق����رارات التنفيذية 
دون ان ي����ؤدي ذلك الى توجيه تلك املؤسس����ات كل 
اعمالها لهذا اجلانب، وترك واجباتها الرئيس����ية من 
صياغة اخلطط االستراتيجية والبرامج، مشيرا الى 
ان الوضع ف����ي الكويت مختلف رغم حاجتنا امللحة 
لصياغة واقرار تشريعات مهمة تعنى بالتنمية واطالق 

املشاريع الكبرى املجمدة منذ سنوات طويلة.
وطالب العنجري احلكومة بسرعة صياغة البرامج 
التنفيذية لتحويل خطتها اخلمس����ية الى واقع يتم 
تنفيذه على االرض، وال تتحول كالعادة الى كالم على 
الورق يتم تداوله لسنوات دون ان يكون له أي اثر على 

واقعنا، مطالبا زمالءه النواب ايضا 
بسرعة البت في مشاريع القوانني 
املدرجة على جدول اعمال  املهمة 
اللجان البرملانية منذ امد بعيد دون 
اجناز، وحبسها في دوامة اجلدل 
والنقاش والتعديالت غير املتناهية، 
مشيرا الى ان حالة اليأس واالحباط 
الشعبي تتطلب منا جميعا نهجا 
جديدا وتعامال جدي����ا للوصول 

ملرحلة من االجنازات.
العنجري احلكومة  كما ناشد 
ان تخرج م����ن مرحلة التبريرات 
واحلجج من عدم االجناز للمشاريع 
الكب����رى بحجة قانون  التنموية 
املناقصات والدورة املستندية الطويلة، وتبادر باقتراح 
احللول والتعديالت املطلوبة على القوانني ملعاجلة هذا 
اخللل وعدم االكفتاء باحلديث عن املعوقات واالستسالم 
لها دون محاولة عالجها وترك البلد في حالة املراوحة 

والتراجع احلالية.
وأش����ار العنجري الى ضرورة ان يكون برنامج 
عمل احلكومة انعكاسا للخطة اخلمسية ضمن برامج 
مجدولة زمنيا، وتقارير دورية تبني مدى االلتزام بها، 
ميكن مناقشتها علنيا سنوية أو نصف سنوية توضح 
مدى اقترابنا من حتقيق اهداف اخلطة اخلمس����ية، 
واجناز برامجها التنفيذية مبا يعيد الثقة للمواطن، 
ويعززها، ويش����جعه لالنخراط في تنفيذها كل في 
موقع����ه، ليمثل ذلك نهج عمل وهدفا وطنيا جماعيا 
تعمل على حتقيقه املؤسسات الدستورية واالجهزة 
احلكومية واالهلية واملواطنون الذين سيزيد حماسهم 
كلما وجدوا اجنازات تتحق����ق على جميع االصعدة 

اخلدماتية واالقتصادية واالجتماعية.

وجه النائب حسني القالف سؤاال لوزير الصحة د.هالل الساير جاء 
فيه: س���بق ان وجهنا سؤاال الى السيد وزير الصحة احملترم عن عدد 
املعامالت املنجزة لكل عضو في مجلس االمة وجاءنا اجلواب بعيد كل 
البعد عن السؤال. وطلب القالف تزويده بأسماء جميع اعضاء مجلس 
االم���ة، وعدد املعامالت التي قدمت من قبل الس���ادة االعضاء للوزارة 
بجميع فروعها واقسامها واداراتها، وعدد املعامالت التي متت املوافقة 

عليها، وعدد املعامالت التي رفضت.

