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استذكر رئيس وأعضاء مجلس إدارة جمعية مدينة سعد العبداهلل 
التعاونية الذكرى الطيبة لألمير الوالد الشيخ سعد العبداهلل، طيب 
اهلل ثراه، ومبناسبة قرب السنة الثالثة لرحيله فإن املجلس يرفع 
أكفه الى املولى عز وجل داعيا بأن يتغمد روح األمير الوالد بواسع 
رحمته وان يس���كنه فسيح جنانه، في الوقت الذي يشعر املجلس 
بالفخر واالعتزاز بأن يكون على رأس احدى اجلمعيات التعاونية 
في البالد والتي سميت باسمه رحمه اهلل، متمنني ان تكون اجلمعية 
من اجلمعيات التعاونية الرائدة في البالد، خاصة بعد ان توشحت 

باسم األمير الوالد.
وأكد رئيس مجلس إدارة جمعية مدينة سعد العبداهلل التعاونية 
ناصر العمار ان نس���بة أرباح اجلمعية للعامني املاليني املنصرمني 
2009/2008 وصلت الى أعلى نس���بة، حيث بلغت 10% بواقع ربع 
مليون دينار صافي ارباح ع���ن كل عام، هذا باالضافة الى حتقيق 
دعم مالي للجمعية بواقع )658.155( ستمائة وثمانية وخمسون ألفا 
ومائة و خمسة وخمسون دينارا، حيث سجل هذا املبلغ كاحتياطي 

قانوني لتقوية املركز املالي للجمعية.
وتابع: كما حققت اجلمعية مبيعات حتى نهاية السنة املاضية 
مبلغا وقدره )2992444( مليونان وتسعمائة واثنان وتسعون ألفا 
وأربعمائة وأربع وأربعون دينارا باملقارنة بالعام املاضي التي بلغت 
جملة املبيعات فيه )1813204( مليونا وثمامنائة وثالثة عشرة ألفا 
ومائتني وأربعة دنانير، اي بزيادة قدرها )1179204( مليون ومائة 

وتسعة وسبعون ألفا ومائتان وأربعون دينارا.
 وكانت هذه الزيادة بسبب افتتاح السوق املركزي الرئيسي الذي 
تزامن مع استعدادات اجلمعية الستقبال شهر رمض���ان املبارك وما 
يتطلبه الشهر الكرمي من استعدادات تتواف���ق ومناسباته العظيمة 
فضال عن قيام اجلمعية بتسخير جمي����ع إمكانياتها الستقبال العام 
الدراس���ي احلالي فضال عن العم����ل على توفير جميع متطلبات 

املساهمني الكرام والتي منها افتتاح لوازم العائلة عالوة على فتح 
األفرع املستثمرة احمليطة بالسوق املركزي.

وأوضح العمار ان من أهم البرامج االجتماعية قيام املجلس بتسيير 
رحلة العمرة األولى للمساهمني، حيث استقطبت اكثر من 170 مساهما 
وذويهم، حيث القت هذه املناسبة الكرمية استحسان اجلميع وعملت 
على تقوية وشائج املعرفة والعالقات بني املعتمرين من جانب وبني 
اجلهاز املنظم لهذه الرحلة من جانب آخر وقد اس���تخلص املجلس 
أفضل النتائج التي حتققت من هذه املناسبة واستثمر املجلس منها 

ما سيقوم بتقدميه في رحلة العمرة الثانية.
 ه���ذا وقد عمل املجلس على وضع اللمس���ات األخيرة للمراحل 
التنفيذية خلطته السنوية 2010 والتي منها: العمل على فتح السوق 
املركزي الثاني، االنتهاء من املراحل األخيرة لتش���غيل فرعي الغاز 
والبنشر، االنتهاء من املراحل األخيرة لتشغيل األفرع التجارية داخل 
السوق املركزي، تنفيذ خطة العمل للبرامج واألنشطة االجتماعية 

