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جمعيـة الفـروانـيـة التعاونيــة

جمل�س الإدارة

بناء على كتاب وزارة ال�شوؤون الجتماعية والعمل املوؤرخ يف 2010/3/4 ب�شاأن املوافقة 

على حتديد موعد يوم الأحد املوافق 2010/4/4 للجمعية العمومية ويوم الثنني 

املوافق 2010/4/5 لالنتخابات.

يت�شرف جمل�س اإدارة جمعية الفروانية التعاونية بدعوة ال�شادة امل�شاهمني البالغني 

من العمر )21 عامًا فاأكرث(  يف تاريخ انعقاد اجلمعية العمومية وامل�شاهمني يف اجلمعية 

املقرر عقدها يوم  العادية  العمومية  اجتماع اجلمعية  2009/12/31 حل�شور  حتى 

2010/4/4 يف متام ال�شاعة الرابعة والن�شف ع�شراً يف مدر�شة املثنى  الأحد املوافق 

البتدائية بنني، ويف حالة عدم اكتمال الن�شاب القانوين يوؤجل الجتماع ملدة ن�شف 

�شاعة لي�شبح قانونيًا بح�شور )25( ع�شواً وذلك ملناق�شة جدول الأعمال التايل:

 2009/12/31 يف  املنتهية  املالية  ال�شنة  عن  الإدارة  جمل�س  تقرير  مناق�شة   )1
وامل�شادقة عليه.

العمومية  امليزانية  على  والت�شديق  احل�شابات  مراقب  تقرير  مناق�شة   )2
واحل�شابات اخلتامية لل�شنة املالية املنتهية يف 2009/12/31.

اأتعابه. 2010/12/31 وحتديد  تعيني مراقب ح�شابات للعام املايل املنتهي يف   )3
انتــهــت  الـــذين  مـن  بــدًل  الإدارة  ملجــلــ�س  جـــدد  اأعـ�شـاء  ثالثــة  انتخــاب   )4
ال�شاعة  متام  يف  تبداأ  �شــــوف  النتخابـــات  بـــاأن  علــمًا  ع�شويتهم،  مدة 

اخلام�شة من م�شاء يوم الثنني املوافق 2010/4/5 يف مدر�شة املثــنى البتدائية 

بنني وملدة )3( �شاعات.

مــالحظــات:

يجب على كل ع�شو اح�شار البطاقة املدنية الأ�شلية ولن تعتمد �شورة عنها   - 1
اأو اح�شار �شهادة ملن يهمه الأمر من املعلومات املدنية.

على ال�شادة امل�شاهمني وغري م�شتكملني مللفاتهم �شرورة مراجعة الإدارة خالل   - 2
الدوام الر�شمي ل�شتكمال امللفات.

عليهم  الربيد  طريق  عن  امليزانية  كتيب  ي�شلهم  مل  الذين  امل�شاهمني  على   - 3
مراجعة الإدارة ل�شتالم ن�شخة من الكتيب.

واهلل ويل التوفيق

اإعالن عن عقد اجلمعية العمومية

واإجراء االنتخابات
لل�سنة املالية املنتهية يف 2009/12/31

الفودري: تكريم أكبر وأصغر أم سنًا
بالجزيرة الخضراء 19 الجاري

واملقيمات، حيث سيتم اختيار 
أكبر وأصغر أم، وقد رصدت 
ادارة اجلزي����رة اخلض����راء 
جوائ����ز وهدايا قيمة تكرميا 

لكل االمهات املشاركات.
وأك���د الف���ودري حرص 
الش���ركة عل���ى املش���اركة 
املناس���بات االجتماعية  في 
والوطنية وغيرها، والتواصل 
مع زوار مرافقها من املواطنني 
ومش���اركتهم  واملقيم���ني 
احتفاالتهم ومناسباتهم العامة 
واخلاص���ة وتقدمي اخلدمات 
االجتماعي���ة والترفيهي���ة 
والترويحية وغيرها لرسم 
البس���مة على وجوه كل من 