القالف يسأل وزير الصحة عن معامالت النواب

العنجري يناشد الحكومة والمجلس الخروج 
من حالة الجدل والمراوحة في أدائهما

البراك يسأل عن حجم قروض أعضاء 
مجالس إدارات البنوك والضمانات مقابلها

وجه النائب مسلم البراك سؤاال 
لوزير املالية مصطفى الش����مالي 
طلب فيه تزويده بأسماء أعضاء 
مجلس ادارة البنك املركزي وتاريخ 
تعيني كل منهم مع حتديد سيرهم 
الذاتي����ة. وكم ع����دد االجتماعات 
التي عقدها مجل����س ادارة البنك 
 2008/6/1 الفترة من  املركزي في 
لغاية 2009/6/30 مع حتديد جدول 
اعمال كل جلسة على حدة. وبأسماء 
رئيس واعض����اء مجالس ادارات 
البنوك التجارية احمللية. وبحجم 
القروض التي حصل عليها اي عضو 
من اعضاء مجالس ادارات البنوك 
كل في البنك التابع له دون حتديد 
االس����ماء كما هي في 2008/9/30 
وكما هي في 2008/12/31، كما ارجو 
تزويدي بحجم الضمانات مقابل 
هذه القروض كما هي في 2008/9/30 
وكما هي في 2008/12/31 دون حتديد 
األس����ماء وهل هن����اك قروض او 
تس����هيالت منحت دون ضمانات 
ارجو حتديد ذلك دون حتديد اسماء. 
وعن االسس واملعايير التي اعتمدت 
عليها البنوك في تقييم الضمانات 
التي اخذت م����ن اعضاء مجالس 
االدارات مقابل القروض التي منحت 
لهم كم����ا هي في 2008/9/31 وكما 

هي في 2008/12/31.
وتس����اءل البراك: ما املقصود 
بكلمة االطراف ذوي العالقة عندما 

ترتبط بأعضاء مجالس االدارات، 
ارج����و حتديد ه����ذه العالقة كما 
هي ف����ي 2008/9/30 وكما هي في 
2008/12/31. وارجو حتديد اي حصة 
مباشرة او غير مباشرة للحكومة 
بالنسبة جلميع البنوك التجارية 
)الوطني � التج����اري � اخلليج � 
االهلي � الكويت والشرق االوسط 
� برقان � الدولي � الصناعي � بيت 
التمويل � بوبيان(. ومتى مت اخطار 
البنك املركزي بعمليات املشتقات 
املالية من قبل بنك اخلليج وحتى 
اعلن البنك املركزي عن وجود هذه 
العمليات في بنك اخلليج وكم حجم 
القروض والتسهيالت التي منحت 
العضاء مجلس ادارة بنك اخلليج 
لغاية 2008/12/31. وكم حجم املبالغ 

التي دفعت من قبل البنك املركزي 
او من قبل اي هيئة او مؤسس����ة 
حكومية لبنك اخلليج مع حتديد 
تاريخ اإليداع وكم هي اخلس����ارة 
التي تكبدها البنك نتيجة للخسائر 
من تلك العمليات. وكم حجم املبالغ 
املودعة من قبل البنك املركزي او 
م����ن قبل الهيئات او املؤسس����ات 
احلكومية لدى البنوك التجارية. 
وبأي تصريح او اعالن او بيان او 
تعميم صدر من البنك املركزي او 
احملافظ حول بنك اخلليج من اخطار 
البنك عن اخلسارة التي تعرض لها 
املالية  نتيجة لعمليات املشتقات 
وكم حجم اخلسارة التي اعلن عنها 
البنك من جراء القروض التي منحت 
دون ضمان����ات العض����اء مجلس 
القانونية  االدارة. وما االجراءات 
التي اتخذه����ا البنك املركزي ضد 
بنك اخلليج ازاء هذه املصروفات 
املالية  املتعلقة باملشتقات  املالية 
واعالن ان بعض العمالء امتنعوا 
عن السداد فهل منهم احد اعضاء 
مجل����س االدارة؟ وهل صدر قرار 
البنك ملنحهم  ادارة  من مجل����س 
هذه القروض والتسهيالت ام انها 
ص����درت بقرار من رئيس مجلس 
االدارة؟ ارجو تزويدي باملستندات 
الدالة على ذل����ك. وأرجو ايضاح 
العبارات اآلتية: »النقدية املمنوحة 

� غير النقدية املستخدمة«. 

