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)محمد ماهر( منصور املطيري وسلطان العنزي وعبداهلل العجمي خالل املؤمتر الصحافي 

بدر العوضي متحدثا للزميل محمد راتب

تعاونية مشرف دشنت
المهرجان اإلسالمي بتخفيضات %38

صرح رئيس جلنة املشتريات والتسويق 
في تعاونية مشرف شمالن احلساوي بأن 
اجلمعية حترص دائما على حتقيق أهدافها 
الت���ي ترتكز عليها للنهوض باملس���توى 
االجتماعي واالقتصادي على نحو يسهم 
في حتقيق طموح املساهمني وأبناء املنطقة، 
وقال ان صيف 2010 سيكون حافال باألنشطة 
واملهرجانات املتنوعة، منها قيام اجلمعية 
بتنظيم املهرجان اإلس���المي حصريا في 
تعاونية مشرف، الذي يضم تخفيض اسعار 
اكثر من 20 صنفا من مش���تقات اللحوم 
والدجاج ذات اجلودة عالية بنسبة خصم 
تصل الى 38% مبش���اركة شركة اخلليج 
الت���ي تنتج وتعرض  للتجارة والتبريد 

أصنافا غذائية واس���تهالكية مبواصفات وجودة عالية ومنها التي حتمل 
ماركة »اإلسالمي« وسوف يليه أضخم مهرجان تسويقي بجوائز قيمة مع 

شركة محمد عبدالرحمن البحر.

تعاونية الفنطاس تخصص مواقف للمعاقين
محمد راتب

أعلن رئيس جمعية 
التعاونية  الفنط���اس 
ان  م.محم���د احلمدان 
اجلمعية قامت بإضافة 
مواقف خاصة للمعاقني 
إلكترونية  مع بوابات 
مساهمة منها في تسهيل 
وتق���دمي خدمة افضل 
لفئة ذوي االحتياجات 
اخلاص���ة التي تعتبر 
ش���ريحة من شرائح 
املجتمع التي تهتم بها 

الفنطاس التعاونية.
وأضاف ان العمل جار على إنش���اء 
مظالت ووضع برادات ماء سبيل حول 
اجلمعية، وذلك لتطوير وتقدمي افضل 
اخلدمات ملساهمي ومتسوقي الفنطاس 
التعاونية وحتقيق كل ما يس���اهم في 

رفع كفاءة ومتيز العمل 
في اجلمعي���ة، مؤكدا 
في الوقت نفس���ه ان 
التس���جيل في حجز 
الشاليهات للمساهمني 
اليزال مستمرا حتى 
28 اجل���اري، وب���ني 
حرص اجلمعية على 
توفير جميع اخلدمات 
التي  واملس���تلزمات 
يحتاجه���ا املس���اهم 
إميان���ا منه���ا بالدور 
الذي يقوم عليه العمل 

التعاوني.
وأش���ار الى ان اجلمعية بصدد إعداد 
برنامج صيفي خاص ألبناء املس���اهمني 
يتضمن أنشطة متعددة تساهم في إمناء 
مواهبهم وزيادة الوعي الثقافي والديني 

لديهم.

شمالن احلساوي

م.محمد احلمدان

المطيري: ال مخالفة في تعييني رئيسًا لتعاونية الصباحية
وإبطال بقية المناصب جاء من قبل »الشؤون«

منصب�ي يخّولني إعادة ط�رح المناقصة دون الرجوع ألحد كم�ا هو حال مدير تعاوني�ة العدان والقصور

تنفي�ع أح�د األقرباء ف�ي مناقصة الخض�ار عاٍر ع�ن الصحة وال 
دلي�ل عليه وم�ن لديه إثب�ات على أنن�ا أعلنا في الصح�ف فليأت به

محمد راتب
اعتبر رئيس جمعية الصباحية 
التعاونية منصور بن رش����اش 
املطي����ري، أن قيامه بإعادة طرح 
مناقصة توريد اخلضار دون أخذ 
موافقة وزارة الشؤون ومجلس 
اإلدارة، تصرف سليم ألنه معني 
من قبل وزارة الشؤون كما هو حال 
مدير جمعية العدان والقصور، وذلك 
رغم عدم وجود اجلهة الرقابية � 
وهي وزارة الشؤون � خالل فتح 
املظاريف، وال دعوة مجلس اإلدارة 

إلى ذلك.
جاء ذلك خالل مؤمتر صحافي 
عقده رئيس مجلس اإلدارة املعني 
منصور املطيري في إحدى ديوانيات 
منطقة الصباحية بحضور عضوي 
مجلس اإلدارة س����لطان العنزي، 
وعبداهلل العجمي، وذلك للوقوف 
على بعض النقاط التي أثيرت في 
بعض الصحف احمللية قبل ايام.

