
االحد 30 مايو 2010   13محليات
األطرم رئيسًا لتعاونية الرميثية 

والعلي نائبًا والصفار أمينًا للسر

ليلى الشافعي
شكلت تعاونية الرميثية مجلس ادارتها اجلديد حيث متت تزكية رئيس 
مجل���س االدارة فاضل عبدالكرمي غلوم األطرم ونائب رئيس مجلس االدارة 
عل���ي احمد عوض العلي وامني الس���ر فاضل عب���اس عبدالصاحب الصفار 
وامني الصندوق عادل محمد جنم محس���ن وممثل اجلمعي����ة لدى االحتاد 
عباس يوسف عبداهلل البغلي وعضوية كل من محمد علي عبداهلل بوصلحة 

وس���عود محمد حسني دشتي وخالد عبدالنبي عبداهلل مندني وعلي حسني 
محمد الفيلي.

اجل����دير بالذك���ر ان تع���اونية الرميثي���ة عق���دت جمعيت����ها العمومي���ة 
العادية 24 اجل�����اري ومت خاللها اعتماد التق����ريرين امل���الي واالداري عن 
الس���ن��ة املالي����ة املنته����ية في 2009/12/31 واج���ريت االنتخ���اب��ات في 

25 منه.

فريحة األحمد تحّذر 
من ترك البنات دون رقابة

اس���تنكرت رئيسة اللجنة 
العليا جلائزة األم املثالية لألسرة 
املتميزة ورئيسة نادي الفتاة 
الرياضي جرائ���م االعتداءات 
اجلنسية على احملارم وذكرت 
الشيخة فريحة االحمد باحلادثة 
االخي���رة واملتمثلة في اعتداء 
أب على بناته وارغامهن على 
البغاء معه ومنعهن  ممارسة 

من الزواج.
وقالت ان اخلطر االعظم في 
الفنت واملثيرات للغرائز  زمن 
يتمثل ف���ي بعض اآلباء الذين 
فقدوا انسانيتهم فيقدمون بكل 
آسى وحزن على حرمان بناتهم 
من السعادة واحلياة متناسني 

ضمائرهم امليتة.
وح���ذرت من مغب���ة ترك 
البن���ات دون رقابة من جميع 
افراد األس���رة حتى ال يتسنى 
لفرد منهم االق���دام على هتك 
عرضه وشرفه بنفسه، مشيرة 
ال���ى وج���ود آب���اء ووحوش 
كاسرة ال هم لها سوى اجلنس 
الرخيص ولو كانت الضحايا 
بناته، مشيرة في الوقت ذاته 
الى املبالغة في الزينة وكشف 
بعض من جسد البنات ما يثير 
الغرائز البهيمة عند األب واالبن 
واخلدم والس���واقني واحلذر 
واجب والتساهل في هذه االمور 
قد يجر ويالت ومصائب على 
االسرة وناشدت الشيخة فريحة 
األحمد وزارة الداخلية والشؤون 
انش���اء مكاتب خط س���اخن 
في جميع احملافظ���ات لتلقي 
نداءات االس���تغاثة والتبليغ 
عن حوادث اعتداءات جنسية 
وحترشات من قبل األسرة أو 
العمالة املنزلية او مقرات العمل 
واملجمعات التجارية وتطبيق 
اقسى العقوبات خصوصا على 
التحرش���ات املنزلية من قبل 

اآلباء واالبناء.

الشيخة فريحة األحمد