عبدالرحمن العنجري

مسلم البراك

الحربش يطالب الحكومة برفع درجة 
االستعداد لمواجهة إنفلونزا الخنازير

جدد النائب د.جمعان احلربش مطالباته ومناشداته املتكررة للجهات 
احلكومية املعنية بضرورة رفع درجات استعداداتها واجراءاتها ملواجهة 
انتشار وباء انفلونزا اخلنازير، وعليها ان تعير حتذيرات ومطالبات 
املنظم����ات الدولية كثيرا من االهتمام والعمل عل����ى االلتزام بها، وفي 
مقدمته����ا حتذير وتوصيات منظمة الصح����ة العاملية التي تطالب من 
خالله����ا جميع دول العالم املوبوءة أو التي ش����هدت العديد من حاالت 
الوفاة واإلصابة بانفلونزا اخلنازير بضرورة تأجيل بدء العام الدراسي 
وذلك كعنصر أساس����ي ومهم من عناصر الوقاية من الوباء واحلد من 
انتشاره بصورة كبيرة وخطيرة بني أوساط الطلبة وقبل ان تصعب 
السيطرة عليه بعدها.واش����ار د.احلربش الى ان التخوف من انتشار 
الوباء وتواضع االس����تعدادات ملواجهته وال����ذي حذرنا منه كثيرا هو 
ما دف����ع 30 نائبا لتقدمي طلب عقد اجللس����ة الطارئة من أجل االطالع 
ومناقشة اس����تعدادات وجتهيزات جميع القطاعات احلكومية املعنية، 
وكذلك من أجل توفير أجواء االطمئنان لدى املواطنني واملقيمني والوقوف 
على اجراءات ضمان حمايتهم وسالمتهم ولكن لألسف تعرض الطلب 
ملواجهة سياس����ية شرس����ة رغم علم جبهة املواجهة ان حياة وصحة 
الناس ال تتحمل الصراعات أو التجاذبات السياسية، وجاءت اتهاماتهم 
املصطنعة ملقدمي طلب اجللسة بأنهم يبحثون عن مواجهات وتصفية 

حسابات مع بعض الوزراء.

طلب موافاته بكشف عن عدد من تم البت في طلبات بجنسيتهم

السعدون: هل كان للدولة أي رأي أو علم 
في اتفاقيات بيع أسهم »زين« وبتطور المفاوضات؟

الصواغ: الحكومة ستوافق على مشروع غرب هدية اإلسكاني قريبًا
اكد النائب فالح الصواغ ان نائب رئيس مجلس الوزراء 
للشؤون االقتصادية وزير شؤون االسكان والتنمية الشيخ 
احمد الفهد اكد ان احلكومة بصدد املوافقة على مش����روع 

غرب هدية االسكاني خالل الفترة القليلة املقبلة.
وقال الصواغ في تصريح صحافي بحثت مع الش����يخ 
الفهد وخالل لقاء معه ما يتعلق مبشروع عزب هدية وقد 
اكد ان احلكومة بصدد املوافقة عليه، الفتا الى ان هذا خلبر 
مبنزلة بشرى الهالي الدائرة ال� 5 خصوصا مشروع عزب 
هدية يعتبر من املش����اريع احليوية واملهمة ومبنزلة حلم 
طال انتظاره ونعتقد أنه آن االوان ان ليتحقق على ارض 

الواقع.واوضح الصواغ ان احلكومة ومن خالل موافقتها 
على مشروع عزب هدية ونيتها اجنازه فانها متد يد التعاون 
وتخطو خطوة ايجابية نح����و مرحلة جديدة من االجناز 
ينتظرها اجلمي����ع، ومؤكدا بان احلكوم����ة متى بدأت في 
التوجه نحو دفع عجلة التنمية ومن خالل اجناز املشاريع 
التنموية واحليوية فانها س����تجد منا كل الدعم واملساندة 
السيما ان ما نصبو اليه هو تعاون السلطتني التشريعية 
والتنفيذي����ة وحتركهما في اجت����اه واحد من اجل حتقيق 

التنمية التي ينشدها املواطنون.
وبني الصواغ ان مطالباتنا خالل الفترة السابقة باملوافقة 

على مش����روع غرب هدي����ة لم تأت من ف����راغ بل الن هذا 
املشروع االسكاني س����يعالج جزءا من القضية االسكانية 
خصوصا ان الكثير من املواطنني في انتظاره السيما انه 

يتمتع مبوقع جغرافي مميز.
واشاد الصواغ بسمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر احملمد 
والذي، كما هو واضح، لديه رغبة كبيرة في اجناز املشاريع 
التنموية والتوجه حلل امللفات العالقة، وكذلك بالدور الذي 
يقوم به نائب رئيس الوزراء للش����ؤون االقتصادية وزير 
شؤون االسكان والتنمية الشيخ احمد الفهد والذي يقوم 

مبسؤولياته على اكمل وجه.