الرئيس مخّول

وج����اءت تصريحات املطيري 
متضاربة في ع����دة أمور، احدها 
إق����راره بوضع إعالن في اجلرائد 
الرس����مية لطرح مناقصة توريد 
اخلضار للجمعي����ة دون موافقة 
وزارة الشؤون ومجلس اإلدارة، 
معتبرا أن منصبه كرئيس مثبت 
من قبل الشؤون يخوله ذلك مثلما 
هو األمر ف����ي حالة مدير جمعية 
العدان والقصور املعني عندما قام 
باإلعالن ع����ن نفس املوضوع في 
اجلرائد، لكن املطيري عاد لينفي 
ما قاله في نفس املجلس، كما أنه 
أقر باجتماعه مبفرده مع موردي 
اخلضار دون وجود وزارة الشؤون، 
لكن املطيري عاد في نفس املجلس 
لينفي ذلك، وقال: إن الوزارة كانت 
متواجدة، ومن كان لديه دليل على 
عكس ذلك فليأت به. وفي رده على 
سؤال ألحد الصحافيني عن أن هذا 
التصرف يعتبر مخالفا للقانون من 
ثالثة جوانب، ويثير شبهة التنفيع، 
نظرا ألن اخلضار والفواكه تدار 
في األصل من قبل اجلمعية، فما 
الداعي إلعادة طرحها؟ أجاب بأن 
شبهة التنفيع ألحد أقربائه كالم 
عار عن الصحة، وقال: »ليس هناك 
موافقة من قبل وزارة الش����ؤون 
ومجلس اإلدارة على إعادة الطرح، 
وهذا الذي عندي فقط، ومن لديه 
مستندات تثبت املخالفة فليذهب 

إلى وزارة الشؤون«.
وعاد املطي����ري ليفيد بأنه لم 
يكن عل����ى علم بأن اخلضار يدار 
بصورة مباشرة من قبل اجلمعية، 
ومن ثم مت إيقاف إجراءات اخلضار 
والفواكه ولم نعلن، لكن الصحافيني 
ذكروا له أنه صرح بنش����ر إعالن 
في اجلرائد، فقال: ال يوجد إعالن، 
وإذا كان هناك إعالن فأثبتوه. لكن 
العضو س����لطان العنزي ذكر أن 
هناك فائدة من إعادة طرح مناقصة 
اخلضار، ففي السابق لم يكن هناك 

إال يوم واحد للخضار.

حالة مغايرة

وفي رده على س����ؤال لبعض 
الصحافيني عن ماهية احلاجة التي 
تدعو إلى صرف مبالغ نقدية على 
إعالنات اجلرائد م����ن أجل طرح 
مناقصة اخلضار والفواكه مادامت 
ت����دار بصورة مباش����رة من قبل 
اجلمعية؟ وما الذي جعلك جتتمع 
مبفردك مع املوردين؟ فأجاب بأن 
مدير إحدى اجلمعيات التعاونية 
وهي جمعية العدان والقصور قام 
بطرح نفس هذا اإلعالن في اجلرائد 
وهو نفس ما قمنا به دون الرجوع 
ألحد، وهو ش����يء متعارف عليه 
في جميع اجلمعيات. فقام بعض 
الصحافيني بتوجيه سؤال له: إن 
حالة مدير جمعية العدان والقصور 
وهو بدر العوضي مختلفة متاما، ألن 

مخالف للدميوقراطية والعملية 
االنتخابية، بأن تعيينه جاء بقرار 
من وزارة الش����ؤون يفيد بصحة 
إجراءات انتخابه رئيس����ا وأنها 
سليمة قانونيا، الفتا إلى أن القائمة 
الثانية نفت في اجلرائد وجودها 
في اجتماع تشكيل املناصب بعدما 
مت اإلعالن عن التشكيل، معتبرة 
أن التشكيل غير صحيح، ثم قامت 
الوزارة بالتحقق من احلادثة، ومت 
إثبات وج����ود القائمة الثانية في 

