
محلياتالثالثاء  20  ابريل  2010   4

 »الصحة« تحصر أسماء
من  تجاوزوا 30 عامًا بالخدمة

 الكندري: ربع نساء العالم يعانين
من سلس البول والتبول الالإرادي

حنان عبدالمعبود
 أكد استش����اري ورئيس وحدة جراحة املسالك 
البولية والتناسلية والعقم وعضو هيئة التدريس 
بكلية الطب بجامعة الكوي����ت د.احمد الكندري، في 
املؤمتر الصحافي الذي عقد اول من امس في مستشفي 
رويال مبناس����بة انطالق ورش����ة عمل عالج حاالت 
التبول الالإرادي عند النس����اء ملدة يومني، ان سلس 
البول والتبول الالارادي من املش����اكل الصحية التي 
تؤرق النس����اء، وذكر ان دراسة علمية بينت ان هذه 
املشاكل تصيب ربع النساء في العالم، وترتفع النسبة 
الى الثلث بني املتقدمات في الس����ن، متسببة لهن في 
احراج شديد قد يعوق نشاطهن االجتماعي احيانا. 
واش����ار الى أن هناك العديد من احللول الطبية التي 
باتت متوافرة لعالج هذا الوضع، غير ان الدواء األكثر 
فاعلية يتمثل في سعي النساء للحفاظ على الرشاقة 

وخسارة االوزان الزائدة.
واضاف: وفقا ملسح أجرته كلية الطب في جامعة 
والية يوتا، فإن 24% من النساء يعانني من مشاكل في 
قاع احلوض وذلك بسبب ضعف العضالت في تلك 

املنطقة او متزقها وترهلها جراء الوالدة مثال.
ونصح د.الكندري النساء الراغبات في التخلص من 
سلس البول اوال بالتخفيف من كميات املياه اليومية، 
خاصة اذا كانت زائدة عن احلاجة، وذلك باالمتناع عن 
حمل قناني املياه الكبيرة خالل التجول في الس����ير، 

وفق ما هو معتاد لدى الكثير من االشخاص.
اما النصيحة الثانية فتتمثل في دعوة النس����اء 
ال����ى ادراك وجود روابط لم تتحدد ماهيتها بعد بني 
الكافيني والرغبة بالتبول، االمر الذي يلزمهن بتخفيف 

تناول القهوة.
وفي حال استمرت العوارض دون تغيير، فيمكن 
للنس����اء عندها اللجوء الى تخفيف اوزانهن لوقف 
الضغط على عضالت احلوض، او اداء التمارين املقوية 
لتلك العضالت، الى جانب ضرورة مناقشة اوضاعهن 

مع االطباء، مع وجود فرصة حلل االمر جراحيا.
وختم د.الكن����دري حديثه ان الوعي الصحي بني 
الناس عن اساليب عالج مش����اكل التبول الالارادي 
يعتبر امرا مهما ويجب ان تبادر النساء الالتي يعانني 

من هذه املشكلة بطلب العالج.

تحويل مشاريع من »األشغال« إلى »الصحة«

حنان عبدالمعبود
تنفيذا لطلب مجلس الوزراء حصر الموظفين 
الذين أمضوا 30 عاما بالخدمة بدأت وزارة الصحة 
حصر أس���ماء العاملين به���ا والذين تجاوزوا 
هذه المدة، حيث تضمن الكش���ف الذي لم يتم 
االنتهاء منه إلى اآلن وكالء مساعدين، ومديري 
إدارات مركزية وفنية، ومديري مناطق صحية، 

ومستشفيات، وملحقين صحيين بالخارج.
وم���ن ابرز االس���ماء الوكالء المس���اعدون: 
عبدالكريم جعفر، د.يوسف النصف، عبدالفتاح 
العس���ماوي، د.راشد الرشود، ومديرو اإلدارات 
الفنية: د.راش���د العويش، د.ليلى الدوس���ري، 

د.احمد الدعيج.