توجه النائب احمد السعدون 
املالية مصطفى  بس����ؤال لوزير 
الشمالي تضمن: ملا كانت الدولة 
متتلك نس����بة من اس����هم شركة 
املتنقلة »زين«، رمبا  االتصاالت 
جتاوز ال����� 25% وذلك من خالل 
مساهمة الهيئة العامة لالستثمار 
املباش����رة ومن خالل املساهمات 
االخ����رى للهيئات واملؤسس����ات 
العامة سواء بشكل مباشر أو غير 
مباشر. وكانت األنباء تضاربت 
حول طبيعة صفقة بيع نس����بة 
كبيرة من اسهم ش����ركة »زين« 
بينما نسب الى ممثل مجلس ادارة 
الشركة في آخر اجتماع غير عادي 
للجمعية العمومية للشركة نفى 
وجود أي عرض لشراء نسبة من 
اسهم الشركة ثم االعالن بعد ذلك 
البيع  اتفاقية  رسميا عن توقيع 
وحتديد هوية املشترين، ثم صدرت 
تصريحات منسوبة الى شركتني 
ورد اسماهما ضمن اسماء املشترين 
نفت فيها ان تكون طرفا في اتفاقية 

بيع وشراء اسهم شركة »زين«.
وتابع: بالنظ����ر ملا ميثله هذا 
التضارب في املعلومات واالنباء 
املعلن����ة والتصريحات من غياب 
للشفافية في مثل هذا االتفاق وما 
ميكن ان يحدثه أو يكون قد احدثه 
فعال كل ذلك، فضال عما قد يترتب 
عليه من انعكاسات وتأثيرات غير 
محمودة على مجمل االوضاع في 
سوق الكويت لالوراق املالية خاصة 
وعلى االقتصاد الوطني بشكل عام 
بسبب هذه املعلومات املتضاربة 
وانعدام الش����فافية، وبالنظر ملا 
متتلكه الدولة من نس����بة مؤثرة 
في ملكية شركة »زين« مما يترتب 
عليها عالوة على ما تتحمله من 
مسؤولية دستورية وقانونية جتاه 
املال العام ومسؤولية اخرى جتاه 
مساهمي شركة »زين« وخاصة 
الصغ����ار منهم، وذل����ك بإيضاح 
احلقيق����ة كاملة عن كل ما مت من 

اجراءات وما صار االنتهاء اليه من 
اتفاقات. ورغبة في التوصل الى 

احلقيقة يرجى افادتي مما يلي:
1 � ه����ل كان للدولة من خالل 
ممثليها في مجلس ادارة ش����ركة 
»زين« اي علم أو دور أو رأي في 
التي اعلن  النسبة  اتفاقيات بيع 
عنها من اسهم شركة )زين(، وهل 
كانت الدولة م����ن خالل ممثليها 
طرفا في املفاوضات التي اجريت 
قبل اع����الن االتف����اق، وماذا كان 

موقفها؟
2 � ه����ل مت اخط����ار مجل����س 
الوزراء بتطور املفاوضات لشراء 
النسبة التي اعلن عنها في شركة 
»زين« حتى ميكن له ان يطمئن 
اوال على سالمة وضع املال العام 
من خالل امللكية الكبيرة للدولة 
وحتى يقوم كذلك بتوجيه اجلهات 
املختصة بالعمل على حماية حقوق 
املساهمني واملساواة بينهم دون 
السماح ألي انتقاء أو متييز بني 
حملة االسهم وخاصة صغارهم 
بعد التأكد من سالمة االجراءات، 

وهل مت ذلك فعال.
3 � افادت����ي مبقدار النس����بة 
التي متلكها كل من الهيئة العامة 
لالس����تثمار وأي م����ن الهيئ����ات 
العامة سواء بشكل  واملؤسسات 
مباشر أو غير مباشر في شركة 
)زين( وذلك كما هي في 1 اغسطس 

املاضي.

الجنسية الكويتية

النائب  من جهة اخرى، وجه 
السعدون سؤاال لوزير الداخلية 
الشيخ جابر اخلالد جاء فيه: دون 
العودة بعيدا الى التاريخ، اكتفاء 
باالشارة الى بعض ما وضع من 
تقارير وال����ى بعض ما اتخذ من 
اجراءات بعد التحرير، في ش����أن 
اوضاع من تعددت مسمياتهم من 
البدون الى غير محددي اجلنسية، 
الى املقيمني في البالد بصورة غير 

