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الزلزلة: السماح بإعادة االقتراض من صندوق 
المعسرين بما ال يزيد على 50% من الدخل الشهري

تعاون بين »الشباب والرياضة« و»األوقاف«

اقترح تعديل قانون إنشاء صندوق المعسرين بتمويل من االحتياطي العام

د.يوسف الزلزلة

)محمد ماهر( فيصل اجلزاف ومهدي العازمي يكرمان د.هالل الساير 

املشار اليه النص التالي:
يسمح ملن يرغب في االقتراض 
مرة اخرى من املس����تفيدين من 
الصندوق باالقتراض مبا ال يزيد 
على 50% من دخله الشهري بعد 

الزيادة التي طرأت على دخله.
مادة 12: يستبدل بنص املادة 
12 من القانون رقم لس����نة 2008 

النص التالي:
عندما يتق����دم العميل املتعثر 
بطلب التس����جيل ف����ي صندوق 
املتعثرين توقف جميع املطالبات 
املالي����ة الى ان توافق جلان اقرار 
التسويات استفادته منه، ويقوم 
الصندوق بعد ذلك بالتعامل معه 
مباشرة.وجاء في املذكرة االيضاحية 
للقانون: نظرا لبعض املعوقات 
التي واجهت تنفيذ القانون املشار 
اليه اعاله، فان هذا االقتراح بقانون 
يهدف الى التيسير على املواطنني 
املتعثرين ف����ي اداء ما عليهم من 
ديون، وتوسيع قاعدة املستفيدين 
من الصندوق حيث يسمح باعادة 
فتح التسجيل للمواطنني املتعثرين 
حت����ى 2009/9/30، وان يتق����دم 
للتس����جيل من تزي����د التزاماته 
الش����هرية على 40% م����ن دخله 
الشهري، لذلك زاد رأسمال صندوق 
املتعثرين الى مليار دينار كويتي 
ويس����مح االقتراح ملن يرغب في 
االقتراض مرة اخرى بش����رط اال 
يزيد القس����ط الشهري على %50 
من دخل العميل بعد الزيادة التي 
طرأت على دخله الش����هري، وان 
تتوقف جمي����ع املطالبات املالية 
على العميل املتعثر عندما يتقدم 
بطلب التسجيل في الصندوق الى 
ان تواف����ق اللجان املختصة على 
استفادته منه، ويقوم الصندوق 

بعد ذلك بالتعامل معه مباشرة.

الزلزلة  النائب د.يوسف  قدم 
اقتراحا بقانون بشأن تعديل بعض 
احكام القانون رقم 28 لسنة 2008 
في شأن انشاء صندوق ملعاجلة 
اوضاع املواطنني املتعثرين في سداد 
القروض االستهالكية واملقسطة 
جتاه البنوك وشركات االستثمار، 

وجاء في مواد القانون:
م����ادة 1: يس����تبدل بنصوص 
البنود 1 و2 و3 و9 من املادة األولى 
من القانون املشار اليه النصوص 

التالية:
بند 1: العميل املتعثر: هو كل 
مواطن من االشخاص الطبيعيني 
تعثر في سداد اقساط او رصيد 
املديونية املستحقة عليه الي جهة 
من اجلهات الدائنة في ضوء تعريف 
املالي للعمي����ل املتعثر،  الوضع 
وينطبق بشأنه احلاالت التالية:

- ان يكون من العمالء الذين مت 
اتخاذ اجراءات قضائية بشأنهم من 

قبل اي من اجلهات الدائنة.
- ان يكون الوضع املالي للعميل 
قد اثقل باعباء والتزامات شهرية 
ترتبت عليه الي جهة، ومبا يؤدي 
الى زيادة التزاماته الشهرية على 

نسبة 40% من دخله الشهري.
بن����د 2: املديوني����ة املتعثرة: 
القائ����م للقروض  الرصي����د  هي 
االستهالكية والقروض املقسطة في 
تاريخ 2009/9/30 وفقا للتعريف 
الصادر عن بنك الكويت املركزي، 
والتي حصل عليها العميل املتعثر 

