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أكد في رده أن األخطاء اإلدارية إن وجدت لم تضر المساهمين بل كانت في صالحهم

األنبعي: اتهامات الرفاعي بحق جمعية الروضة وحولي باطلة وبال سند 
القي���م اإليجاري���ة والتعاقد مع 
ش���ركة محم���د حمود الش���ايع 
بأرخص اإليجارات مبا ال يتناسب 
مع املساحة املمنوحة لها مردود 
بأن ش���ركة محمد حمود الشايع 
التزمت جتاه اجلمعية رغم األزمة 
املالية، ودفع���ت 250 ألف دينار 
كدعم للجمعية مقابل اس���تغالل 
املس���احة اإليجارية«، مضيفا أن 
»الشركة أوفت بكامل مبلغ الدعم 
في بادرة منها بالوفاء بالتزاماتها 
التعاقدي���ة مع اجلمعية«، وتابع 
أن »الش���ركة استأجرت املساحة 
اإليجاري���ة املخصصة لها مببلغ 
12336 دين���ارا كويتيا ش���هريا« 
12 دينارا ل���كل متر مربع »وهو 
مبلغ مناسب جدا بالنسبة حلجم 
املساحة املخصصة للشركة والبالغ 
1028 مترا مربعا ومبا يتناسب مع 

القيمة السوقية لهذه املساحة.
وعلق بعض الصحافيني بأن 
التي قدمها املساهمون  الشكوى 
إلى وزارة الشؤون في هذه النقطة 
حتديدا، تختلف عن نص الشكوى 
التي أورده���ا مجلس اإلدارة في 
املؤمت���ر الصحاف���ي، حيث ذكر 
املساهمون بأن اجلمعية لم تعلن 
في اجلرائد الرس���مية عن توافر 
مساحة إيجارية في اجلمعية لكي 
يك���ون هناك أكثر من عرض، بل 
إلى شركة  اإلدارة  توجه مجلس 
الش���ايع دون غيره���ا، ولم يقل 
املساهمون بأن اجلمعية لم تعلن 
عن القيم اإليجارية، فأجاب األنبعي 
بأنهم قاموا بذلك نظرا ملا تشتهر 
به شركة الش���ايع على مستوى 
منطقة اخلليج، كما أنها أحدثت 
نقلة نوعية في اجلمعية وكانت 

سببا في زيادة نسبة املبيعات.
ثم وجه بع���ض الصحافيني 
س���ؤاال: هل يعتبر هذا التصرف 
ضمن القنوات القانونية، فأجاب 
األنبعي بأن شركة الشايع مستثمر 
سابق وله األولوية إذا دفع وهو 
األكبر في مجال العطورات والذي 
يقدم سلسلة متكاملة من املنتجات 
واملاركات العاملية، كما أن هذا قرار 
مجلس اإلدارة الذي ارتأى مصلحة 
اجلمعية، كما أنه في ذلك التاريخ 
وأيام األزمة ال يوجد أحد يدفع ما 

دفعه الشايع.
ه���ذا وق���ام أعض���اء مجلس 
اإلدارة ال� 9 بالتوقيع على توكيل 
خاص للمحامي لرفع دعوى ضد 
اإلس���اءة لذمم الناس والتشكيك 

في سلوكياتهم.

10 آالف دينار بتاريخ 2008/11/31 
مع خصم جميع السلف من نهاية 
اخلدمة«، مش���يرا إلى انه جرى 
الع���رف لدى التعاوني���ات كافة 
بإعط���اء مكافأة مالي���ة ملن قدم 
خدمات لفت���رات زمنية طويلة 
تقديرا ملجهوده في إدارة اجلمعية 
وحسن تدبير ش���ؤونها، والذي 
يوفر عليها سنويا مئات األلوف 
من الدنانير مبراعاة شراء البضاعة 
واألشياء األقل سعرا إلى غير ذلك 