والتي تعتبر نقلة نوعية في هذا اجلانب.
وتابع أن مجلس اإلدارة وجميع العاملني في جمعية مدينة سعد 
العبداهلل التعاونية يتشرفون باستقبال املساهمني بعد ظهر هذا اليوم 
)الرابعة عصرا( لعقد اجلمعية العمومية وعرض التقرير السنوي 
الثالث للس���نة املالية املنتهية في 2009/10/31، حيث يتضمن هذا 
التقرير أهم إجنازات مجلس اإلدارة اإلدارية واملالية ويتطلع املجلس 
من خالل حضور االخوة أعضاء اجلمعية العمومية العادية وتفاعلهم 
املنتظر لتحقيق التطور والتقدم واالزدهار للجمعية واملنطقة وذلك 
من خالل ما سيتيحه لنا السادة أعضاء اجلمعية العمومية من مجال 
لتقدمي خدمات أفضل لهم ومحاولة تذليل اي عقبة تقف في سبيل 

حتقيق الهدف الذي يصبو اليه اهالي املنطقة الكرام.
 هذا وسيتم بعد اعتماد التقريرين املالي واإلداري توزيع األرباح 

على املساهمني.

العمار: ربع مليون دينار صافي أرباح جمعية سعد العبداهلل 
والسوق المركزي وزيادة المبيعات 1.18 مليون دينار

متتاليتي�ن ولس�نتين  ع�ام  ل�كل   %10 العامي�ن  ع�ن  للمس�اهمين  أرب�اح  نس�بة  أعل�ى  توزي�ع 
افتت�اح الس�وق المركزي الثان�ي خ�الل المرحلة الثاني�ة لخطة عمل 
المجل�س وبرامج وأنش�طة اجتماعي�ة غير مس�بوقة تنتظر المس�اهمين

رئيس مجلس اإلدارة أكد أن الجمعية العمومية ستعقد اليوم لعرض التقرير السنوي الثالث

ناصر العمار

طلبة »أفضل 100 مشروع« يتنافسون على الجائزة الكبرى 
أمام لجنة التحكيم في معرض الكويت العلمي 4 و5 الجاري

اعلنت مسابقة معرض الكويت العلمي، 
اكبر مسابقة علمية تنظم في الكويت والتي 
تضم اكثر من 150 مدرس���ة، عن الطالب 
الذين سيتنافسون للفوز باجلائزة الكبرى 
ل� »أفضل 100 مشروع« امام جلنة التحكيم 
ملعرض الكويت العلمي واملكونة من ستة 
خبراء في مج���االت العلوم والرياضيات 
خالل يومي 4 و5 اجلاري، ستعلن اللجنة 
عن اسماء الفائزين خالل احلفل اخلتامي 
لذي سيعقد يوم 6 اجلاري في قاعة سلوى 

صباح األحمد.
وسيحضر احلفل اخلتامي راعي املسابقة 
وزير النفط ووزير االعالم ورئيس مجلس 
ادارة مؤسسة البترول الكويتية، الشيخ 
احم���د العبداهلل وضيف الش���رف وزير 
الصحة د.ه���الل الس���اير. وقالت املدير 
التنفيذي ملسابقة معرض الكويت العلمي 
اسيل التركيت: »اننا فخورون جدا بطالب 

»أفضل 100 مشروع« ملا كرسوه من جهد 
وساعات طويلة لتطوير افكارهم العلمية 
االولية لتصبح من ابتكارات الواقع وامللهمة، 
املسابقة هذا العام محكمة جدا، فقد متيز 
الطالب خ���الل مرحلة التجارب العلمية، 
اننا نتطلع ملكافأة هؤالء الطالب الواعدين 

على اجنازاتهم املميزة«.
وعن اجلوائ���ز فاجلائزة الكبرى التي 
سيحصل عليها الفائز باملرتبة االولى، هي 
عبارة عن منحة دراسية مخفضة التكاليف 
لشهادة البكالوريوس في التخصص الذي 
يختاره الطالب والتي تقدمها جامعة اخلليج 
للعلوم والتكنولوجيا )Gust( باالضافة الى 
كأس املرتبة االولى وجائزة نقدية بقيمة 
750 دينارا وشهادتني تقديريتني للمشاركة 
واملرتبة وقسائم شرائية بقيمة 100 دينار 
وفرصة التدريب في ش���ركة شلمبرجر 
للخدمات النفطية، كما ستحصل مدرسة 

