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أسف لوقوع 77 ضحية من الشباب بسبب الحوادث

المطر: »السالمة المرورية« تشارك 
بفاعلية في أسبوع المرور الخليجي

أعلن رئيس جمعية السالمة املرورية بدر املطر مشاركة جمعية السالمة 
املرورية بفاعلية في أسبوع املرور اخلليجي والذي ينطلق األحد املقبل 
حتت ش����عار »احذر أخطاء اآلخرين«. ولفت املطر الى ان اجلمعية أعدت 
برنامجا خاصا للمش����اركة في أس����بوع املرور اخلليجي منها استضافة 
أعضاء الوف����د اخلليجي الزائر للكويت واقامة ندوة على هامش امللتقى 
وغيرها من األمور التي من شأنها االسهام بشكل فاعل في مواجهة أخطار 
احلوادث املرورية. واعرب املطر عن بالغ أسفه لوقوع 77 قتيال من خيرة 
شباب الكويت خالل شهري يناير وفبراير املاضيني فقط وهو أمر يدعونا 
الستنهاض جميع الهمم في مواجهة ضحايا الطرق املتزايد كل عام بشكل 
خطير. وأكد ان جمعية الس����المة املرورية ومن خالل حملتها التوعوية 
»نحن املشكلة واحلل« قامت والتزال تبذل جهودا توعوية كبيرة للحد من 
احلوادث املرورية مطالبا جميع فعاليات املجتمع ورجال األعمال ومؤسسات 
املجتمع بضرورة التكاتف مع جهود اجلمعية للتصدي للحوادث املرورية 

بدر املطرالتي تلتهم خيرة شبابنا كل عام.

رئيس إدارة »تعاونية الجابرية« أكد أن قانون التعاون الجديد مؤامرة من »الشؤون« لخصخصة الجمعيات 

دشتي: حل ظاهرة ارتفاع األسعار بيد »التجارة« 
من خالل تطبيق اتفاقية »الجات« وفتح السوق الحرة

تستطيع ان تزين مثل هذا الصرح االقتصادي 
التعاونية ومنافذ التسوق  من اجلمعيات 
األخرى. واعرب عن أمله من خالل تعاون 
احت����اد اجلمعيات التعاوني����ة في الكويت 
واالحت����اد اإليراني ان يتم تصدير مختلف 
املس����تحضرات الكيماوي����ة واألدوية التي 
حتظى باهتم����ام الكويت، مش����يرا الى ان 
التع����اون االقتصادي مع الكويت ليس من 
جانب ربحي امنا ينطلق من جانب االخوة 
واملودة واجليرة. وق����ال: نأمل ان يتفضل 
االخوة التجار ورجال األعمال بزيارة ايران 
لالطالع عن كثب على التطورات الصناعية 
املوجودة هناك على مختلف املجاالت، ونتمنى 
ان يكون للصحافة دور طليعي ومهم مع هذا 
الوفد لالطالع على هذه التطورات املذهلة في 
هذا السياق. وفي رده على سؤال عن حجم 
الصادرات والواردات بني الكويت وايران قال: 
ان حجم التبادل التجاري حاليا ال يتعدى 300 
مليون دوالر، وهو دون مستوى الطموح، بل 
انه يشهد تضاؤال مقارنة باألعوام السابقة، 
ونأمل من خالل اجتماع اللجنة ان يتضاعف 
الرقم ويشهد منوا السيما ان االدارة السياسية 
في كل من البلدين حترص على ايصال الرقم 

الى 7 مليارات دوالر. 

خطة التنمية

واضاف بالقول: الش����ك ان هذا الطموح 
موجود للوصول لهذا الرقم فهناك امكانات 
متوافرة فالكويت مقبلة على خطة التنمية 
الطموح وقد تستفيد من امكانات متوافرة 
في ايران، منها مثال، اننا أنشأنا نفقا حتت 
األرض بطول 2.5 كم خالل 9 أش����هر فقط، 
وبرجا لالتصاالت بطول 134 مترا، وهناك 
أبراج سكنية أنشأها املهندسون اإليرانيون 

في دبي تفوق 180 طابقا.
وفي رده على س����ؤال ل����� »األنباء« عن 
أهم ما أسفر عنه اجتماع اللجنة التاسعة 
املشتركة من نتائج قال: هناك محضر اجتماع 
من 25 مادة سيوقع بحضور وكيل الوزارة 
رشيد الطبطائي ويتضمن فقرات متعددة 
في مجال االستثمارات بني البلدين ومجال 