مديرو اإلدارات المركزية: م.س���امي ياسين 
الطراح، محمد عبدالرحمن الرويح، مزيد شعيب 
المزيد، عبدالعزيز خلف، فيصل الدوسري، احمد 

عبدالرحمن الكندري.
المناط���ق الصحي���ة: د.عبداللطيف  مديرو 
السهلي، د.عادل الخترش، د.عبدالعزيز الفرهود 
والملحق���ون الصحيون: د.عبدالعزيز العنزي، 
ياسين الياسين، عيد فالح العدواني، د.منصور 
صرخوه، منصور فهد النويصر، محمد خليف 
الشمري، واألطباء: د.عبداهلل حسين بن نخي، 
المزيدي، د.طالب  العروج، د.زي���دان  د.منيرة 
جمعة، د.فهد العبداله���ادي، د.صالح النصف، 

فالح جمعان العازمي.

حنان عبدالمعبود
صرحت مصادر صحية مطلعة 
بأن هناك اجتاها لتحويل عدد من 
املشاريع قيد اإلنشاء، والتي تقل 
تكلفة املشروع الواحد منها عن 5 
ماليني دينار من وزارة األشغال 

الى وزارة الصحة لتنفيذها،
وذكرت املصادر أن عددها يبلغ 
5 مشاريع تتضمن 4 مراكز طبية 
ومبنى خ���اص بالصحة العامة، 
ولفتت ال���ى أن ذلك االجتاه بناء 

على قرار من مجلس الوزراء.

وأوضحت املصادر ان التكلفة 
اإلجمالية لهذه املشاريع تصل الى 
8 ماليني دينار، والصحة تنتظر 
تعيني مدير للمشروع للبدء في 
تنفيذها، خاصة ان هذه املشاريع 
تعد من ضمن برنامج عمل الوزارة، 
كم���ا تنتظر الصحة أيضا تعيني 
مدير مش���روع من قب���ل وزارة 
التخطيط للبدء العمل في مشاريع 
التوسعة مبستشفيات الرازي وابن 
سينا واألشعة العميقة واألميري 
واجله���راء والفرواني���ة ومبنى 

الباطنية في مستشفى الصباح. 
ومن املتوقع تعيني مدير املشروع 
العمل بهذه املشاريع  والبدء في 
خالل الشهر اجلاري.  واوضحت 
املص���ادر ان التكلف���ة االجمالية 
الى 60  التوسعة تصل  ملشاريع 
مليون دينار، مؤكدة على اهمية 
هذه املش���اريع بالنسبة لوزارة 
الصح���ة حيث تعه���دت الوزارة 
العليا  اللجن���ة  ام���ام  بإجنازها 
للتنمية االقتصادية ضمن برنامج 

عمل احلكومة.

تضمنت وكالء مساعدين ومديري إدارات ومناطق وملحقين صحيين

تشمل 4 مراكز طبية ومبنى للصحة العامة بتكلفة 8 ماليين دينار 

»الصحة«: افتتاح توسعة مستشفى العدان األسبوع المقبل

 السهالوي: برنامج عمل الحكومة يشمل
تقديم أرقى مستويات الرعاية الصحية

»الوزارة« قررت عرض التبرعات بجميع صورها على »شؤون التبرعات«

العبدالهادي: إعادة تشكيل »الجرد المفاجئ« و»توصيف األجهزة« و»تقييم أسعار الصيانة«

في الكلمة االفتتاحية لمؤتمر أمراض الغدة الكظرية لدى األطفال

)أحمد باكير(غدير الصقعبي تكرم مديرة مدرسة أم سليم األنصارية وفاء العريعر

حنان عبدالمعبود
أكد وكي���ل وزارة الصحة 
املساعد للشؤون الفنية د.خالد 
الس���هالوي ان اهتمام وزارة 
الصحة بتنظي���م املؤمترات 
العلمية املختلفة إمنا يتوافق 
مع م���ا التزمت ب���ه الكويت 
وبرنامج عمل احلكومة اخلاص 
بتقدمي الرعاية الصحية بأرقى 
مس���تويات اجلودة لألطفال 
ولغيرهم من الفئات العمرية 
األخرى إدراكا من الدولة ألهمية 