اجتماع التشكيل.
وذكر أن القائمة الثانية تقدمت 
بش����كوى لوزارة الشؤون حتتج 
فيها على إجراءات تشكيل املجلس، 
فأحالت ال����وزارة األم����ر لإلدارة 
القانوني����ة ومت إص����دار قرار في 
19 مايو بأن الرئيس هو منصور 
املطيري، وع����دم صحة املناصب 
األخ����رى، وعل����ى الرئيس دعوة 
األعضاء لتشكيل املناصب األخرى، 
فتم دعوة األعضاء من قبل الوزارة 
بتاريخ 18 مايو لكن الطرف اآلخر 
لم يحض����ر، ومت إثبات حالة في 

الوزارة.
وف����ي رده على س����ؤال ألحد 
الصحافيني عم����ا اذا كان اعتماد 
منصب الرئيس وإبطال املناصب 
األخرى من حق وزارة الشؤون أم 
ال، وأن البعض يعتبر ذلك حتيزا 
من قبل ال����وزارة وأن التصويت 
العلني يبطل جميع املناصب مبا 
فيها الرئيس؟ أجاب املطيري بأن 
من حق الوزارة أن تنظر ما تراه 
مناس����با، وأن ادعاء التحيز غير 
صحي����ح، ول����و كان هناك حتيز 
العتمدت الوزارة التشكيل بالكامل، 
ولو كان هناك اعتراض قانوني ملا 
استمر معنا األعضاء آلخر جلنة، 
وأنهم وافقوا على هذا التصويت 

العوضي مدير معني من قبل وزارة 
الشؤون، فهو ميثل الوزارة نفسها، 
وهناك كتاب يخوله التصرف في 
جميع ما متلكه مجالس اإلدارات 
من صالحيات، علما أنه ال يوجد 
في جمعية العدان والقصور أعضاء 
مجلس إدارة، أما في حالة جمعية 
الصباحية فهناك مخالفة واضحة 
ألن هناك أعض����اء مجلس إدارة؟ 
فأجاب العضو سلطان العنزي بأن 
منصور املطيري هو رئيس معني 
ومخ����ول بنفس ما خول به مدير 
جمعية القرين، فوجه الصحافي 
سؤاال: هل الرئيس املطيري مخول 
للتصرف بشكل منفرد دون الرجوع 
ملجل����س اإلدارة وأن يفتح أظرف 
املناقصة دون مجل����س اإلدارة؟ 
فأجاب املطيري بأن »جميع األعضاء 
كانوا متواجدين« فطلب الصحافي 
إبراز محضر االجتماع الذي يثبت 
ذلك، فذكر املطيري بأنه ال يوجد 

هناك محضر اجتماع.
وفي رده على س����ؤال لبعض 
الصحافيني ع����ن اإلجراءات التي 
اتخذها بش����أن تسويق أو توريد 
اخلضار منذ تسلمه الرئاسة؟ وهل 
قمت بنش����ر إعالنات في اجلرائد 
أم ل����م تقم؟ وهل مت فتح األظرف 
بدون عل����م الوزارة أم ال؟ فأجاب 
بالقول: من لديه دليل فليأت به. 
فقال الصحاف����ي: نريد أن نعرف 
احلقيقة، فأنت قلت مرة انك قمت 
باإلعالن في الصحف عن اخلضار، 
ومرة نفيت، ومرة قلت انك اجتمعت 
مع مجلس اإلدارة ومرة نفيت، فقال 
املطيري: أنا أجيبك بالذي عندي 

فقط ال غير.

إلغاء المناصب

ورد املطيري على ما ذكر من 
أن تعيني رئي����س مجلس اإلدارة 

ش����فهيا، ولم يكن هناك احتجاج 
منهم، مضيف����ا أن املوضوع كان 
يدار بالكامل من قبل وكالء وزارة 
الشؤون، والذين أصدروا قرارهم 
بإلغاء املناص����ب وإبقاء الرئيس 
وطلب����وا إعادة تش����كيل اللجان 
األخرى، مضيفا أن����ه قام بدعوة 
القائمة الثانية لالجتماع بتاريخ 
20 مايو ورفضوا احلضور، فقمنا 
بإثبات حالة باثنني من مستشاري 

الشؤون ورفع ذلك إلى الوزارة.