املوانئ وتطوير التجارة البينية.
وعن رأيه في التجربة التعاونية بالكويت، 
وصفها أفقهي بأنها جتربة غنية جدا، وراقية 
وقال: أنا باركت هذا التنظيم واملرونة املتبعة 
في اجلمعيات، السيما وانها مستلهمة من 
العقيدة اإلس����المية املبنية على التعاون، 
ومقتبس����ة من منطلق وفكر إسالمي قومي 
وهو خدمة أبناء املجتمع، وفي ايران، هناك 
جمعيات تعاونية على مستوى الوزارات فقط 
ولكن بأسلوب آخر، ولكي اعترف بان هذا 

النموذج في الكويت متطور وراق.
واضاف بالقول: لقد ملس����ت في جمعية 
اجلابرية التعاونية تنوعا وتعددا في أشكال 
املس����تحضرات واملواد املعروضة، بحيث 
ان الزبون يس����تمتع عند جتوله في أروقة 
اجلمعي����ة، مضيفا ان املنتج����ات اإليرانية 
قد تكون متواضعة احلضور في الكويت، 
وذلك بس����بب الدعاية املتطورة للشركات 
واملاركات الغربية الكبيرة، ولكن علينا ان 
نواظب ونحرص على رفع مستوى الدعاية 
لبضائعنا، ولك����ن من جانب آخر يجب ان 
يحرص الزبون على شراء البضائع من الدول 
اإلسالمية وليس ايران فقط، وان يشتري 
املسلم البضاعة احلالل والتي يصنعها العامل 
املس����لم، ويجب ان نتعاون وان نكون الى 
جانب بعضنا البعض، ونحن كمس����لمني 

يجب ان نكون كتلة واحدة.

على عدة جمعيات في مناطق أخرى، ولكن 
على كثافة عدد السكان في املنطقة نطالب 
بزيادة املساحة وهي في طور املوافقة، كما 
ان املبنى القدمي في طور دراسة هدمه وبنائه 
من جديد وتصميمه كونه كان شبرة مؤقتة 
قدمية بنيت على حس����اب أهل املنطقة من 

سنة 1984.
واشار الى ان املبيعات كانت في السنة 
املاضية في حدود 17 مليونا، وحاليا خالل 
السبعة أشهر جتاوزنا ال� 10 ماليني بزيادة 
880 ألف دينار عن الفترة نفسها من السنة 

املاضية، بزيادة 8% من املبيعات.
ومن جهته أع����رب نائب وزير التجارة 
االيرانية ورئيس الهيئ����ة العامة لتطوير 
التجارة البينية في اجلمهورية اإلسالمية 
اإليرانية بابك أفقهي عن سروره لوجوده 
في الكويت في مطلع شهر ربيع األول الذي 
يوافق ذكرى املولد النبوي الشريف، متمنيا ان 
تكون هذه املناسبة منطلقا لتعزيز العالقات 

بني البلدين اجلارين الصديقني.
وقال انه خالل اليومني املاضيني أجرينا 
لقاءات مهمة مع االخوة األشقاء في الكويت 
مثل وزير التج����ارة أحمد الهارون ووكيل 
الوزارة رشيد الطبطبائي، وبدأنا االجتماع 
التاسع للجنة التجارية املشتركة بني الكويت 
وايران، كما التقينا محافظ البنك املركزي 
ورئيس الهيئة العامة للصناعة ومت االتفاق 
على تعزي����ز التبادل التجاري بني البلدين 
ونحن حريصون على تطوير هذه التجارة. 
واش����ار الى ان معدل االنتاج القومي خالل 
الع����ام املاضي بلغ 820 مليار دوالر وهناك 
تعاون وتواصل جت����اري مع أكثر من 160 
دول����ة حول العالم بلغ مجموعه 153 مليار 
دوالر ولدينا 350 مشروعا جتاريا وصناعيا 

مع كثير من دول العالم.