االستثمار في الصحة.
وقال السهالوي في كلمته 
االفتتاحي���ة ملؤمت���ر أمراض 
الغ���دة الكظرية لدى األطفال 
امس بالنيابة عن وزير الصحة 
د.هالل الساير: ان هذا املؤمتر 
وغيره من ورش العمل التي 

حت���رص وزارة الصحة على 
تنظيمها يدل على مدى اهتمام 
ال���وزارة بالتعلي���م الطبي 
املستمر وحرصنا على مواكبة 
املستجدات العلمية في مختلف 
فروع الطب وهو ما ينعكس 

على جودة األداء الفني.
 واضاف: باالمس القريب 
في شهر فبراير كنت اشارككم 
افتتاح مؤمتر احلاالت الطارئة 
في ام���راض الغ���دد الصماء 
وإنعاش احل���االت احلرجة، 
واليوم اش���ارككم في افتتاح 
مؤمتر امراض الغدة الكظرية 
لدى األطف���ال، وان مثل هذه 
املؤمترات لها اهمية خاصة اذ 
تعنى بفئة األطفال مما يزيد 
من املهارات العالية للتشخيص 
والعالج للفئات الفنية العاملة 

من جميع أفراد الفريق الصحي 
من األطب���اء وغيرهم. كما ثمن 
املبذول في  الس���هالوي اجلهد 
هذا املؤمتر م���ن جانب اللجان 
املنظم���ة مؤكدا ان ه���ذا ليس 

باجلديد عليهم، حيث دائما ما 
إقام���ة مؤمترات  عودونا على 
ناجحة سواء من خالل التحضير 
والتنظي���م اجليد ودقة اختيار 
املوضوعات املتعلقة بأمراض 
الغدد الكظرية لدى األطفال او 
من خالل دعوة كوكبة متميزة 
من الضيوف واملتحدثني احملليني 

واخلارجيني. 
من جانبها أش���ارت رئيسة 
املؤمتر د. فائقة الرقم في كلمتها 
الى األهداف املوضوعة للمؤمتر، 
مؤكدة ان تب���ادل اخلبرات في 
مجال الغدة الكظرية لدى األطفال 
ومعرفة آخر املستجدات يعتبران 
من أسمى أهداف املؤمتر موضحة 
ان عالج هذه املشكلة يستوجب 
التشخيص املبكر وإعطاء العالج 
الالزم في مرحلة مبكرة وذلك 

ملنع مضاعفات أخرى قد تنتج، 
باإلمكان تالفيها. وأضافت: يغطي 
املؤمت���ر خالل انعقاده لفترة 3 
ايام العديد من املواضيع الهامة 
في مجال اخللل الهرموني للغدة 
الكظرية وامراض الغدة الكظرية 
املختلفة لدى األطفال، وستكون 
هناك فترتان صباحية ومسائية، 
تختص األولى ب���ورش العمل 
اخلاصة باحل���االت النادرة في 
هذا املجال حيث س���يتم تبادل 
آراء املتخصصني والزوار حلل 
هذه املشاكل ويتبع ذلك ايضا 
محاض���رات ملناقش���ة احلاالت 
الن���ادرة، بينما تختص الفترة 
الثاني���ة مبناقش���ة املواضيع 
املختلف���ة ح���ول ه���ذا املجال 
ب���ني ال���زوار واالختصاصيني 

احملليني.