قانونية، ومن ذلك على س����بيل 
املثال ما ورد ف����ي تقرير اللجنة 
املكلفة بدراسة اوضاع غير محددي 
اجلنس����ية املرف����وع الى مجلس 
ال����وزراء، حيث كان من ضمن ما 
جاء فيه ما يلي: »وال شك في أن 
مش����كلة غير محددي اجلنسية 
مزيج مركب من املشكالت، معقدة 
االطراف ومتعددة اجلوانب، وذات 
ابعاد انسانية وامنية وسياسية 
واجتماعية واقتصادية وثقافية 
وقانونية تكونت وتفاقمت على 
هوامش الظروف واملتغيرات، االمر 
الذي يقضي باالس����راع في حلها 

بشكل حازم وحاسم ونهائي«.
الى  وتابع: وباالشارة كذلك 
ما ورد في قرار مجلس الوزراء 
املتخذ في اجتماعه االستثنائي 
في شأن معاجلة أوضاع املقيمني 
في البالد بصورة غير قانونية، 
ومن ذلك على سبيل املثال بعض 
م���ا ورد حتت عن���وان املبادئ 
واملرتكزات املعتمدة حلل املشكلة 
وذلك كما يلي: التأكيد على جتنب 
اي حلول مؤقتة أو نظرية غير 
حاسمة تؤدي الى تأجيل النتائج 
السلبية للمشكلة، على غرار ما 
يطرح ح���ول االقامة الدائمة أو 
طويلة االجل أو غير ذلك، ورفض 
ما يتبع من قواعد في هذا الشأن 

في بعض الدول إلخ«.
والى ما ورد ف����ي القرار ذاته 
حتت عنوان »اخلطوات التنفيذية« 
والذي كان من ضمن ما جاء فيه ما 
يلي: »التنسيق مع مجلس االمة ما 
أمكن في ان يترك أمر معاجلة هذه 
القضية لدى اجلهات التنفيذية في 
ضوء التوجهات واملبادئ املعتمدة، 
وذلك جتنبا ألجواء االثارة واملزايدة 
الت����ي تصاحب ط����رح مثل هذا 
املوضوع احلساس بشكل علني، 
وميكن ان يتفق على اس����لوب ما 
العمل  إلحاطة املجل����س بنتائج 
بالصورة املناسبة«، والى ما ورد 
في جواب نائ����ب رئيس مجلس 
الوزراء ووزير الداخلية املؤرخ في 
2004/4/28 ردا على سؤالي املوجه 
اليه بتاريخ 2003/9/22 والذي كان 
الى  متابعة لس����ؤالني وجهتهما 
وزير الداخلية بتاريخ 31 مارس 
1984 و5 ابري����ل 1985، حيث جاء 
في هذا اجلواب حتت سادس����ا ما 
يلي: سادسا: أما بالنسبة ألسماء 
االشخاص الذين سبق ان عرضت 
أو التزال طلباتهم معروضة على 
اللجنة العليا للبت فيها، فنود ان 
ننوه الى ان امللفات املعروضة على 
العليا لتحقيق اجلنسية  اللجنة 
تصن����ف على النح����و التالي: أ � 
طلبات تخضع لقانون اجلنسية 
الكويتية، وهي طلبات احلصول 
على اجلنسية الكويتية ملن يدعي 
االنتساب ألب كويتي ولم يسبق 
اضافتهم مبلف����ات آبائهم، وهذه 
الطلبات تستحق اجلنسية بعد 
استكمال جميع االجراءات الالزمة 
واالتصال باجلهات املختصة ومن 
ثم اس����تكمال فح����ص اجلينات 
الوراثية، وذلك بعد اثبات البنوة 

وفقا لهذا الفحص.
وبالنس���بة لالع���داد فهي 
متغيرة بطبيعة احلال بحسب 
ما يستجد من بيانات ومعلومات 
وتص���ل بالوقت احلالي الى ما 

يقارب 322 طلبا.
ب � طلبات لم يشملها قانون 
الكويتية تستوجب  اجلنس����ية 
الدراس����ة والبحث والتدقيق في 
الشهادات واملستندات واالتصال 
ف����ي اجلهات املعنية بحس����ب ما 
يس����تجد من تغيير في البيانات 
واملعلومات مثل طلبات احلصول 
على اجلنسية الكويتية ملن يدعي 
بأن لديه اشقاء أو اعماما او ابناءهم 
حاصلني على اجلنسية الكويتية 
بالتأسيس، ومن ثم عرضها على 
اللجنة العليا للجنسية لتقرير ما 
تراه مناسبا بشأنها، وهذا بطبيعة 
احلال يتطلب جهدا ووقتا طويال 
يأتي في صالح هذه احلاالت، أما 
بالنسبة لالعداد فهي ايضا متغيرة 
وتص����ل في الوقت احلالي الى ما 