من اجلهات الدائنة.
بن����د 3: اجله����ات الدائنة: هي 
البن����وك وش����ركات االس����تثمار 
اخلاضع����ة لرقابة البنك املركزي 
واجلهات اخلاضعة لرقابة وزارة 

التجارة والصناعة.
بن����د 9: تس����وية املديوني����ة 

املتعثرة: ه����ي اجلدولة املقترحة 
ملديونية العميل املتعثر من قبل 
البنك املدير، في ضوء الوضع املالي 
للعميل املتعثر، والتي يتم مبوجبها 
حتديد مقدار ومدة القرض الذي 
يقدمه الصندوق من دون فائدة مبا 
يؤدي الى معاجلة اوضاع العميل 
املتعثر وفي كل االحوال يجب اال 
تزيد التزامات املقترضني على %50 
من راتبه شامال القرض اجلديد.

مادة 2: يس����تبدل بنص املادة 
2 من القانون رقم 28 لسنة 2008 

املشار اليه النص التالي:
ينشأ صندوق تبعيته وادارته 
املالي����ة ملعاجلة اوضاع  لوزارة 
املتعثرين  املواطنني  مديوني����ات 
في تسديد القروض االستهالكية 
والق����روض املقس����طة املمنوحة 
الدائنة والثابتة  لهم من اجلهات 
بدفاتر وسجالت اجلهات املذكورة 
في تاريخ 2009/9/30، وميول هذا 
الصندوق م����ن االحتياطي العام 
للدولة مبا ال يتجاوز مليار دينار 

كويتي.
املادة  11: يستبدل بنص  مادة 
11 من القانون رقم 28 لسنة 2008 

أمير زكي
اختتم مؤمتر الطاق����ة البديلة خيار أم ضرورة 
والذي عقد في الكويت برعاية صاحب السمو األمير 
الشيخ صباح األحمد وتخلله انتخاب الرئيس الفخري 
جلمعية املهندسني الكويتية عادل اخلرافي رئيسا 
الحتاد املنظمات الهندسية الدولية بإصدار جملة من 
التوصيات أهمها تأسيس مراكز علمية للمعلومات 
املتعلقة بالطاقة البديلة وبرامج البناء الفعال ومراكز 
التميز مع تطوير وتعزيز الطاقة البديلة وتطوير 
البنية التحتية وحتسني االطر السياسية واملادية 
الداعمة لسوق الطاقة البديلة املستدامة الى جانب 
توفير الصناعات التكنولوجية املنافسة في مجال 
الطاقة البديلة وتسهيل عمليات البحث والتطوير 

والعمل مع هذه االستراتيجيات بشكل متكامل.
وخلص املؤمتر الى ان الطاقة البديلة كانت خيارا 
ولكنها وسط احتياجات ملحة اصبحت ضرورة حتمية 
نظرا ألنها تلعب دورا مؤثرا في تأمني مصادر الطاقة 
النظيفة واملس����تدامة والصديقة للبيئة ايضا بغية 
توفير احتياجات االجيال املقبلة من الطاقة، كما اكد 
املؤمتر ان االنبعاثات الغازية التي تنتج عن النفط 
واملتسببة في التلوث وارتفاع درجات احلرارة تدعو 
كل دول العالم الى التوجه نحو تطبيق سياس����ات 

سليمة وآمنة ونظيفة للطاقة في الفترة املقبلة.
واتفق املشاركون في املؤمتر الدولي الذي استضافته 
الكويت من 1 الى 6 اجلاري على اهمية رفع مستوى 
الوعي لدى العامة من الناس، خاصة لدى صناع القرار، 
لفهم التكنولوجيا املستخدمة في مجال الطاقة البديلة 
ليصبحوا بذلك مدركني لفوائدها وأهميتها البيئية 
وفهم اهدافها وكيفية عم����ل التكنولوجيا اخلاصة 
بها. كما دعا املؤمترون صناع السياس����ة الى تقدير 
امكانيات ذلك التوجه بالنسبة للسوق والصناعة 
والى ان يقدموا التشريعات والقوانني املالئمة مبا في 
ذلك تعريفة الفواتير الكهربائية. االنشطة املختلفة 
مثل مراكز املعلومات واوراق البحث وورش العمل 
وغير ذلك متكن من رفع مستوى اجلودة والكفاءة 
لدى مزودي اخلدمة واملهندسني املعماريني واملهندسني 
واملطورين. وفيما يتعلق بتعزيز أداء سوق الطاقة 
البديلة والتكنولوجيا اخلاصة بها وتطوير البنية 