د.إبراهيم العبدالهادي

د.خالد السهالوي

الت����ي تتعامل معها ال����وزارة في 
هذا املجال  وكذلك اعادة تش����كيل 
اللجنة الفنية الدائمة لطلبات املواد 
املخزنية من االجه����زة واملعدات 
والع����دد واألدوات الطبية وقطع 

الغيار بإدارة الهندسة الطبية.
كما أصدر قرارا بإعادة تشكيل 
اللجن����ة الدائمة لتقييم اس����عار 
عروض الصيانة لالجهزة واملعدات 
الطبية واجهزة االشعة املستعملة 
باملستش����فيات واملراكز الصحية 
التابعة للوزارة برئاسة مدير إدارة 
الهندسة الطبية م.محمد الدوسري 
كما أصدر قرارا بتش����كيل اللجنة 
الدائم����ة لفض املظاري����ف بإدارة 
الهندسة الطبية وقرارا آخر يقضي 
بإعادة تشكيل اللجنة الدائمة ملتابعة 
تسلم وتسليم االجهزة واملعدات 
واالدوات الطبية املوردة للمخازن 
بإدارة الهندسة الطبية وتسليمها 
الطالبة باملستش����فيات  للجهات 
واالدارات  الصحي����ة  واملراك����ز 

واملجالس الطبية التخصصية.

يحددها املتبرع في كتاب تبرعه، 
فإنه ال يجوز أن يتم شغل بعض 
أجزاء من ه����ذه املراكز أو املرافق 
أو تشغيلها في غير الغرض الذي 
مت التبرع من أجله )كشغل بعض 
األجزاء من مركز صحي متبرع به 
من قبل مكاتب املنطقة الصحية(، 
كما ال يجوز إدخال تبرع من أحد 
املتبرعني على تبرع مقدم من متبرع 
آخر )كإدخال تبرع احد املواطنني 
ببعض األجهزة واملعدات على تبرع 
آلخر بإنشاء مركز صحي( إال بعد 
موافقة املتبرع في كلتا احلالتني. 
ومن جانب آخر، أصدر وكيل 
الوزارة قرارا بإعادة تشكيل اللجنة 
الدائم����ة للجرد املفاج����ئ، وذلك 
جلرد األجهزة واملعدات واألدوات 
الطبية واآلالت اجلراحية بجميع 
املستش����فيات واملراكز الصحية 
ومخازن إدارة الهندس����ة الطبية 
على تخت����ص ان اللجن����ة بذات 
االختصاص����ات املنصوص عليها 
باملادة الثانية من القرار االداري رقم 

لرئي����س اللجنة. كما أصدر قرارا 
يقضي بتش����كيل اللجنة الدائمة 
لتسعير العطاءات بإدارة الهندسة 
الطبية، وتضم����ن القرار أنه بعد 
التفري����غ واملراجعة  االنتهاء من 
والتس����عير والتدقيق يعد كشف 
التسعير من اصل وصورة ويدرج 
بهذا الكش����ف جمي����ع العطاءات 
املقبولة بذات االرقام السابقة التي 
مت منحها لها على ان يكون تسلسل 
ادراج العطاءات بالكشف املذكور 
بداي����ة بالعطاء األرخص ثم الذي 
يليه ويوقع املدقق اوال على اصل 
وصورة كشف التسعير مبا يفيد 
عملي����ة التدقيق ثم التوقيع على 
االصل والصورة من جميع اعضاء 

اللجنة احلاضرين.
وأصدر قرارا آخرا خاصا بإعادة 
تشكيل اللجنة الدائمة لتوصيف 
وتصنيف األجهزة واملعدات الطبية 
املستعملة في املستشفيات واملراكز 
التابعة  الصحي����ة واملختب����رات 
للوزارة وتأهيل جميع الشركات 