اقتراحان

وقال ان هناك اقتراحني مني في الكويت 
األول قضية األمن الغذائي، فنحن مستعدون 
لتوفير األراضي اخلصبة الزراعية في ايران 
وهي جاهزة الستثمارها من قبل املستثمرين 
الكويتيني وتصدير احملاصيل بكل أنواعها 
الى الكويت، وذلك بأسعار وجودة تنافسية 

الكويت دون اإلمارات والسعودية، وحل هذه 
املشكلة يا وزير التجارة بتطبيق اتفاقية 
اجلات التي وقعت عليها الكويت، وافتتاح 
سوق حرة للكل، وأي شركة لها احلق في 
استيراد هذه املنتجات، واملفترض أال يكون 
هناك وكيل حصري لشركة معينة، ونحن 
سألنا »التجارة« ويقولون اجلمارك هي التي 
متنع، فهل من املنطقي ان تباع املنتجات في 

السعودية بسعر أرخص؟
وعن قانون التعاون اجلديد، قال ان هذه 
مؤامرة كبرى من قبل وزارة الشؤون على 
اجلمعيات التعاونية من غير ان يرجعوا ألي 
تعاوني، وتابع ان مبيعات اجلمعيات تفوق 
نصف مليار دينار، وهو ما يفتح الش����هية 
لالستيالء على اجلمعيات والفائدة منها من 
خالل اخلصخصة، وهذا توجه غير منطقي، 
ونحن لن نسكت اذا متت اخلصخصة فهناك 
محكمة دستورية وإعالمية، وليعلم القاصي 
والداني ان اجلمعيات ملكية خاصة لسكان 
املنطقة املساهمني ولها نظم ولوائح تديرها، 
فلماذا يتم اكراه الناس في ملكياتهم، حتى 
يقولوا نريد ان نبيعها باملزاد العلني ويأخذ 
كل مساهم 1000 او 2000 ويدفعها خالل سنة 

للتاجر 20 ألفا.
وأعرب دشتي عن سعادته الغامرة لزيارة 
وفد وزارة التج����ارة اإليراني الى الكويت 
عموما وإلى جمعي����ة اجلابرية على وجه 
اخلصوص، مشيرا الى ان هدف زيارة الوفد 
الى اجلمعية هو االطالع على فكرة التعاونيات 
ومدى جناحها، وذلك في سياق كثرة زيارات 
الوفود اخلارجية، وهو دليل على جناحها 

بإدارة أبناء املنطقة.

مشاريع مستقبلية

وعن املشاريع املس����تقبلية للجمعية، 
ذكر انه »بالنس����بة لنا وبخصوص املبنى 
احلالي فليس هناك تسليم نهائي له، حيث 
ان هناك أمورا لم تنته بني وزارة األشغال 
واملقاول«، وقال: ان املبنى قاصر على املساحة  
التسويقية، وال يحاكي طموح األهالي من 
ضخامة املساحة املخصصة ملبنى اجلمعية 
86 ألف متر، واملخصص للجمعية أقل من 
ذلك، ولألس����ف فإن هذا األمر صار يطبق 

محمد راتب
شدد رئيس مجلس إدارة جمعية اجلابرية 
التعاونية يوسف دشتي على ان التعاونيات 
هي التي وفرت خالل الغزو األمن الغذائي 
للمواطنني واس����تعانت احلكومة بها ومن 
خاللها باع التجار بضائعهم وأخذوا حسابها 
كامال، وهناك تاريخ موجود للتعاونيات ال 
منح����وه، وليس اليوم مبجرد قلم بني يوم 
وليلة ننسف هذا الصرح كله، وأضاف: نحن 
نتمنى أن يزيد عدد األعضاء وبالتالي ستزيد 
األفكار املطروحة والرقابة، فكيف اليوم نقلل 
العدد؟! نحن ال نرى إال منطق تخريب العمل 
التعاوني لصالح التجار، وهذا ما شهدناه 
خالل السنوات ال� 3 املاضية لصالح التجار 

وليس لصالح املواطن والتعاونيات.
جاء ذلك خالل مؤمتر صحافي على هامش 
زيارة وف����د وزارة التجارة اإليراني وعلى 
رأس����ه نائب الوزير ورئيس الهيئة العامة 
لتطوير التجارة البيني����ة في اجلمهورية 
اإلس����المية اإليرانية بابك أفقهي جلمعية 