التحتية، سيتم التعامل معها من خالل القيمة واجلدوى 
الفنية لتكنولوجيا الطاقة البديلة بواسطة تطبيق 
عدد من املشاريع التجريبية التي ستقدم اجلو املناسب 
لتقبل الفكرة وفهمها بشكل اكبر والتعريف بفوائدها. 
كما ان هذه املشاريع ستمهد الطريق للحصول على 
التجارب االولية لتطوير تدريب املساهمني باالضافة 

الى تكثيف جهود البحث والتطوير.
وس����تقدم املعلومات الدقيقة واخلبرات الالزمة 
ملهندس����ي العمارة واملهندسني ومطوري سياسات 
املشاريع وغيرهم من املساهمني من اجل الوصول الى 
التطبيق الدائم لبرامج املتابعة الالحقة. واختتموا 
توصياتهم باالشارة الى ان نتيجة هذه االستراتيجيات 
ستدعم الصناعة واملستهلكني وصناع القرار السياسي، 
وهذا سيضمن قدرة وكفاءة الطاقة البديلة وتخفيض 
التكلفة التكنولوجية على املدى الطويل وذلك بواسطة 
زيادة الطلب وايجاد فرص العمل وامليزان االقتصادي 
واملنافسة. من جانب آخر اجتمع املجلس التنفيذي 
لالحتاد العاملي للمنظمات الهندس����ية لبحث خطط 
العمل املستقبلية وانتخاب اعضائه حيث استهلت 
رئيس املجلس ماري جيس����وس الفاورج االجتماع 
بتفق����د احلضور باملوافقة على جدول االعمال الذي 
تضمن حتديد مسؤوليات جلان االحتاد ومجموعات 
العمل ومناقشة توصيات ونتائج اجلمعية العمومية 
واالجتماعات واملؤمترات املقبلة في بوينس آيرس في 
االرجنتني. وقد متخض االجتماع عن اعادة انتخاب كل 
من م.مروان عبداحلميد من االحتاد العام للمهندسني 
الفلس����طينيني والبروفيسور جي سي بادو لشغل 
منصبي نائب رئيس املجلس التنفيذي والذي يضم 
في رئاسته خمس����ة اعضاء برئاسة رئيس االحتاد 
املنتخب م.عادل اخلرافي والرئيس ماريا جوس����يه 
والرئيس السابق للمجلس م.باري جرير. وقد متت 
مناقشة آليات التعريف باالحتاد العاملي للمنظمات 
الهندس����ية من خالل االعضاء الدوليني والوطنيني 
املشاركني في االحتاد وذلك من خالل نشر املعلومات 
او الشعارات اخلاصة باالحتاد على املواقع االلكترونية 
الوطنية وكل ما ميكن من وس����ائل االعالم احمللية 
ف����ي كل دول يتواجد فيها االعض����اء مثل الصحف 

والفضائيات وغيرها.

ليلى الشافعي
ص���رح رئيس اللجنة اإلعالمي���ة ونائب مدير 
اإلعالم والنشر بالهيئة العامة للشباب والرياضة 
مسعود رش���يد بأنه مت عقد بروتوكول للتعاون 
بني الهيئة ووزارة األوقاف ملسابقة القرآن الكرمي 
التي تبدأ اليوم الس���بت والتي تقام في مس���جد 
الدول���ة الكبير ملدة 4 أيام. حيث س���يكون اليوم 
وهو األول من ايام املس���ابقة مخصصا حملافظتي 

حولي والعاصمة واليوم الثاني األحد 11/8 حلفاظ 
محافظتي مبارك الكبير واألحمدي، اليوم الثالث 
املوافق االثنني 11/9 حملافظتي الفروانية واجلهراء، 
ويوم الثالثاء خاص للمتخلفني عن املسابقة بعذر 
ولم يؤدوا االمتحان. واشار رشيد الى ان املشاركني 
يبلغ عددهم 1200 متسابق ومتسابقة من مختلف 
الفئات: األطفال والش���باب والكبار وان املسابقة 

مقتصرة على الكويتيني فقط.