من مظاهر حسن اإلدارة.
وعلق بعض الصحافيني بأن 
مكافأة نهاية اخلدمة التي حصل 
املذكور مبوج���ب عقده  عليه���ا 
املبرم مع اجلمعي���ة هي مكافأة 
مجزية حس���بما يذك���ر احملامي 
هاشم الرفاعي، فلماذا دفع مبلغ 
10 آالف دينار فوق مكافأة نهاية 
اخلدمة رغم أن من كان يش���غل 
قبله مديرا عاما لم يحصل على 
مثل هذه املكافأة، فأجاب األنبعي 
املذكور حصل على مكافأته  بأن 
نظير خدمته للجمعية لفترة 16 
عاما، ومن خاللها كانت اجلمعية 
من أفضل اجلمعيات، وحصلت 
على املركز األول بني نظيراتها لعدة 
سنوات متتالية، كما أن املبيعات 
ارتفعت من أرقام ال تتجاوز املليون 
إلى أن وصلت ل� 35 مليون دينار 
تبعا للميزانية األخيرة. مضيفا ان 
اجلمعية العمومية وهي السلطة 
األقوى في اجلمعية أوصت بتقدمي 
املكافأة تقدي���را للمذكور ووافق 
عليه���ا مجلس اإلدارة وبحضور 

الوزارة وهو أمر قانوني %100.
وقال األنبعي: إن ما تضمنته 
الش���كوى من »عدم اإلعالن عن 

وصحي ال غبار عليه، إذا جمع مع 
وظيفة حكومية، مضيفا أن وزارة 
الشؤون هي احلكم إذا كانت هذه 

مخالفة أم ال.
ورد األنبع���ي على االتهامات 
املوجه���ة إلدارتها بش���أن »عدم 
تضمن التقري���ر املالي واإلداري 
املنتهية في 2008/8/31  للس���نة 
اخلاص���ة  والبن���ود  املبال���غ 
بالترميمات والتأهيل للس���وق 
املركزي للجمعي���ة« قائال: »من 
الثابت أن امليزانية العمومية لعام 
2007و2008 ق���د تضمنتا النص 
على كل املبالغ والبنود اخلاصة 
بالترميمات والتأهيل للس���وق 
املركزي للجمعية والتي جتزأت 
على عامني ماليني حتت بند: »أعمال 
حتت التنفيذ«، حس���ب املعايير 
احملاس���بية املعتمدة وقد وضح 
البند بامليزانيتني املرفقتني  ذلك 
حيث تكون األعمال فعال التزال 
حتت التنفيذ ولم يتم تس���ليمها 
إال في 2008/12/1، إذن، فقد ذكرت 
املبالغ وروجعت واعتمدت  تلك 
من قب���ل مدقق احلس���ابات فلم 

التشكيك..؟«

مكافأة شرعية

كما لفت إلى أن ما ورد بالشكوى 
عن منح سعود املذكور مبلغ 10 
آالف دينار مكافأة دون بيان السند 
القانوني للصرف، انه »بناء على 
توصي���ة صادرة م���ن اجلمعية 
العمومية وتقديرا ملجهود دام 16 
عاما في خدمة اجلمعية وبناء على 
االتفاق والتوجيهات، فقد صدر 
القرار من اللجنة املعنية مبجلس 
اإلدارة مبنح املذكور املكافأة البالغة 

من وزارة التربي���ة، وهذا العقد 
مصادق عليه من وزارة الشؤون 
وهي اجلهة الرقابية. ثم ذكر مدير 
عام اجلمعية طارق الفرحان في 
رده على هذه اجلزئية بأن البدر 
كان مكلفا كمس���ؤول مالي غير 
متفرغ وليس كمدير مالي متفرغ 
وذلك بناء على تكليف من تاريخ 