حنان عبدالمعبود
العالقات  إدارة  صرح مدير 
العام����ة واإلعالم ف����ي الوزارة 
فيصل الدوس����ري ب����أن وزير 
الصحة د.هالل الساير سيفتتح 
األسبوع املقبل مبنى التوسعة 
بناء على الرغبة األميرية السامية 
في مستش����فى العدان، وقال ان 
د.الساير سيفتتح كذلك توسعة 
قس����م احلوادث في املستشفى 
ذات����ه. من جهة أخ����رى، أصدر 
وكيل وزارة الصحة د.إبراهيم 
العبدالهادي ق����رارا إداريا حمل 
الرقم 1123 يقضي بعرض جميع 
التبرعات التي تقدم من األفراد أو 
الشركات أو غيرها من اجلهات أيا 
كانت قيمتها أو موضوعها على 
اللجنة الدائمة لشؤون التبرعات، 
وفيما يتعلق باملراكز واملرافق 
الصحية الت����ي يتم التبرع بها 
من جانب األفراد أو الشركات أو 
غيرها من اجلهات لصالح الوزارة 
لتقدمي خدم����ات صحية معينة 

)1173( لسنة 2009 املشار اليه.
وتضمن القرار أن يقوم رئيس 
الى  اللجن����ة بتقس����يم أعضائها 
مجموعات حسب املناطق الصحية 
تتول����ى كل مجموعة القيام بذات 
املهام واالجراءات اخلاصة باجلرد 
املفاجئ للمواقع باملنطقة الصحية 
املكلفة بها على أن يرفع رئيس كل 
مجموعة تقريرا بعمل مجموعته 

 العلي: ڤيتامين »د« يقاوم السرطان ويحّد
من كساح األطفال وهشاشة عظام الكبار

دارين العلي
أكدت استشارية أمراض الباطنية وغدد صماء ورئيس وحدة الغدد 
الصماء في مستشفى األميري د.نادية العلي ان 90% من الڤيتامني »د« 
التي يحتاجها جسم اإلنسان ميكن احلصول عليها من تعريض %40 
من اجلسم ألشعة الشمس املباشرة ملدة 10 الى 15 دقيقة يوميا، بني 
الساعة التاسعة صباحا الى الثالثة ظهرا 3 مرات اسبوعيا، ويفضل 

التعرض للشمس في منتصف اليوم الساعة 12 ظهرا.
ولفتت ف���ي الندوة التي نظمها معهد الكوي���ت لألبحاث العلمية 
صب���اح امس، حتت عنوان »احذروا الوباء الصامت.. نقص ڤيتامني 
د« ال���ى »ان املصادر الغذائية الطبيعية التي حتتوي على ڤيتامني د 
قليلة وتشمل زيت كبد السمك، السمك، البيض، املارجرين، وهنالك 
األغذية املدعومة بڤيتامني د مثل احلليب ومشتقاته وإن كانت نسبة 
تواجده فيه���ا قليلة، بعض أنواع عصي���ر البرتقال، بعض حبوب 

الفطور، املكمالت الغذائية والعقاقير.
وأشارت الى ان تناول ڤيتامني د يخفض من خطر اإلصابة بسرطان 
الثدي بنسبة 30 الى 50%، ويقلل االصابة بسرطان القولون بنسبة 30 
الى 50%، ويحمي من اإلصابة بسرطان اجلهاز الهضمي، مثل: املريء، 
املع���دة، البنكرياس، باالضافة الى انه يحمي من اإلصابة بس���رطان 
اجلهاز التناسلي، ويقلل خطر اإلصابة بسرطان الغدد اللمفاوية بنسبة 
30 الى 40% � يطيل عمر املصابني بس���رطان البروستاتا واملبايض 

واملصابني بسرطان الرئة«.
وقالت ان هذا الڤيتامني يقي ويعالج الكس���اح عند الصغار ولني 
العظام لدى الكبار، ويقي من الهشاش���ة ويزي���د من كثافة العظام، 
ويقلل من الكسور بنس���بة 32 الى 58% لتحسينه التحكم العضلي 
والعصب���ي، كما انه يقلل من تطور خش���ونة املفاصل، يزيد كفاءة 
العضالت: يحس���ن التنفس، يقوي عضالت احلوض واملثانة ويقلل 

من سلس البول«.