الساير:  نتعهد بإعفاء المعاقين في »الصحة« من البصمة

السيف: المسلم ال يتمتع بأي حصانة من المالحقة القضائية بسبب الشيك

كونا: أكد عماد سليمان السيف احملامي 
اخلاص لسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ 
ناص����ر احملمد، أمس أن املقارنة بني واقعة 
الش����يك الذي عرضه النائب األسبق حمد 
اجلوعان خالل استجوابه وزير العدل األسبق 
وما عرضه النائب د. فيصل املسلم في جلسة 
مجلس األمة األخيرة »مقارنة ظاملة بحق 
التاريخ واحلقيقة«. جاء ذلك في تصريح 
للمحامي السيف خص به »كونا« ردا على 
توضيح أدلى به املستش����ار عادل بطرس 
لصحيفة محلية في أن إظهار صورة ضوئية 
عن الشيك املصرفي ال يعتبر خرقا للسرية 
املصرفية وأن املسؤولية في هذا اخلصوص 
وفقا للمادة 85 من قانون البنك املركزي تقع 
فقط على املوظف الذي أخرج الصورة عن 
الشيك. وأعطى املستشار بطرس مثال كيف 
أن النائب األسبق حمد اجلوعان حصل على 
صورة ضوئية لشيك مصرفي وقدم على 
أساسها اس����تجوابه لوزير العدل األسبق 

الشيخ سلمان الدعيج.
وقال الس����يف: »ال توجد أدنى مقارنة 
قانونية أو حتى واقعية بني الشيك الذي كان 
مادة استجواب النائب السابق حمد اجلوعان 
لوزير العدل األسبق الشيخ سلمان الدعيج 
والشيك الذي أظهره النائب فيصل املسلم 

للعلن في جلسة مجلس األمة األخيرة«.
وأضاف أن »حمد اجلوعان لم يحصل 
على شيك مادة اس����تجوابه بطريقة غير 
مشروعة أو يسرب له من أحد البنوك وإمنا 
حصل على بياناته بواسطة رد حكومي على 
س����ؤال نيابي موجه منه للوزير املعني«. 
وأوضح في هذا السياق أن »حمد اجلوعان 
لم يصرح أو يتحدث لإلعالم عن هذا الشيك 
إال خالل جلسة االستجواب بعد أن أصبح 
خبر الش����يك أمرا موثقا، هذا أوال، وثانيا 
أن الش����يك مادة استجواب حمد اجلوعان 
كان مصروفا من حساب املال العام وألحد 
األبن����اء القاصرين للوزير املس����تجوب«. 
وأض����اف »وثالثا للتاريخ نؤكد أن النائب 
حمد اجلوعان الكبير في ممارساته النيابية 
والراقي في خالفه السياسي لم يستغل أبدا 
معلومة الشيك التي وصلته من أحد املصادر 
استغالال س����يئا وظل صامتا حتى أوضح 
احلقائق كاملة للشعب الكويتي في جلسة 
االستجواب«. واس����تدرك احملامي السيف 
قائال »أما شيك فيصل املسلم فهو صادر من 
حساب خاص لسمو الشيخ ناصر احملمد 
وال عالقة له باملال العام، واملؤشرات كلها 
تشير بجدية انه مت احلصول عليه نتيجة 
ارتكاب جرمية كش����ف األسرار املصرفية 

التي تعاقب عليها املادة 85 من قانون البنك 
املركزي«.