يقيم على أرض الكويت.
ودعا الفودري زوار ورواد 
اجلزيرة اخلضراء لالستمتاع 
الفني والترفيهي  بالبرنامج 
التكرمي  الذي يصاحب حفل 
وقضاء أوقات ممتعة في ربوع 
اجلزيرة اخلضراء مبصاحبة 
األس����ر والعائالت. الفتا الى 
ضرورة اصطحاب الثبوتات 
الش����خصية الدالة على أكبر 

وأصغر أم.

في اطار استعدادات مرافق 
شركة املشروعات السياحية 
لالحتف����ال بعي����د االس����رة، 
تنظ����م اجلزي����رة اخلضراء 
احد مرافق الشركة مهرجان 
تكرمي ي����وم اجلمعة املوافق 
19 مارس اجلاري، وذلك من 
خالل برنامج فني وش����عبي 
مميز يليق باحتفاء ش����ركة 
املشروعات السياحية باألم 

وتكرميها.
الس����ياق، أعلن  وفي هذا 
مش����رف اجلزيرة اخلضراء 
ناصر الفودري عن استعدادات 
اجلزي����رة إلقام����ة مهرجان 
التكرمي، حيث مت اعداد برامج 
وفقرات وأنشطة متنوعة تبدأ 
الرابعة عصرا  الس����اعة  من 
باستقبال االمهات املشاركات 
من املواطنات واملقيمات في 
االحتفال عند مدخل اجلزيرة، 
ويتضم����ن برنامج االحتفال 
لوحات فنية وش����عبية من 
اجلاليات العربية تعبيرا عن 
املوروث الشعبي لكل دولة، 
باالضافة الى الفقرات الفنية 
مع الفرق املوسيقية املختلفة 
ونخب����ة من افض����ل مطربي 
الشركة الذين يشدون بأغنيات 
تبني قيمة االم ومدى تأثيرها 
في االسرة واملجتمع، هذا الى 
جانب املس����ابقات والفقرات 
الترفيهية والترويحية املميزة 
للكبار والصغار، والقصائد 
الشعرية مبشاركة اجلمهور 
الس����حوبات  واجراء بعض 
الهداي����ا واجلوائز  وتوزيع 

عليهم.
انه  الف����ودري  وأوض����ح 
س����يتم من خ����الل املهرجان 
تكرمي االمهات من املواطنات 

يتضمن برنامجاً فنياً وشعبياً وهدايا وجوائز

ناصر الفودري

فوزي املجدلي

السفير اللبناني متحدثا للصحافيني

أحد املراجعني في مكتب خبير بالعدل ممرات ادارة اخلبراء وقد دبت فيها احلياة بعد أسبوع من تعليق العمل أحد خبراء ادارة اخلبراء يباشر مهامه في مكتبه امس

مسابقة ميكانيكا السيارات 2010 تنطلق بلقاء 
تنويري لطالب وطالبات المرحلة الثانوية المشاركين

المجدلي: وفد »الهيكلة« اطلع على الخطوات 
الناجحة للتأمين ضد التعطل في البحرين

دانيا شومان
انطلقت مسابقة ميكانيكا السيارات واالنظمة 
املرورية الثامنة عشرة 2010 والتي ينظمها النادي 
العلمي بالتعاون مع وزارتي الداخلية والتربية 
وبدعم مؤسس���ة الكويت للتقدم العلمي واحتاد 
وكالء السيارات بالكويت، بلقاء تنويري لطالب 
وطالبات امل���دارس الثانوي���ة مبختلف املناطق 
التعليمية املشاركني في املسابقة نظمته اللجنة 