ندى أبونصر
أوضح���ت س���فيرة املنظمة 
الدولية للطاقة املتجددة التابعة 
لألمم املتح���دة غدير الصقعبي 
على هامش ماراث���ون البصمة 
البيئية الذي مت تنظيمه لتوعية 
الطالب للحفاظ على بيئة نظيفة 
بالتنسيق مع مدرستي ام سليم 
األنصارية املتوسطة، وعبداهلل 
بن كثير االبتدائية بنني أن املنظمة 
لديها خطة واسعة النطاق للقيام 
بزي���ارات ميدانية على املدارس 
لتوعية النشء بأهمية احملافظة 
على بيئة نظيفة وزيادة املساحات 
انبعاث  اخلضراء للقضاء على 
الكربون وزيادة  ثاني أكس���يد 
األوكسجني في اجلو. وأضافت ان 
احلملة ستشمل العديد من اجلهات 
احلكومي���ة والقط���اع اخلاص. 
وبدورها أكدت مديرة مدرسة أم 
سليم األنصارية املتوسطة وفاء 
العريعر على أهمية هذا املاراثون 
الذي أقيم ضمن مسابقة بصمة 
بيئية ملجموعة الساير للسيارات 
لنشر الوعي لدى الطلبة من خالل 
مسيرة قام بها الطالب من مدرسة 
أم سليم األنصارية الى مدرسة 
االبتدائية  ب���ن كثي���ر  عبداهلل 
بنني، نقلوا معهم البروشورات 

التوعوية والشتالت مع هتافاتهم 
التي تن���ادي ببيئة نظيفة خالية 
من التلوث وأشارت العريعر الى 
ان للمدرسة دورا كبيرا في توعية 
الط���الب باحملافظة عل���ى نظافة 
الفصول واجلدران. ومن جهته، اكد 
العقيد ظافر الصايغ منسق العالقات 
العامة في جلنة إزالة التعديات على 
أمالك الدولة أن اللجنة تقوم بحملة 
إعالمية بالتنسيق مع وزارة التربية 
لنشر األمور اإليجابية واحلد من 
السلوكيات الضارة بالبيئة. وأضاف 
ان مهمة احلملة نشر الوعي لدى 
الطلبة للحد م���ن االتالف ضمن 
اس���وار املدرس���ة كالكتابة على 

اجل���دران وإت���الف املختبرات 
وغيرها م���ن االمور وباالضافة 
الى غرس اإلحساس باملسؤولية 
لديهم جت���اه بيئتهم. كما أكدت 
مديرة مدرسة عبداهلل بن كثير 
ابتس���ام مال جمعة أنها سعيدة 
جدا بإقامة مث���ل هذه احلمالت 
التوعوي���ة الت���ي تنمي احلس 
باملس���ؤولية عند اجلميع جتاه 
بيئته���م. وأكدت أن هناك خطة 
توعوية داخل املدرسة ومتابعة 
يومية لالهتمام بنظافة الفصول 
والتنظيف املستمر وعدم رمي 
العصائر وعدم  األكياس وعلب 

الكتابة على اجلدران.

 الصقعبي: ماراثون البصمة البيئية
لتوعية النشء بالحفاظ على البيئة

مختبرات »الصحة« أّجلت فحص أغذية األطفال
سحب أغذية خاصة باألطفال من األسواق بسبب تلوثها

حنان عبد المعبود
علمت »األنباء« من مصادر مطلعة بوزارة الصحة، 
أن رئيس���ة مختبرات الصحة العامة، قررت تأجيل 
إجراء دراس���ة حتليل امللوثات ف���ي أغذية األطفال، 
والتي كان مقررا أن تقوم بها وزارة الصحة عبر أخذ 
عينات من أغذية األطفال للوقوف على نسب امللوثات 
الضارة مثل امليالنني، وبقايا املبيدات الضارة، وجاء 
ه���ذا القرار مبوافقة مدير إدارة الصحة العامة. وقد 