تواطؤ وزارة الشؤون

وف����ي رده على س����ؤال ألحد 
الصحافيني ب����أن القائمة الثانية 
أبرزت مستندا موجها إلى وزارة 
الش����ؤون يفيد ب����أن الرئيس لم 
يستجب لكتاب الوزارة بتوجيه 
دعوة لألعضاء حلضور اجتماع 
تش����كيل املناصب األخرى، وهو 
ينافي ما قمت بذكره من أنك دعوت 
األعضاء للحضور؟ أجاب املطيري 
بأن األعضاء تقدموا بكتاب شكوى 
إلى الوزارة بتاريخ 6/1 وذلك بعد 
أن مت دعوتهم بتاريخ 5/18 و5/19، 
و5/20، ولم يحضروا في أي منها، 
معتب����را أن هناك تواطؤا واضحا 
من قبل وكالء الوزارة مع األعضاء 
اآلخرين، كما نفى املطيري تواطؤ 
الوزارة معه بسبب وجود نسب 
بينه وبني الوزير، وقال: إن الوزير 
كان خ����ارج الكويت خالل الفترة 

املاضية.
لكن بعض الصحافيني ذكروا له 
أن الوزير كان متواجدا، وأن بعض 
نواب مجلس األمة تقدموا له بطلب 
حل مش����كلة جمعية الصباحية 
ألنها ب����ال هيئة إدارية، وأن عليه 
أن يدعو لعقد اجتماع لتش����كيل 
الهيئة اإلدارية، ووعد الوزير بحل 

املوضوع خالل 48 س����اعة؟ فقال 
املطي����ري: إن ه����ذه املعلومات ال 
أعلم بها وهي غير صحيحة، وإن 
الوزير أحال املوضوع إلى الوكيل 
املعضادي والوكيل الكندري لبحث 
املشكلة، وكان الوزير مغيبا عن 
أمور كثيرة أخفوها عليه الوكالء 
نظرا لتواطئهم مع القائمة الثانية، 
وأكبر دليل على ذلك هو أنهم لم 
يدعونا حلل املش����كلة منذ تاريخ 
20 مايو وحتى 6/30 ولم نر منهم 

استجابة.
وفي رده على س����ؤال لبعض 
الصحافيني بأن هناك من يتهمكم 
بأن عدم حل املشكلة من قبل الوزير 
يصب في صاحلكم؟ نفى املطيري 
ذلك، وذك����ر أن مدير الش����ؤون 
الهدب ذكر له  القانونية عبداهلل 
أن عدم حل املشكلة قد يؤول إلى 
حل املجلس، فأجابه املطيري: إذا 
كان احلل هو احلل فالرأي األول 
واألخي����ر للوزارة، وأنا لم أطالب 
باحلل للمصلحة الشخصية وإمنا 
للمصلحة العامة وتفادي املشاكل 

وخسارة زمالئنا اآلخرين.

تسليم الرواتب والمستحقات باليد

وفي رده على س����ؤال لبعض 
الصحافيني عن صحة ما ذكر من 
تسليم رواتب شهر مايو للموظفني 
باليد وهذا أمر غير قانوني؟، أجاب 
بأن هناك 3 أش����خاص من وزارة 
الشؤون صرفوا رواتب املوظفني، 
فقال الصحافي: إن هذا غير قانوني 
حتى وإن مت من خالل الوزارة؟، 
فأج����اب املطيري: نظ����را لوجود 
خالف في املجلس فقد مت تعطيل 
صرف الرواتب بالشكل املعهود عن 
طريق البنك. وفي رده على سؤال 
بعض الصحافيني عن صحة ما ذكر 
من تسليم دفعتني من مستحقات 
شركة الناقالت وهي مورد الغاز، 
ألن هذا يعتب����ر مخالفة صريحة 
وغي����ر قانونية، فهل الوزارة هي 
الت����ي أعطت املورد مس����تحقاته 
أم أنت����م؟ فق����ال: اهلل أعلم، ومن 
لديه دليل فليقدمه. ووجه بعض 
الصحافيني سؤاال: هل حدث واتصل 
أحد املسؤولني في شركة الناقالت 
وهدد شفهيا بإيقاف توريد الغاز 
للجمعية إذا لم تتس����لم الشركة 
مستحقاتها؟ فأجاب: ال نعلم. والغاز 
والتموي����ن موجود في اجلمعية. 
فقال الصحافي: إن سؤالنا عن محل 
املخالفة وهو تسليم املستحقات 
النقدية باليد، وليس توجيه كتاب 
تهديد بإيقاف التوريد أو التهديد 
ش����فهيا. وفي رده على سؤال من 
أحد الصحافيني عن سبب اختيار 
الديوانية بدال من اجلمعية، أجاب 
بأن ذل����ك كان تالفيا إلثارة الفنت 
واملش����اكل واحترام كل شخص 
آخ����ر، والتكلم بكل ش����فافية عن 
جميع ما ذكر في إحدى الصحف 
احمللية خالف����ا للحقيقة، وأن من 
حق����ه أن يدع����و الصحافيني إلى 
منزله بهذا اخلصوص، الفتا إلى 
أن س����بب إثارة اخلب����ر عليه في 
الصحف احمللية ه����و ما قمنا به 
من مراجعة أعمال مجلس اإلدارة 
السابق وجتاوزاته بعد أن وجهت 
الوزارة كتب����ا بتاريخ 2009/3/2 
للرد على بعض التجاوزات بصفة 
مس����تعجلة، وذلك لك����ي ال تثير 
حفيظة أصحاب املصالح، وإليقافنا 
عن متابعة هذه التجاوزات. لكن 
بع����ض الصحافيني ق����ال له إن 
االنتخاب����ات متت بع����د اجتماع 
اجلمعية العمومية والتصديق على 
امليزانية من قبل وزارة الشؤون، 
فأجاب املطي����ري بأن التجاوزات 
جاءت فيما بعد، وهي فترة ال� 5 
شهور التي بعد االنتخابات، وهي 
موجودة في مستندات أرسلت إلى 