العليا للمسابقة.
شهد اللقاء حضورا كبيرا غير مسبوق من طالب 
وطالبات املدارس الثانوية مع املشرفني واملشرفات 
حيث التقى بهم رئيس اللجنة الفنية خالد احلسن 
واملوجهون الفنيون بوزارة التربية عبده املطيلي 
وخالد عبداهلل وخالد حامد ومحمد رضا وخالل 
اللقاء رحب احلس���ن باحلضور وعرض حملاور 
املسابقة الثامنة عشرة 2010 وقال ان املسابقة تأخذ 
ش���كال جديدا في تطوير محاورها ومراحلها هذا 
العام وترتيبات اللجنة الفنية الستقبال وتنظيم 
احملاور واالنشطة لتلك االعداد الكبيرة التي تشهد 
هذا العام اقباال كبيرا للمشاركة التي تشهد منافسات 
قوية لتحقيق مراكز اولى فيها ونيل شرف التكرمي 

واحلصول على جوائزها.
وتناول احلسن واملوجهون الفنيون كل جوانب 
ومحاور املسابقة هذا العام بالشرح والتوضيح 
لكل االستفس���ارات املطروحة سواء من الطالب 

والطالبات او املشرفني واملشرفات.
وخالل اللقاء شاهد احلضور عرضا للبرنامج 
التلفزيوني »ميكانيكا شو« الذي  يعرض انشطة 

املسابقة السادسة عشرة 2008.
وقد قام الطالب والطالبات بجولة استطالعية 
ملكان املس���ابقة وتعرفوا على ماكينات املسابقة 
واملجموعات الداخلية للماكينة واستمعوا لشرح 

من املنظمني واملشرفني واملشرفات عليها.
من جانبه اكد رئيس اللجنة العليا املنظمة امني 
عام النادي العلمي م.احمد املنفوحي ان املسابقة تعتبر 
احد اهم برامج التعاون املشترك بني النادي العلمي 
ووزارتي التربية والداخلية ومؤسسة الكويت للتقدم 
العلمي ومبشاركة احتاد وكالء السيارات للمرة األولى 
هذا العام والتي نهدف من ورائها الى توعية ابنائنا 
في مجال ميكانيكا الس����يارات مع اقتراب اندماجهم 
في مجال العمل في مؤسسات الدولة املختلفة بعد 
تخرجهم، باالضافة ال����ى تخريج فنيني مهرة على 

درجة عالية من املهارة واخلبرة العملية.
واضاف املنفوحي ان املس���ابقة في سنواتها 
الس���ابقة ش���هدت جناحات كبيرة بفضل جهود 
القائمني عليها، وهذا ما تعكس���ه االعداد الكبيرة 
من مشاركات املدارس واعداد الطالب والطالبات، 
وهذا ما يدفعنا دائما الى تقدمي االفضل الفادة ابناء 
الكويت في كل ما يتعلق مبس���تقبلهم ويحملنا 

مسوولية مضاعفة من اجلهم.
واكد املنفوحي ان رعاية وزير الداخلية الشيخ 
جابر اخلالد للمس���ابقة هي من مقومات جناحها 
واستمراريتها، مضيفا ان اقتران املسابقة برعايته 
يوف���ر لها حظوظا اكثر م���ن النجاح، الى جانب 
التعاون الناجح القائم بني النادي العلمي ووزارتي 
التربية والداخلية ومؤسسة الكويت للتقدم العلمي 
باالضافة الى احتاد وكالء السيارات الذي يشارك 

في هذا التعاون للمرة األولي.
هذا وقد قامت اللجنة الفنية بتوزيع برنامج 
املس���ابقة على جميع املدارس املشاركة للتدريب 
واالستعداد وجتهيز كل فريق للمحاور التي تشتمل 
عليها املسابقة والتي ستبدأ اولى انشطتها االسبوع 
املقبل ان ش���اء اهلل مبس���ابقة التوعية املرورية 

يليها باقي احملاور.