يقارب 2376 طلبا دون االبناء.
ج � طلبات م����ن قابلوا جلان 
حتقيق اجلنسية التي قررت عدم 
اقتناعها مبنحهم اجلنسية الكويتية 
بالتأس����يس يبلغ ما يقارب 2100 

طلبا حتت الدراسة والبحث.
والى ما ورد في تقرير فريق 
عمل »التحقق« من مالبسات منح 
اجلنس����ية مبوجب املرسوم رقم 
2007/397 لبع����ض االش����خاص 
)يناير 2009( والذي تضمن عددا 
من احل����االت التي منح اصحابها 
اجلنسية الكويتية دون ان تنطبق 
عليهم الشروط.نرى انه على الرغم 
من ترك أمر معاجلة هذه القضية 
لدى اجلهات التنفيذية كما طلب 
القضية لم  الوزراء، فإن  مجلس 
حتظ باحلل السريع بشكل حازم 
وحاسم ونهائي كما ورد في تقرير 
اللجنة بدراسة أوضاع غير محددي 
اجلنس����ية املرف����وع الى مجلس 

الوزراء السلف االشارة اليه.
وطلب السعدون تزويده بعدد 
الذين مت البت ف����ي طلباتهم من 
اللجنة  الطلبات املعروضة على 

العليا للجنسية.

أحمد السعدون

جمعية العمرية والرابية التعاونية

دعــــــــوة

حل�ضـور اجتمـاع اجلمعيـة العموميـة العاديـة 

الثالـث والثالثـني لعـام 2010/2009

جمل�س الإدارة   

2009/3/31م  حتى  وامل�ساهمني  العاملني  الأع�ساء  لل�سادة  بالدعوة  يتقدم  اأن  الإدارة  جمل�س  ي�سر 

الذي  العادية  العمومية  اجلمعية  اجتماع  حل�سور  فاأكرث  ميالدية  �سنة   21 العمر  من  والبالغني 

�سيعقد اإن �ساء اهلل تعاىل يوم الثالثاء املوافق 2009/9/29م يف متام ال�ساعة الرابعة ع�سراً يف مدر�سة 

على  بناء  الرابية  مقابل خمفر  الرابية  )4( مبنطقة  بقطعة  الكائنة  بنني  البتدائية  احل��رب  زيد 

موافقة وزارة ال�سوؤون الجتماعية والعمل بكتابها رقم 18378/4/6 املوؤرخ يف 2009/8/4م  واإذا مل 

الجتماع قانونياً بح�سور  الجتماع ملدة ن�سف �ساعة حيث ي�سبح  يكتمل الن�ساب القانوين يوؤجل 

)25( ع�سواً على الأقل.

وذلك ملناق�شة جدول الأعمال التايل

1- مناق�سة التقريرالإداري ملجل�س الإدارة عن ال�سنة املالية املنتهية يف 2009/3/31م والت�سديق عليه.

2- �سماع تقرير مراقب احل�سابات والت�سديق على امليزانية وح�ساب املتاجرة والأرباح واخل�سائر عن 

ال�سنة املالية املنتهية يف 2009/3/31م.

3- تعيني مراقب للح�سابات عن العام املايل 2010/2009 وحتديد اأتعابه.

4- انتخاب ع�سوين ملجل�س الإدارة بدل من املنتهية ع�سويتهم وذلك باليوم التايل لإنعقاد اجلمعية 

العمومية والذي �سيوافق يوم الأربعاء 2009/9/30م من ال�ساعة اخلام�سة م�ساًء وحتى ال�ساعة 

الثامنة م�ساًء مبدر�سة زيد احلرب الإبتدائية بنني الكائنة بقطعة )4( مبنطقة الرابية مقابل 

خمفر الرابية.

ويجب على الع�شو اأن ي�شطحب معه امل�شتندات الآتية:

- البطاقة املدنية الأ�سلية اأو �سهادة ملن يهمه الأمر الأ�سلية �ساحلة من الهيئة العامة للمعلومات املدنية.

- يجب ح�سور الع�سو ب�سخ�سه ول يجوز الإنابة اأو التوكيل.

واهلل ويل التوفيق