اجلابرية التعاونية.
وقال: ان الشؤون جهة رقابية، لكن فضل 
النجاح يعود الى القائمني على العمل، وذلك 
إذا توافرت له األرضية اخلصبة، ولكن اذا 
جئنا كل يوم بقرارات تعوق هذه املسيرة 
فإن األرض س����تصبح بورا، مشيرا الى ان 
وجود 4 او 5 جمعيات من 54 جمعية لديها 
جتاوزات أمر صحي وال مينع من ان نحاسب 
الش����خص املخالف ولكن ليس ان نحاسب 
املنطقة واألهالي على هذا الروتني، واحلركة 
التعاونية. ووجه دش����تي انتقاداته لوزير 
الشؤون، بسبب تدخله في غير صالحياته، 
مثل من����ع اجلمعية التعاونية من ان ترفع 
اإليجار على البنك، وقال: ان مثل هذا احلكم 
غير قانوني، وأنت دكتور في القانون، وتقول 
ان هذا الق����رار وزاري، فما معنى اال نرفع 
اإليجار على البنك بالذات، فلماذا؟ وما معنى 
ان البنك يدفع في مناطق أخرى أضعاف ما 
يدفعه من إيجار في اجلمعية التعاونية رغم 
ان األخيرة توفر له مساحات أكبر؟ وقال: 
ال أدري سبب هذه التصرفات سواء كانت 

ضغوطا من التجار او غير ذلك.

زيادة األسعار

ولفت الى انه بالنسبة لزيادة األسعار 
بعد حل االحتاد فقد ألغوا جلنة األس����عار، 
وصارت الشركات تنفرد بهذا األمر، وتضغط 
على اجلمعيات بعدم إنزال البضاعة، وصار 
هناك توجي����ه إعالمي بأن اجلمعيات تبتز 
الشركات وهذا أمر غير منطقي وغير صحيح، 
ألن أغلب اصحاب اإلعالم أنفس����هم جتار 
ولهم مصال����ح، ونحن نقول نريد رأيا كما 
للتج����ار رأي، وقال: ان التجار يتحججون 
بأن االرتفاع في املنش����أ، فإذا ارتفع السكر 
فلماذا ال يرتفع الصابون بنسبة 25% رغم 
ان النفط مضى علي����ه مدة ثابتا؟ والوعي 
الذي يجب ان يكون عند املواطن ان يقطع 
املنتج ويأخذ البديل، وال توجيه من حماية 
املستهلك لتبني للناس ان للمنتجات البديلة 
نفس التركيبة، واإلعالنات بأنه أفضل جودة 

غير صحيحة.
وردا على اتهام »التجارة« بأن اجلمعيات 
هي املتسبب في ارتفاع األسعار، قال ان االتهام 
س����هل على »التجارة«، فهل لديها البيانات 
الكاملة عن أس����باب ارتفاع األسعار، وأين 
دور التجارة خالل الفترة املاضية؟ وكل يوم 
يخلقون مبررات، فهناك أزمة اقتصادية على 
مستوى العالم، فلماذا ترتفع األسعار في 

أفقهي: نبارك التجربة التعاونية الراقية في الكويت والمقتبسة من فكر إسالمي قويم واإلمكانيات اإليرانية 
قادرة على أن تحاكي متطلبات الخطة التنموية الطموحة وتصدير التكنولوجيا الصناعية والهندس�ية للكويت

جولة في تعاونية اجلابرية يوسف دشتي وبابك أفقهي خالل املؤمتر الصحافي

»الملتقى اإلعالمي العربي« تمنح عبدالعزيز خوجة جائزة اإلبداع اإلعالمي
أعلن���ت هيئة امللتقى االعالمي العربي عن منح د.عبدالعزيز 
خوجة وزير الثقافة واالعالم في اململكة العربية السعودية جائزة 
االب���داع االعالمي عن »روح املب���ادرة االيجابية جتاه دعم آفاق 
احل���وار االعالمي« والتي متنحها هيئة امللتقى االعالمي العربي 
بش���كل سنوي للرواد الذين يساهمون بشكل مباشر وفعال في 
خدمة املنظومة االعالمية العربية س���واء كان ذلك باملجهودات 
املباش���رة أو بالقرارات الفعالة التي تساهم في تذليل العقبات 
أمام تطوير قطاعات االعالم أو بأي ش���كل كان، وسيتم تكرميه 
خالل انشطة امللتقى االعالمي العربي السابع الذي ستحتضنه 
الكويت في الفترة من 25 وحت���ى 27 ابريل املقبل حتت رعاية 

سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد.