.2007/4/7
وعلق بعض الصحافيني على 
أن املستند محل اإلشكال يفيد بأن 
بسام البدر عني مبوجب عقد في 
2007/4/7، وه���ذا يعني أنه عني 
مبوجب عقد مسبق مع اجلمعية، 
وأيا كان املس���مى الوظيفي فهل 
جمع البدر خالل فترة معينة بني 
وظيفتني، فأج���اب األنبعي بأن 
وظيفة املسؤول املالي ال تتطلب 
التفرغ، في حني أن وظيفته كنائب 
مدير عام تتطلب التفرغ، والشكوى 
تفي���د بأن الب���در كان يجمع مع 
وظيفته في وزارة التربية وظيفة 
»نائب مدير عام« وهذا ما رددنا 
عليه بالوثائق واملستندات، مضيفا 
أن اجلمعية فيها كثير من املوظفني 
يعملون »بار تامي« وهذا األمر ال 
إشكالية قانونية فيه، وال مخالفة 
أبدا في أن يجمع بني مسؤول مالي 

ووظيفة في وزارة التربية.
ثم ذكر مدير اجلمعية طارق 
الفرح���ان ب���أن الش���كوى فيها 
مغالط���ات ف���ي التواريخ، حيث 
إن البدر كان مس���ؤوال ماليا قبل 
أن يصبح مدي���را ماليا مبوجب 
عقد م���ع اجلمعية في 2008/2/1، 
ثم متت ترقيته في 2009/5/1 إلى 
نائب مدير عام. أما االستعانة به 
أمر طبيعي  كمسؤول مالي فهذا 

معه بتعيينه وذلك حلصوله على 
إجازة تفرغ م���ن ديوان اخلدمة 
املدنية ملدة ع���ام واحد مبوجب 

القرار رقم 2009/641«.
كما أش���ار إلى أن ما أوردته 
الشكوى بشأن تعيني بسام البدر 
نائبا للمدير، والقول مبخالفة هذا 
األمر للعقد املبرم معه كونه كان 
يعمل في وزارة التربية، أش���ار 
األنبعي إلى ان���ه »لم يتم تعيني 
البدر مباش���رة في منصب نائب 
املدير العام وقد صدر قرار بقبول 
اس���تقالته من وزارة التربية في 
2008/1/31 اي قب���ل تعيينه في 
منصب املدير املالي، وقال: »إن مما 
يؤكد ذلك هو ان البدر مؤمن عليه 
من قبل اجلمعية لدى املؤسسة 
العامة للتأمينات االجتماعية في 
2008/2/1 كمدي���ر مالي، ومبا انه 
قد قبلت اس���تقالته في التاريخ 
الذي ذكرناه في 2008/1/31 فهذا 
ابرز دليل عل���ى انه كان متفرغا 
لذا، فاالتهام الذي وجه لنا بشأن 
تعيينه يعتبر رمادا في الهواء«.

مكلف غير متفرغ

وعلق بعض الصحافيني على 
أن قرار تعيني البدر تبعا ملا هو 
مذكور في أحد املس���تندات التي 
قدمته���ا اجلمعية هو 2007/4/7، 
وذلك بعقد خاص ومبسمى وظيفي 
»مدير مالي«، ثم متت  ترقيته في 
2009/5/1 إلى نائب املدير العام، 
ذكر األنبعي أن القرار الرسمي وهو 
عقد العمل هو أقوى ورقة قانونية 
ميكن االستناد عليها، وهذا العقد 
يفيد بأن التعيني في اجلمعية مت 
في 2009/2/1 بعدما استقال البدر 

العقد س����اهم باإلسراع في اجناز 
املهام وإنه����اء اإلجراءات بصورة 
سريعة حرصا على مصلحة جل 

املساهمني.
وعن املخالفة الثانية املنسوبة 
إلى رئيس مجلس اإلدارة األسبق 
جاسم محمد عبدالرحيم العوضي 
من تسهيله لشركة البيت املعمور 
للحصول على مناقصة الثالجات، 
رد األنبعي بأن تعامل اجلمعية مع 
الشركة سابق لعضويته املذكور 
س����الفا في مجلس اإلدارة، حيث 
إنها أفضل شركات الثالجات، كما 
أنها الشركة الوحيدة التي تقدمت 
بالعروض وجاءت املوافقة بحضور 
جلنة وزارة الشؤون واعتمادها.