وزارة الشؤون.

أكد أن »الشؤون« كانت متواجدة خالل فتح مظاريف »الخضار« ومن لديه عكس ذلك فليثبته

لقطات من المؤتمر الصحافي
وجه املطيري لوكالء وزارة الشؤون تهمة 
التواطؤ الواضح مع القائمة الثانية، وأنهم غيبوا عن 
الوزير بعض األشياء املتعلقة باجلمعية، وقال: إن 

الوزير كان خارج البالد خالل الفترة السابقة.
تضارب��ت تصريحات الرئي��س منصور بن 
رش��اش املطيري حول تفرده بعملية فتح األظرف 
اخلاصة مبناقص��ة اخلضار دون حض��ور وزارة 
الش��ؤون، لكنه نفى األمر بعد قليل وقال: بل كانت 
الوزارة حاضرة، ومن لديه دليل على أن الوزارة لم 

حتضر فليأت به.
كما تضاربت أقواله في مسألة حضور مجلس 
اإلدارة اجتم����اع فتح األظرف، وعندما طلب منه 
الصحافيون محضر االجتماع الذي يثبت ذلك، 

قال: ال يوجد لدي محضر.
تضاربت أقوال املطي��ري في أكثر من مرة عن 
قيامه بوضع إعالن في الصحف الرس��مية عن إعادة 
ط��رح مناقصة اخلضار، حيث أقر بالقيام بذلك مرتني 
ونفاه مرتني أيضا وقال أخيرا: ال يوجد إعالن. واجلدير 

بالذكر أن اإلعالن منشور في اجلرائد احمللية.
اتهم املطيري وزارة الشؤون بأنها لم توجه كتابا 
للرئيس بدعوة األعضاء الجتماع تشكيل املناصب 
وذلك منذ تاريخ 5/20 حتى تاريخ 6/30، وذلك رغم 
وج����ود كتاب من الوزارة بتاري����خ 2010/6/1 موجه 
للرئيس بدعوة األعضاء لالجتماع خالل 48 ساعة.
ذكر املطيري أن القائمة الثانية وجهت شكوى 
لل��وزارة بتاريخ 6/1 مفاده��ا أن رئيس املجلس لم 
يدعوهم لالجتماع لتش��كيل املناصب، وذلك ينافي 
الكتاب الذي مت نش��ره سابقا من أن الشكوى كانت 
بعد توجيه كتاب وزاري للجمعية بتاريخ 6/1 للدعوة 
حلضور اجتماع التش��كيل خالل 48 س��اعة، وكان 
تاريخ الش��كوى احلقيقي هو 6/3 أي بعد 48 ساعة 

من الكتاب الوزاري.
أجاب املطي����ري عن تس����ليم دفعتني من 
مستحقات مورد الغاز بصورة نقدية وباليد هل 
متت هذه املخالفة عن طريق الوزارة أم اجلمعية؟ 

فقال: اهلل أعلم

المويزري: مهرجان شهري على السلع األساسية 
واالستهالكية في تعاونية عبداهلل المبارك

العوضي ل� »األنباء«: تجاوزات مالية كبيرة 
في تعاونية »القرين« سابقًا وإحالة المتورطين للنيابة