وأضاف أن »النائب املس����لم مأل الدنيا 
صراخا حول هذه الش����يكات قبل حتى أن 
يرسل سؤاله النيابي وهو يعلم أن الشيكات 
صادرة من حساب خاص لسمو الشيخ ناصر 
احملمد«. وقال »وعليه فإنني أعتقد جازما 
أن املقارنة بني احلالتني مقارنة ظاملة بحق 
التاريخ واحلقيقة ومنطق األمور، إضافة 
إلى أنها إساءة بالغة إلى تاريخ نائب وطني 

عمالق بوزن حمد اجلوعان شفاه اهلل«.
وزاد »أما عن القول إن احلظر الذي جاء 
في املادة 85 من قانون البنك املركزي خاص 
بالعاملني في البنوك فهذا أمر صحيح، ولكن 
النائب فيصل املسلم يعتبر شريكا في جرمية 
كشف سر مصرفي وال يتمتع بأي حصانة 
م����ن املالحقة القضائية على س����ند من أن 
النائب حر فيم����ا يبديه من آراء حتت قبة 
البرملان ألنه بكشفه عن هذا الشيك أصبح 
ش����ريكا في اجلرمية وال حصانة في ذلك 

حتت قبة البرملان«.
آراء مختلفة

 ف����ي املقابل قال احملام����ي خالد اجلادر 
ل� »اخلبر« إن ما ورد في تصريح احملامي 

عماد السيف مخالف ملا استقرت عليه األحكام 
القضائية والفقه الدستوري، ومخالف ملدلول 
املادة 110 من الدستور التي قررت أن حصانة 
عض����و مجلس األمة فيم����ا يبديه من آراء 
وأفكار داخل املجلس حصانة مطلقة ال جتوز 

مؤاخذته عنها بأي حال من األحوال.
وف����ي ذات اإلط����ار قال أس����تاذ قانون 
 اجلزاء في جامعة الكويت د.فايز الظفيري 
ل� »اخلبر«: أحتدى احملامي السيف أن يثبت 
ما هي قضية النائب املسلم، مضيفا: نقول 
وبكل وضوح إن كل من يجرم فعل النائب 
املس����لم ال يفقه في القانون، وزاد: »الفعل 

الذي ارتكبه النائب ال يسأل عنه«. 
من جهته، قال استاذ املرافعات بجامعة 
الكويت د.عبيد الوس����مي: ليس في موقف 
املسلم ما يثير مسؤوليته اجلنائية أو املدنية، 
ب����ل ان عدم اثارته للموض����وع مع وجود 
الشبهة قد يكون مدعاة ملساءلته. مضيفا 
ان اظهار الش����يك أمر ينسجم مع طبيعته 
كأداة وف����اء وائتمان وال يتعارض ذلك مع 

قواعد العمل املصرفي.
وطالب الوس����مي من يقول مبسؤولية 
املس����لم القضائية في ه����ذا األمر بأن يقرأ 
نصوص اتفاقية مكافحة الفساد، التي تعد 

)حسب قوله( جزءا من النظام القانوني.

مؤتمر الطاقة البديلة اختتم أعماله بعدد من التوصيات:
تأمين مصادر الطاقة النظيفة واحتياجات األجيال المقبلة

الفخري للنادي الشيخة شيخة 
العبداهلل بدور االعالم في دعم 
انش���طة النادي، خصوصا هذا 
االحتفال الذي نحتفل به للسنة 
اخلامس���ة على التوالي برعاية 
الس���مو االمير الشيخ  صاحب 
صب���اح االحمد حي���ث تعطي 
تلك الرعاي���ة اهمية كبرى لهذا 
اليوم، واننا سعداء بفرحة ابنائنا 
املعاقني من منتس���بي  وبناتنا 
النادي والذين شاركوا في هذه 

الفرحة الغامرة.
ودعت العبداهلل مؤسس���ات 
القطاع اخلاص الى دعم انشطة 
النادي املختلف���ة والتي تصب 
ف���ي النهاية في خدم���ة ابنائنا 

املعاقني.
من جانب���ه، اكد نائب املدير 
العام لشؤون االندية الرياضية 
د.حمود فليطح اننا نحتفل مع 
اخوة لنا ومشاركتنا تعتبر امرا 
قليال بحقهم، لكننا نعدهم بأننا 
سنتواصل في هذا الصرح الكبير 
الذي يقدم اخلدمة ملئات املعاقني، 
وعندما نقارن خدمات املعاقني في 
الكويت م���ع دول العالم املتقدم 
جند الفرق كبيرا، وبالتالي فإننا 
نشكر كل من حضر وساهم في 
هذا احلفل سواء بالدعم املادي او 

ابداء النصائح للطالب.