وقال االمني العام لهيئة امللتقى االعالمي العربي ماضي اخلميس 
ان د.خوجة استحق هذه اجلائزة التي جاءت بإجماع اعضاء االمانة 
العامة للجائزة لدوره الكبير في فتح آفاق احلوار االعالمي بني 
وزارة االعالم وقطاعات االعالم ومؤسساته املختلفة في اململكة 
العربية السعودية وخارجها، وأضاف اخلميس ان د.خوجة يعتبر 
أول وزير اعالم يحسن التواصل مع االعالميني والصحافيني عبر 
الوسائل االعالمية التكنولوجية احلديثة ويفتح معهم حوارات 

متصلة حول العديد من القضايا االعالمية.
وأضاف اخلميس ان مساهمات د.خ،جة قد ساعدت الى حد كبير 
على تضييق الهوة االعالمية الكبيرة بيننا وبني الغرب، ومن ناحية 
أخرى كانت مساهماته عنوانا بارزا في تغيير الصورة النمطية 

للعالم العربي لدى الغرب وتقدمي النموذج العربي املتفاعل مع 
آليات العصر وتقنياته واستغاللها بشكل ايجابي.

وللدكتور خوجة مس����اهماته القيم����ة الفعالة في حركة االعالم 
السعودي والعربي بشكل عام، حيث يعتبر من اوائل الذين أسسوا 
ألنفسهم موقعا خاصا عبر مواقع التواصل االجتماعي االلكترونية، 
وذلك يسهم في التواصل املباشر مع مختلف الشرائح والعقليات، 
االمر الذي يفسح مجاال كبيرا أمامهم للتفاعل املباشر مع املسؤولني 
وصناع القرار بشكل غير مسبوق في عاملنا العربي، وكذلك فإن في 
ذلك داللة قاطعة على اس����تخدام وسائل العصر احلديث والتفاعل 
معها واحلث على اس����تخدامها ملا في ذلك من منفعة كبرى وداللة 

د.عبدالعزيز خوجةعظيمة على اهمية مسايرة مفردات العصر احلديث. ماضي اخلميس

)أحمد باكير(تكرمي بابك أفقهي

أكد أن المجالس جاءت باالنتخاب

االنتهاء من مركز حطين أبريل المقبل

المعراج: قانون التعاون يضر بالمساهمين 
وتعديالته تمت دون استشارة أهل االختصاص

السمحان يناشد »الشؤون« السماح لتعاونية 
حطين بطرح مناقصة تأثيث السوق المركزي

محمد راتب
أك���د رئيس مجل���س إدارة 
القار  الدس���مة وبنيد  جمعية 
أحمد املعراج ان قانون التعاون 
اجلديد الذي وافقت عليه اللجنة 
الصحية في مجلس األمة جاء 
حملاربة الدميوقراطية التي تفخر 
بها الكويت على مستوى العالم 
نظرا ألن املجلس يعتبر منتخبا 
م���ن قبل املواطن���ني ومجلس 
اإلدارة منتخب من املساهمني 

فكيف يصدر هذا القانون.
وب���ني ان هذا القانون ليس 
في مصلحة املساهمني، والتجار 

اليوم يحاولون وض���ع أيديهم على اجلمعيات 
ومن دون حسيب أو رقيب، وقد متادوا في رفع 
األس���عار مرات عدة ولم حترك وزارتا الشؤون 
والتجارة ساكنا واآلن بعد حل االحتاد جاء دور 
اجلمعي���ات إليذائها والتضييق عليها من خالل 
هذه القوانني التي متت صياغتها دون دراس���ة 

واستشارة التعاونيني أهل االختصاص.
وأوض���ح انه كان من الواج���ب على أعضاء 
مجل���س األمة ان يتص���دوا ملثل ه���ذا القانون 

ومواده وإذا كان عضو مجلس 
األمة ال يش���ترط عند ترشحه 
ان يكون حاصال على ش���هادة 
فمن باب أولى أال يشترط ذلك 
على التعاونيني، كما ان حتديد 
دورتني فقط للعضو يعتبر ظلما 
فادحا، فم���ادام عضو مجلس 
اإلدارة حظي بثقة املس���اهمني 
فما املشكلة في ان يستمر في 
إدارة أعمال اجلمعية مادام في 

املستوى املطلوب.
واس���تطرد املع���راج قائال: 
بالنسبة ل� 5 أعضاء جدد فالعدد 
غير كاف، وعدم وجود خبرات 
سابقة أيضا سيحدث خلال في عمل اجلمعية، ولو 
دخل العنصر اجلديد على هذا األساس فستكون 
هناك قرارات خاطئة وهذا ما يجعل هناك ثغرات 
ف���ي اجلمعية قد يس���تغلها البعض ملصاحلهم 

الشخصية.
وتوج���ه املعراج بالش���كر ألهال���ي املنطقة 
وتواصلهم مع مجل���س ادارة جمعيتهم، داعيا 
إياهم الى طرح أفكارهم ومقترحاتهم والتي تبنى 

مجلس اإلدارة الكثير منها.