وعن املخالفة الثالثة املتعلقة 
بإخراج شيكات شركة الشيماء التي 
رست عليها مناقصة الدور األرضي 
باسم ش����ركة الصبية، أجاب بأن 
املادة رقم 364 من القانون التجاري 
تنص على أن����ه يجوز للدائن أن 
يحيل إلى غيره ما له من حق في 
ذمة مدينه، وقد مت حتويلها بصورة 

رسمية باسم الصبية.

شكوى الرفاعي

وعلق األنبعي على ما تضمنته 
ش���كوى الرفاعي من عدم جواز 
تعيني مدير عام اجلمعية طارق 
الفرحان ألنه كان يعمل في برنامج 
إعادة الهيكلة ما يجعله ذلك مخالفا 
العقد املوقع معه بتاريخ  لبنود 
2008/11/23 بالق���ول: »ان تعيني 
الفرحان مت بع���د ثبوته بإجازة 
تف���رغ عام وقد قام���ت اجلمعية 
مبخاطبة وزارة الشؤون والتي 
أفادتها بأن���ه ال مانع من التعاقد 

وترميم امليزانني إلى أكثر من عقد، 
بنينّ األنبعي ان اجتاه اجلمعية إلى 
تقسيم العقود على هذا النحو كان 
بهدف توزي����ع األعمال على أكثر 
من عقد وحتديدها كلها في نهاية 
مدة واح����دة من اجل االنتهاء من 
كل األعمال في تاريخ واحد، اذ انه 
لو أبرم عقد واحد شامل لكل هذه 
األعمال لكان من املؤكد عدم االنتهاء 
منها في املوعد احملدد، وبالتالي 
كانت ستعاني اجلمعية من التأخير 
الذي يتعارض مع املصلحة العامة 
أموال املساهمني،  واحلرص على 
كما أنها س����تتكبد خس����ائر من 
استمرارها في دفع رواتب املوظفني 
دون عمل لتوقف نشاط اجلمعية، 
مشيرا إلى أن مجلس اإلدارة بذل 
قصارى جهده للخ����روج بفكرة 
حتقق املعادلة الصعبة وهي اجناز 
األعمال املطلوبة بالدقة الالزمة مع 
عدم توقيف النشاط بصورة تضر 

باجلمعية.
وأضاف أنه من باب احلرص 
على عدم إهدار املال العام، أسندت 
اجلمعية الى شركة الصبية األعمال 
املشار اليها سابقا حليازتها على اقل 
األسعار وهو 478.888 الف دينار 
على أال يتجاوز العمل في العقود 
جميعا فترة ال� 6 أشهر ليتزامن ذلك 
مع انتهاء أعمال اجلمعية االخرى، 
وهو ما مت فعال، وعليه، فقد ارتأت 
اجلمعية تقسيم عقدها مع شركة 
الصبية الى 10 عقود بدال من عقد 
واحد تبلغ تكلفته أكثر من 50 الف 
دينار وه����و ما يتطلب اخلضوع 
لإلجراءات اإلدارية الطويلة التي 
قد تكبد اجلمعية خسائر كبيرة 
جراء إغالقها، حيث ان تقس����يم 

محمد راتب
رفض مجل����س إدارة جمعية 
الروضة وحولي التعاونية جميع 
االتهامات املوجهة من قبل احملامي 
هاشم الرفاعي الذي عقد مؤمترا 
صحافيا مت نش����ر تفاصيله يوم 
اخلميس املوافق 14 يناير اجلاري 
وذكر فيه أن بعض املساهمني في 
اجلمعي����ة تقدموا إلي����ه ببعض 
التي تدل  الوثائق واملس����تندات 
على وجود مخالفات وجتاوزات 
إداري����ة ومالية م����ن قبل أعضاء 
مجل����س إدارة اجلمعية وإدارتها 
التنفيذية، معتبرا أن جميع هذه 
االتهامات باطلة وال أساس لها من 
الصحة وفاقدة للدليل والسند، وهي 
إفرازات سلبية لنتائج االنتخابات 