استندت رئيس���ة مختبرات الصحة العامة في قرار 
تأجيل الدراسة الى الوضع احلالي في املختبرات، وعدم 
قدرتهم على إجراء حتاليل بحجة االستعداد لالنتقال 
للمبنى اجلديد، الذي لم يبدأ مش���روعه بعد. ومن 
جانب آخر علمت »األنباء« من مصادر، بسحب أغذية 
خاصة باألطفال »هينز« والتي مت إنتاجها في سلطنة 
عمان، ورجحت املصادر أن السبب في ذلك يعود إلى 

تلوثها ببكتيريا انتيروباكتر ساكارزاكي.

جمعية م�شرف التعاونية

جمل�س الإدارة

اعـــالن

اإعالن عن عقـد اجلمعيـة العموميـة واإجـراء 

االنتخابات لل�سنة املالية املنتهية يف 2009/12/31
بناء على كتاب وزارة ال�شئ�ن الجتماعية والعمل امل�ؤرخ بتاريخ 2010/3/29

العمومية  للجمعية   2010/4/20 املوافق  الثالثاء  يوم  حتديد  على  املوافقة  ب�شاأن 

ويوم الأربعاء املوافق 2010/4/21 لالنتخابات .

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

وامل�شاهمني يف  العمومية  اجلمعية  انعقاد  ت��اري��خ  يف  ف��اأك��ر(  )21ع��ام��ًا  العمر  م��ن 

اجلمعية حتى 2009/12/31 حل�شور اجتماع اجلمعية العمومية العادية واملقررة 

عقده يوم الثالثاء املوافق 2010/4/20 يف متام ال�شاعة الرابعة والن�شف ع�شرًا يف 

مدر�شة عبداهلل عبداللطيف العمر. ويف حال عدم اكتمال الن�شاب القانوين يوؤجل 

الجتماع ن�شف �شاعة لي�شبح قانونيًا بح�شور 25 ع�شوًا

وذلك ملناق�شة جدول الأعمال التايل :

 2009/12/31 يف  املنتهية  امل��ال��ي��ة  ال�شنة  ع��ن  الإدارة  جمل���س  ت��ق��ري��ر  مناق�شة   )1

وامل�شادقة عليها.

2( مناق�شة تقرير مراقبة احل�شابات والت�شديق على امليزانية العمومية واحل�شابات 

اخلتامية لل�شنة املالية يف 2009/12/31.

3( تعيني مراقب ح�شابات للعام املايل املنتهي يف 2010/12/31 وحتديد اتعابه.

4( انتخاب 3 اأع�شاء جدد بدل من الذين انتهت ع�شويتهم علما باأن النتخابات 

�شوف تبداأ يف متام ال�شاعة اخلام�شة م�شاء من يوم الربعاء املوافق 2010/4/21 

اخل�شري  م�شعان  وم��در���ش��ة  )للن�شاء(  العمر  عبداللطيف  ع��ب��داهلل  م��در���ش��ة  يف 

)للرجال( وملدة 3 �شاعات.

مالحـظـــة :

1( يجب على كل ع�شو اإح�شار البطاقة املدنية الأ�شلية ولن تعتمد �شورة عنها اأو 

اإح�شار �شهادة ملن يهمه الأمر من املعلومات املدنية.

2( على ال�شادة امل�شاهمني وغري م�شتكملني مللفاتهم �شرورة مراجعة الإدارة خالل 

الدوام الر�شمي ل�شتكمال امللفات.

3( على امل�شاهمني الذين مل ي�شلهم كتيب امليزانية عن طريق الربيد عليهم مراجعة 

الإدارة ل�شتالم ن�شخة من الكتيب.