في التك���رمي ول���ن نتوانى في 
هذا االمر، وستعمل كل الكويت 
خلدم���ة املعاقني ول���ن نتهاون 
حتى في مج���ال موظفي الهيئة 
من املعاقني، سنقف الى جانبهم 
الكويت غير  وحل مش���اكلهم، 
مقصرة مع ابنائها املعاقني ممثلة 
في احلكومة والتي ال تألو جهدا 
في انصاف هذه الفئة، متمنيا ان 
يقر قان���ون املعاقني في مجلس 

االمة بأسرع وقت.
بدوره���ا، اش���ادت الرئيس 

حقهم علينا ان نقف الى جانبهم 
وس���نكون عونا لهم في افتتاح 
فرعني للنادي احدهما في محافظة 
اجله���راء واآلخر ف���ي محافظة 

االحمدي.
وح���ول تك���رمي املعاق���ني 
امليدالي���ات  احلاصل���ني عل���ى 
بأنواعها ومساواتهم باالسوياء، 
قال اجلزاف: لق���د اتينا للهيئة 
وفيها عدد من القوانني واللوائح 
لكننا نعدهم بتغيير تلك اللوائح 
املعاقني مع االسوياء  ملس���اواة 

ادارة نتمنى ان يستمر على هذا 
النهج اجلميل الذي استطاع فيه 

ان يخدم ابناء النادي.
من جانبه، اكد رئيس مجلس 
االدارة واملدير العام للهيئة العامة 
لشؤون الشباب والرياضة اللواء 
فيصل اجلزاف ان املعاقني جزء 
ال يتجزأ من املجتمع، وس���نقف 
ال���ى جانبه���م وندعمهم ونلبي 
مطالبهم واحتياجاتهم، فهؤالء 
البطوالت ورفعوا علم  سطروا 
الكويت في احملافل الدولية ومن 

بشرى شعبان
وعد وزي���ر الصحة د.هالل 
الساير بإعفاء املوظفني املعاقني 
ف���ي وزارة الصحة من البصمة 
وذلك جتاوب���ا ملطالبهم، وقال:  
ستتم دراسة بعض احلاالت، اما 
شديدو االعاقة واحلاالت التي نرى 
انها حتتاج لالعفاء فسنعفيها بال 
تردد، فهؤالء ابناؤنا وسنقف الى 
جانبهم وندعمهم، فهم يستحقون 

من يقف الى جانبهم.
وقال د.الساير، في تصريح 
للصحافيني بعد افتتاحه انشطة 
اليوم الوطني اخلامس للتضامن 
مع املعاقني والذي ينظمه النادي 
الكويت���ي الرياض���ي للمعاقني 
بالتع���اون مع الرابطة الوطنية 
للجهات العاملة في مجال االعاقة 
ممثال لراع���ي االحتفال صاحب 
الس���مو االمير الش���يخ صباح 
االحمد، ان هذا النادي انشئ في 
الع���ام 1977 برعاية كرمية من 
االمير الراح���ل املغفور له باذن 
اهلل الش���يخ جابر االحمد، وها 
هو النادي يصل باسم الكويت 
العاملية من خالل اجنازاته  الى 
الكبيرة والتي ال نس���تطيع ان 
نحصيها، لكن نقول لهم اننا معكم 
وسنقف الى جانبكم ومستعدون 
خلدمتكم وهذا النادي لديه مجلس 

صاحب السمو رعى افتتاح أنشطة اليوم الوطني الخامس للتضامن مع المعاقين

3 محامين خالفوه الرأي وأكدوا أن النائب ال يمكن مالحقته على آرائه داخل المجلس

التايل  الن�شاط  طرح  عن  التعاونية  م�شرف  جمعية  تعلن 

لال�شتثمار من قبل ا�شحاب االخت�شا�ص واملزاولني للن�شاط 

ح�شب موافقة وزارة ال�شئون االجتماعية والعمل .