التي مت إجراؤها مؤخرا.
ولف����ت رئيس مجل����س إدارة 
اجلمعي����ة علي األنبع����ي خالل 
مؤمتر صحافي عقد صباح أول من 
أمس للرد على االتهامات املوجهة 
إليهم وإيراد بعض اإلجنازات التي 
حتققت في ظ����ل مجالس اإلدارة 
السابقة، إلى أن ما أورده احملامي 
الكثير من  الرفاعي يحمل  هاشم 
املغالطات والقذف والتهم واإلساءة 
لسمعة وذمم أعضاء مجلس اإلدارة، 
وذلك للضغط على وزارة الشؤون 
االجتماعي����ة والعم����ل م����ن أجل 
أهداف شخصية ضيقة، الفتا إلى 
أن الوزارة شكلت فريقا لتقصي 
احلقائق حول الشكوى التي قدمت 
سابقا، كما أش����ار إلى أن مجلس 
القانوني  اإلدارة سيتخذ اإلجراء 
املناسب ضد من قرر اإلساءة إلى 
األعضاء وإدارة اجلمعية، وذلك من 

خالل رفع دعوى قضائية بذلك.
قائال: »إن أبسط ما نرد به على 
االتهامات، ه����و أن جميع ما ورد 
في الشكوى كان في عهد مجلس 
اإلدارة السابق أو األسبق، ومتت 
املصادق����ة عليه م����ن اجلمعيات 
العمومية ومجلس اإلدارة، ومع ذلك 
لن نقبل بهذا الكالم السيئ حفاظا 
على سمعة اجلمعية والتي مازالت 
بأيد أمينة حسب تقييم مساهمي 
اجلمعيات األخرى«. الفتا إلى أن 
األخطاء اإلدارية وإن وجدت فإنها 

لم تضر املساهم بل أفادته«.

تفنيد االتهامات

وفي تفنيده لالتهامات املوجهة 
إلى مجلس اإلدارة، بدءا بالشبهة 
األولى املنسوبة إلى مجلس اإلدارة 
فيما يتعلق بقيامه بتقسيم مقاولة 

علي األنبعي يوقع على التوكيل اخلاص برفع الدعوى ضد اإلساءة )أحمد باكير(رئيس وأعضاء مجلس إدارة جمعية حولي التعاونية خالل املؤمتر الصحافي
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مواعيد العمل: من 9 �صباحا – 1 ظهرا ومن 5 م�ساًء – 9.30 م�ساًء

 للإ�ستف�سار: 24754355 – 24754366 – 24754377

عيادة اجللدية والليزر    د.حممد عمران

عيادة املمار�س العام وال�سكر

د/ دميانة �سمري

اإزالة �شعر اجل�شم وعالج ال�شعريات الدموية بالليزر     پ 

حق��ن امليزوثرياب��ي لع��الج ت�ش��اقط ال�ش��عر  پ 

ون�شارة الوجه

حقن البوتك�س للتجاعيد والتعرق الزائد پ 

الفيلرز لتكبري ال�شفايف واخلدود پ 

اإزالة الزوائد اجللدية والثواليل بالكي  پ 

جهاز االأكتوالين والرولر للعنايه بالب�شرة  پ 

فنية �شينية للعناية بالب�شرة والتجميل پ 

ماج�شتري ن�شاء وتوليد – جامعة عني �شم�س

عـــرو�س خــا�ســة
لإزالة �سعر اجل�سم كاماًل بالليزر

د.ك240