أك���د رئيس مجل���س ادارة 
املب���ارك  جمعي���ة عب���داهلل 
التعاوني�������ة س���يف ف���الح 
املوي���زري ان املجلس اجلديد 
يحمل ف��������ي أجندته العديد 
من االفكار اخلالقة واملتنوعة 
واملبدع�����ة التي تسهم بشكل 
مباش�����ر في تطوير وتنشيط 
املبيعات ورفع االرباح والوصول 
الى الص���دارة على اجلمعيات 
التعاوني���ة عل���ى مس���توى 

الكويت.
وقال املويزري ان الفكر اجلديد 
ملجل���س االدارة يق����وم على 
عقلية جتارية واجتماعي������ة 

تضع مصلحة املساهمني ورواد التعاونية ف������ي 
صدارة أولوياته���ا، فاملنطقة تس���تحق من������ا 
الكثير، ولذا قررنا تنظيم مهرج���ان شهري على 
السلع االساسية واالستهالكي�����ة يشمل أصنافا 
متنوع���ة وبتخفيضات كبي���رة، ال������ى جانب 

بيع اخلضار والفواكه بسعر 
التكلف����ة ملدة 10 أيام.

وبني املويزري ان املهرجان 
الشهري ستسبقه حملة اعالنية 
هي االولى من نوعها على مستوى 
املنطقة للتروي���ج للمهرجان 
الضخم، وذلك ليتعرف جميع 
ابناء املنطقة على جديد مجلس 
االدارة الذي يعمل ليل نهار وفق 
رؤي���ة ممنهجة للحد من غالء 
االسعار وإش���عار املساهمني 
وأبناء املنطقة بأن ادارة جمعية 
عبداهلل املبارك التعاونية تسعى 
لتوفير اخلدمات لهم وبأرخص 

األثمان.
واختتم رئيس مجلس ادارة جمعية عبداهلل 
املبارك التعاونية بالتأكي���د ان هذا أول الغيث 
وفي جعبتنا الكثير من املفاجآت بانتظار رواد 
التعاونية واملساهمني خالل فترة الصيف وحلول 

شهر رمضان املبارك.

محمد راتب
الرئي���س املعني في  أعل���ن 
جمعية القري���ن التعاونية بدر 
العوضي ع���ن وجود جتاوزات 
مالية واختالسات كبيرة من قبل 
القرين  بعض موظفي »جمعية 
س���ابقا«، مت الكشف عنها خالل 
الت���ي قامت بها  الفصل  عملية 
وزارة الشؤون، الفتا في تصريح 
خاص ل� »األنباء«، الى ان األخيرة 
مازالت بصدد التحقيق مع هؤالء 
املوظفني الذين تتراوح مسمياتهم 
بني مدير سوق رقم 3، ومسؤول 
فرع املكتبة ومسؤول فرع البنشر 

واملدير املالي السابق.

وقدر التجاوزات املالية التي 
حتمل صفة االختالس وسرقة 
أموال املساهمني ب� 160 ألف دينار، 
وقد تصل الى أعلى من ذلك بكثير، 
تبعا ملجريات التحقيق الذي يتم 
في مبن���ى ادارة جمعية العدان 
والقصور من قبل وزارة الشؤون، 
وقد تصل مدة جلسة التحقيق 
الى 8 س���اعات، الفتا الى انه لم 
يثبت حتى اآلن شيء رسمي ولم 
يدن أحد بصورة رسمية، وذلك 
انتظارا ملا ستثبته جلنة التحقيق 
من أدلة وعلى ضوئها ستحيل 

املتجاوزين الى النيابة.
وقال: وضعت في هذا املكان 

ألنقل الصورة الى اجلهات املعنية 
ولست اليوم بصدد اتهام أحد قبل 
ما ستصدره اللجنة من نتائج.

انه ال  العوض���ي  وأوض���ح 
ميكن احلك���م في الوقت الراهن 
على وجود تواطؤ من قبل هؤالء 
املتجاوزين مع أحد أعضاء مجلس 
االدارة املنحل، فقد يكون التجاوز 
تصرفا فرديا من خالل زيادة قيمة 
بعض الفواتير والتوقيع عليها، 
وكذلك صرف شيكات وسندات 
غير حقيقي���ة لبعض البضائع 
الوهمية، ومتت االس���تفادة من 
الش���يكات بالكامل، وأخذ  تلك 

براءة ذمة.

المهرجان تسبقه حملة إعالنية ترويجية هي األولى من نوعها على مستوى المنطقة

تشمل زيادة بقيمة الفواتير وصرف شيكات على بضائع وهمية

سيف املويزري