الفائز باملركز االول من شركة شلمبرجر 
على مختبر مزود بأجهزة كمبيوتر موصولة 
مبرك���ز علمي عبر االنترن���ت وببرنامج 
التثقيف العلمي العاملي )SEED( الذي يوفر 
جميع املعلومات الالزمة ويلهم الشباب على 
اتباع مهن تناسبهم في املجاالت العلمية، 
اما الفائز باملرتبة الثانية، فجائزته عبارة 
عن فرصة التدريب في شركة شلمبرجر 
للخدمات النفطية باالضافة الى كأس املرتبة 
الثاني���ة وجائزة نقدية بقيمة 500 دينار 
وشهادتني تقديريتني للمشاركة واملرتبة 
وقسائم شرائية بقيمة 100 دينار، والفائز 
باملرتبة الثالثة فسيحصل على كأس املرتبة 
الثالثة وجائزة نقدية بقيمة 350 دينارا 
وشهادتني تقديريتني للمشاركة واملرتبة 
وقسائم شرائية بقيمة 100 دينار، جميع 
طالب املشاريع املؤهلة ملرحلة التجارب 

العلمية سيحصلون على جوائز قيمة.

العبداهلل يقدم الجوائز للفائزين خالل الحفل الختامي 6 مارس

الراشد إلعادة البعثات الدراسية 
ألبناء الكويتيات والمحتاجين

حثت احملامية ليلى الراشد 
وكي���ل وزارة التعليم العالي 
د.خالد السعد على اعادة صرف 
منح ابناء الكويتيات الدراسية 
البكالوريوس  في ش���هادتي 
والتعليم العالي في املاجستير 

والدكتوراه.
وقالت الراش���د ف���ي بيان 
صحافي انه م���ن املالحظ ان 
وزارة التعلي���م العال���ي ق���د 
أوقفت مؤخرا املنح الدراسية 
عن الطلبة والطالبات احملتاجني 
مبن فيهم ابناء وبنات املواطنات 
الكويتي���ات، وذلك دون ابداء 

االسباب املقنعة، وقالت رغم ان تلك املنح كانت ُتصرف لهم ليس 
من خزينة الدولة أو ميزانية وزارة التعليم العالي، بل كانت عبارة 
عن تبرعات من بعض الش���ركات كدعم انساني لهذه الفئة كانت 
تصرف لهم من خالل نظام اصطلح على تس���ميته من قبل وزارة 

التعليم العالي )نظام األوفست(.
وتابعت: انني شخصيا أسمع خيرا عن د.السعد الذي أسندت 
له وكالة التعليم العالي مؤخرا خلفا للدكتورة رشا الصباح، فهو 
رجل أكادميي معروف بانسانيته وتقديره للعلم وطالبيه، وبالتالي 
أحثه وأذكره بأهمية وجسامة املسؤولية وحمل االمانة التي ألقيت 
على عاتقه وقبل بها، وبالتالي عليه أن يبرئ ذمته دون ابطاء من 
خالل اعادة صرف تلك املنح الدراس���ية لطالبيها من طالبي العلم 
س���واء من ابناء الكويتيات أو غيره���م من البدون، واآلخرين من 
احملتاجني من اجل امتام تعليمهم اجلامعي والعالي، وأظن ان خير 

تعليمهم سيعود لصالح هذه االرض الطيبة.
ومتنت احملامية ليلى الراشد أال تكون هناك ضغوط على وكيل 
التعليم العالي من بعض االطراف التي ال ترغب في استمرار مثل 
هذه املنح االنسانية وان وجدت فإنني أناشد الوكيل السعد االعالن 
عنها وايضاح دوافعها، ألن ايقاف املنح بهذا الشكل املفاجئ تضع 

أكثر من عالمة استفهام ازاء هذه القضية االنسانية.

تمنت عدم وجود ضغوط من أطراف نافذة

ليلى الراشد