و البح���ث لهم ع���ن وظائف، 
ودعمت البحرين هذا الصندوق 
باستقطاع 1% من  اجور العاملني 
الشهرية في القطاعني احلكومي 
واخلاص غير ان هؤالء العاملني 
يحصلون بعد 12 ش���هرا من 
مشاركتهم في دعم الصندوق 
على تعويض يعادل 60% من 
قيمة مرتباتهم الش���هرية عن 
دفعه���م اش���تراكات صندوق 
التأمني ض���د التعطل في عام 
2009، اكثر من الف مواطن في 
وقت تقلص فيه معدل البطالة 
في الدولة الى 1.4% في سبتمبر 
من العام املاضي وهي معدالت 
تعد طبيعية وآمنة مقارنة بعدد 
سكان البحرين وحجم القوى 

العاملة فيها.
ويسقط حق صرف االعانة 
او التعويض اذا رفض املتعطل 
ي���راه مكتب  االلتحاق بعمل 
التوظي���ف مناس���با من دون 

مبرر مرتني.
وقد حصل املش���روع على 
اش���ادات متتالي���ة م���ن قبل 
املنظم���ات الدولي���ة والدول، 
حيث اختارت منظمة االسكوا 
كأح���د  البحري���ن  جترب���ة 
االنظمة املهمة التي ادت دورا 
 ايجابيا في التخفيف من آثار

االزمة االقتصادية في س���وق 
العمل.

نظام التأمني ضد التعطل اثبتت 
جدواها ما دفعنا لالطالع على 
هذه التجربة الناجحة واحلرص 

على االستفادة منها.
واضاف: لقد سعدنا باالطالع 
على اجلوانب الفنية والقانونية 
اتباعها في  التي مت  واالدارية 
مملكة البحرين واعطت نتائج 
ايجابية ملموسة على مستوى 

التطبيق واجناز العمل.
اجلدير بالذكر ان التجربة 
انشأت في يوليو 2007 ضرورة 
التأمني ضد التعطل الذي تكون 
مهمته االساسية صرف اعانة 
لكل عاطل عن العمل ش���هريا 
لفترة تصل الى 6 اشهر متتالية 
مع مساعدته في التدريب على 
العمل  مهن يحتاجها س���وق 

أسامة دياب
اشاد امني عام برنامج اعادة 
هيكلة القوى العاملة واجلهاز 
التنفي���ذي للدول���ة باالنابة 
فوزي املجدلي بتجربة مملكة 
البحرين الش���قيقة في نظام 
التأمني ضد التعطل، مؤكدا ان 
جتربة البحرين اثبتت جدواها 
ولقيت صدى طيبا واسعا على 
املس���توى اخلليجي والعربي 

والدولي.
واعرب املجدلي عن سعادته 
باللقاءات واملباحثات االخوية 
العاصمة  ف���ي  الت���ي مت���ت 
البحرينية بني وفد كويتي من 
البرنامج ووكيل وزارة العمل في 
مملكة البحرين جميل حميدان 
والوكيل املساعد لشؤون العمل 

صباح الدوسري.
واضاف املجدلي ان جتربة 
البحرين في نظام التأمني ضد 
التعطل قد اثبتت جناحها بعد 
ان اصبحت نتائجها واضحة 
للعيان من خالل مظلة للحماية 
االجتماعي���ة كحماية العمالة 
الوطنية بع���د انقطاع الدخل 
وحمايته م���ن تداعيات فترة 

التعطل احلرجة.
وثمن املجدلي اجلهد الذي 
يقوم به القائم���ون على هذا 
النظام الناجح، الفتا النظر الى 
ان جتربة مملكة البحرين في 

السفير اللبناني: نقّدر عاليًا اإلعالم الكويتي وجهوده المتميزة
بشرى الزين

أكد السفير اللبناني د.بسام النعماني تقديره 
العالي لإلعالم الكويتي، مثمنا اجلهود املتميزة 
جلميع وسائل اإلعالم في مواكبة االنشطة التي 