في كيفية الصرف من بند املعونة 
االجتماعية لعمل مش����اريع مهمة 
واستغاللها بشكل جيد في أمور 

تهم أهالي املنطقة.
الغالء  وعزا السمحان قضية 
املصطنع واملس����تمر في الس����لع 
الغذائية واالستهالكية الى أن ذلك 
يعود الى جشع بعض التجار وليس 
اجلمعيات التعاونية، مشيرا الى 
ان هام����ش األرباح باجلمعيات ال 

يتجاوز ال� %10.
وأكد الس����محان حرص إدارة 
جمعية حطني على دعم املبدعني 
واملتميزي����ن من ش����باب املنطقة 
بالتواصل االجتماعي بني األهالي 

واجلمعية.
وأش����اد بعودة جلنة مراقبة 
إعادة  األسعار، ووصف ذلك بأن 
اللجنة تعد أفضل القرارات التي 
أصدرته����ا وزارة الش����ؤون ف����ي 
الفترة األخيرة، ودعا الس����محان 
الى ضرورة إشهار جمعية حلماية 
املستهلك اسوة مبا هو معمول به 
في دول مجاورة، كما أكد السمحان 
ان طرح مناقصات بشأن احملالت 
االس����تثمارية سيكون بعد تسلم 
مجلس االدارة للمباني من وزارة 

الشؤون.
كم����ا طالب الس����محان وزارة 
الصحة بإنشاء مستوصف باملنطقة 
الف مواطن،  والتي يس����كنها 19 
ويفتق����دون ه����ذه اخلدمة منذ 10 

سنوات.

قام بجول����ة برفقة بعض النواب 
وأعض����اء املجلس البلدي ووكيل 
وزارة الشؤون االجتماعية والعمل 
محمد الكندري وان مجلس االدارة 
تلقى وعدا من الوزير صفر بتجاوز 
كل املش����اكل التي أدت الى تأخير 
املش����روع وتعطيل األعمال فيه، 
واتخاذ كل االج����راءات القانونية 
بحق املقاول السابق الذي تسبب 
في تأخير اجناز مركز الضاحية، 
وقال السمحان: ان الوزير د.صفر 
وعدنا باالنتهاء من املش����روع في 

ابريل املقبل.
الس����محان بع����ض  وانتق����د 
القطاع  الس����لبية في  املمارسات 
التعاوني وتسييس هذه احلركة 
مطالبا بضرورة تشديد العقوبات 
على املتجاوزين في مجالس اإلدارة، 
كما دعا وزارة الشؤون إلعادة النظر 

محمد راتب
ناش����د رئيس جمعية حطني 
التعاونية عبدالعزيز الس����محان 
وزارة الشؤون االجتماعية والعمل 
السماح للجمعية بطرح مناقصة 
تأثيث السوق املركزي اجلديد، وذلك 
كسبا للوقت، مشيرا الى ان عملية 

التأثيث قد تطول ملدة عام.
وأعرب السمحان عن أمله في 
االنتهاء من مركز ضاحية حطني 
في ابريل املقبل، كما توقع افتتاح 
السوق اجلديد بداية العام املقبل 

.2011
جاء ذلك في تصريح للسمحان 
إلبراز إجنازات وأنشطة اجلمعية 
ومشاريعها املستقبلية، حيث أضاف 
ان اجلمعية حققت مبيعات قدرها 
مليون و812 ألف دينار عام 2009 
وهذه تعد فترة ممتازة في حتسن 
املبيع����ات بالرغم من عدم وجود 
السوق املركزي الكبير، واقتصار 
البيع على فرعي اجلمعية اللذين 
يعدان فرعني صغيرين بالنسبة 
حلج����م املنطقة والت����ي ال ميكن 
استيعاب جميع السلع على أرففها 

لصغر مساحتها.
وقال ان افتتاح السوق اجلديد 
س����يكون فاحتة خير على جميع 
س����كان املنطقة، مش����يرا الى ان 
تهاون املقاول قد تسبب في تأخير 

السوق.
وأشار السمحان الى ان وزير 
األش����غال العام����ة د.فاضل صفر 

أحمد املعراج

عبدالعزيز السمحان