املفعول يف جمال  �ساري  لديه ترخي�ص  املتقدم  يكون  اأن   -1

اال�ستثمار املطلوب.

2- اأن يكون املتقدم �ساحب اخت�سا�ص يف الن�ساط.

3- ال يجوز للمتقدم اأن يكون م�ستثمرًا الأحد الفروع يف اجلمعية.

4- لن يعتد باأي طلبات واردة لالإدارة قبل تاريخ االعالن.

5- �سداد ر�سم اال�ستمارة وقدره 20 د.ك غري قابلة للرد.

6- يرفق بالطلب �سيك م�سدق مببلغ )250( د.ك يتم رده يف 

حالة عدم املوافقة.

7- يرفق بالطلب �سيك م�سدق مببلغ الدعم املقدم للجمعية، 

ولن يلتفت الأي طلب غري م�ستوف لهذا ال�سرط.

امل�شتندات املطلوبة :
1- �سوره الرخ�سة التجارية.      2- �سورة ال�سجل التجاري.

3- �سور البطاقة املدنية.

4- �سورة اعتماد التوقيع �ساري املفعول.

5- �سورة من ح�سر العمالة للرتخي�ص التجاري للن�ساط.

فعلى الراغبني يف ا�ستثمار املحل وامل�ستوفني لل�سروط التقدم 

خالل  لذلك  املعدة  اال�ستمارة  لتعبئة  اجلمعية  اإدارة  اإىل 

اأوقات الدوام الر�سمي م�سطحبني معهم االأوراق وامل�ستندات 

 2009/11/8 املوافق  االحد  يوم  من  اعتبارًا  وذلك  الر�سمية 

حتى نهاية دوام يوم اخلمي�ص املوافق 2009/11/12.

امل�ساحـةالقيمة االإيجاريةاملــوقـــــعالن�ساطم

�ساحية مبارك �سوي االأ�سماك1
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24 م300 د.ك

جمعية م�شرف التعاونية

جمل�ص االإدارة

اإعالن طرح ا�شتثمار

»الكهرباء« تقطع التيار عن منزل مواطن 
رفض ورثته دفع الفواتير

دارين العلي
قطعت وزارة الكهرباء واملاء التيار الكهربائي عن 
من����زل يعود لورثة مواط����ن متوفى رفضوا حتويل 
العداد باسم احدهم وتخلفوا عن سداد قيمة الفواتير 
املتراكمة عليهم منذ سنوات. واوضحت الوزارة في 
بيان اصدرته امس انها قطعت التيار الكهربائي عن 
منزل في محافظة االحمدي وحتديدا في منطقة الرقة 
مباشرة بعدما رفض الورثة حتويل العداد باسمهم، 

االمر الذي يؤكد تفعيل وزارة الكهرباء واملاء قوانينها 
خصوصا ان الوزارة انذرت اصحاب املنزل اكثر من 
مرة لتحويل العداد باس����م احدهم ودفع املستحقات 
والفواتي����ر املتراكمة على املنزل دون فائدة واضاف 
البيان »بعدما قطع����ت الوزارة التيار الكهربائي عن 
املنزل حضر اصحاب العالقة الى مبنى الوزارة وتعهدوا 
بتحويل العداد باسم احدهم« فأعادت الوزارة التيار 

الكهربائي في حينه.

تتقدم ب�صادق العزاء من

ال�سيد/ �صليمان العا�صم
لوفـــــــاة املغفور لها باإذن اهلل تعاىل

 لولوة اإبراهيم هذال املزيد
تغمد اهلل الفقيدة بوا�صع رحمته

واأ�صكنها ف�صيح جناته

واألهم اآلها وذويها ال�صرب وال�صلوان

�صركة دار الكويت لل�صحافة

والدتـــه

تضارب في اآلراء القانونية حول موقف المس�لم القضائي من قيامه بعرض الش�يك خالل الجلسة