تنظمها السفارة في الكويت.
واوضح النعماني ف���ي لقاء مع الصحافيني 
املالبسات والظروف التي رافقت تنظيم اللجنة 
حلفل استقبال رئيس الوزراء سعد الدين احلريري 
لدى زيارته للكويت االسبوع املاضي، مشيرا الى 
ان سوء املعاملة التي تعرض له ممثلو الصحافة 
م���ن طرف احد اعضاء اللجنة املنظمة كان غير 
مقصود، الفتا الى عدم معرفته مبن س���يتولى 
التنسيق مع الصحافيني لتغطية حفل االستقبال 
الذي اقامته الس���فارة اللبنانية في قصر بيان 
مجددا شكره واحترامه لإلعالم الكويتي واعدا 

إياهم بعدم تكرار مثل ما حدث.
وتخلل هذا اللقاء حفل تكرمي جلميع ممثلي 
الفنادق واملطاعم والشركات الذين شاركوا ورعوا 
تنظي���م حفل العيد الوطني اللبناني الذي اقيم 
أواخر نوفمبر املاضي، مشيدا بجهودهم وكذلك 

القنصل اللبناني طوني عبيد.

أكد أن ما تعرض له ممثلو الصحافة خطأ غير مقصود وخارج عن علمه

خبراء »العدل« أنهوا تعليق العمل بالجلسات: مصرّون على تحقيق جميع مطالبنا

اسامة ابو السعود
باش���ر خبراء وزارة العدل امس اعمال اجللسات بعد اسبوع 
كامل من تعليق العمل مما اثر بشكل واضح على سير التقاضي 

وتعطل مصالح املراجعني من املواطنني والوافدين.
ومنذ صباح امس عادت احلركة الى ممرات ادارة اخلبراء في 
االدوار املختلفة مبجمع محاكم الرقعي وتابعت »األنباء« س���ير 
اجللسات وحركة املراجعني التي بدت انها نشطة جدا بعد فترة 

تعليق العمل.
وقال اخلبير الهندسي ثامر السويط في تصريحات ل� »األنباء«: 
باشر جميع خبراء ادارة اخلبراء جلساتهم اليوم بقناعة وبدون 
االلتفات الى اي ضغط او ترهيب بعد ان ادت الغاية من الرسالة 
املوجهة للجهات العليا الهدف املنش���ود منها، وبعد اقرار نائب 
رئيس مجلس الوزراء للشؤون القانونية ووزير العدل والشؤون 
االسالمية في تصريحه املؤرخ في 11 مارس 2010 بتأييده مطالب 

اخلبراء العادلة.
ونوه السويط بأن اخلبراء وخالل فترة تعليقهم جلساتهم كانوا 
يؤدون جميع واجباتهم الوظيفية باس���تثناء مباشرة الدعاوى، 
مش���يرا الى ان فترة اتخاذ اخلبراء ملوقفهم السابق لم تزدهم اال 
قناعة واصرارا على اهمية حتقيق مطالبهم العادلة وعلى رفضهم 

السكوت جتاه اي اهمال حكومي بحق قانون تنظيم اخلبرة.
وتابع قائال: كما ان خبراء ادارة اخلبراء سيستمرون في نهجهم 

النابع من مصادر احلق لديهم وهي الدستور وقوانني الدولة في 
املطالبة بحقوقهم املش���روعة ما دام���ت احلكومة ومجلس االمة 
ملتزمني باقرار ذلك القانون وفق االطر القانونية والرسمية التي 

تنسجم مع روح املمارسة الدميوقراطية.
وشدد السويط على ان اي انحراف لتلك املمارسة الدميوقراطية 
بحق تنظيم قانون اخلبرة س���يقابل بوقف���ة حازمة وجادة من 

اخلبراء.

بعد أسبوع كامل تسبب في شل مصالح المراجعين

)أحمد باكير(


