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جمعية ال�صليبية التعاونية

وذلك وفقا لل�شروط التالية :
اأن يكون املتقدم من اأ�سحاب االخت�سا�ص وممن ميار�سون الن�ساط باأنف�سهم ولديه ترخي�ص جتاري �ساري املفعول  1 ـ 

للن�ساط املتقدم له وال تقبل التوكيالت.

تقدم الطلبات بالظرف املغلق و املختوم بناء على تعليمات وزارة ال�سئون االجتماعية و العمل. 2 ـ 

يلتزم مقدم الطلب بدفع �سيك م�سدق مببلغ وقدره ) 250د.ك ( ح�سب قرار وزارة ال�سئون االجتماعية يتم ا�سرتداده  3 ـ 

اأن مبلغ التاأمني املذكور لي�ص له عالقة مببلغ التاأمني املتعلق بالقيمة االإيجارية   يف حالة عدم الفوز مع مراعاة 

املعتمدة عند التعاقد .

تكون االأولوية للم�ساهم عند ت�ساوي الدعم . 4 ـ 

�سوف يتم االختيار للمتقدم باأعلى دعم مادي للجمعية على اأن يكون ب�سيك م�سدق واحد فقط. 5 ـ 

�سوف يتم االختيار النهائي بح�سور مندوب وزارة ال�سئون االجتماعية و العمل يف موعد يحدد يف حينه . 6 ـ 

من �سيقع عليه االختيار يلتزم مبراجعة اإدارة اجلمعية خالل اأ�سبوعني من تاريخ االختيار الإمتام االإجراءات الالزمة  7 ـ 

وتوقيع العقد واإال يعترب طلبه الغيا وي�سبح مبلغ التاأمني حقا خال�سا للجمعية.

يقدم الطلب نظري ر�سم ثالثون دينار الغري غري قابلة للرد اعتبارا من يوم االأحداملوافق24 /10/ 2010 وحتى نهاية  8 ـ 

دوام يوم االأحد املوافق 31 /10/ 2010 وتودع الطلبات داخل ال�سندوق املخ�س�ص مبكتب ال�سكرتارية ولن يلتفت اإىل 

الطلبات التي تقدم قبل اأو بعد املوعد املحدد علما باأن الدوام كالتايل :-

من االأحد اإىل اخلمي�ص من ال�ساعة 7.30 �سباحا وحتى ال�ساعة 3 ظهرا .  

اأن يقدم طالب اال�ستثمار اإقرار وتعهد بعدم وجود اأي ن�ساط لدى اجلمعية م�ستثمر من قبله حاليا ويف حالة ثبوت  9 ـ 

عك�ص ذلك �سيتم �سحب اال�ستثمار اجلديد منه.

تطبق اإحكام القانون رقم )24( ل�سنة 1979 ب�ساأن اجلمعيات التعاونية و القرارات الوزارية بهذا ال�ساأن. 10ـ 

امل�شتندات املطلوبة :
2 ـ �سورة الرخ�سة التجارية �سارية املفعول للن�ساط نف�سه. 1 ـ �سورة البطاقة املدنية ل�ساحب الرتخي�ص .  

3 ـ �سورة اعتماد التوقيع �ساري املفعول.

املوقع القيمة االإيجارية امل�ساحة ا�سم الن�ساط م

ال�ساحية 700 د.ك 48 م2 مطعم وجبات �سريعة )وكاالت عاملية( 1

ال�سوق املركزي 300 د.ك 2 * 1.4 م ال�سريفة 2

ال�سوق املركزي 100 د.ك 2 * 1.5 م عطور ومواد التجميل 3

ال�سوق املركزي 100 د.ك 4 * 1.5 م الع�سائر واالي�ص كرمي 4

ال�سوق املركزي 100 د.ك 2.80 * 1.5 م حلويات �سعبية 5

اأ�شحاب االخت�شا�ص بناء  التعاونية عن طرح فروع لال�شتثمار من قبل  تعلن جمعية ال�شليبية 

على موافقة وزارة ال�شئون االجتماعية والعمل بكتابها رقم )228( بتاريخ 2010/10/24

املدير املعني

اإعـــــالن

أقام مأدبة عشاء على شرف أعضاء السلطتين التشريعية والتنفيذية بديوانه في البدع مساء أمس

الخرافي عن عودة مقترحات »القروض«: صعب أن أتكهن بذلك

مع الزمالء ف����ي جملة من القضايا 
معربا عن أمل����ه في ان تخرج هذه 
االحاديث بنتائج ايجابية في جلسة 

الثالثاء.
 من جانبه، اعتبر وزير الصحة 
د. هالل الساير ان اللقاء الذي يقيمه 
الرئيس جاسم اخلرافي ويدعو اليه 
السلطتني قبل بداية كل دور انعقاد 

بادرة ممتازة من الرئيس.
وردا على س����ؤال بشأن احلالة 
التي مت اكتش����افها بڤيروس »اتش 
وان ان وان« قال ان الوضع مطمئن 

ولم يكن هناك أي وباء.
من جهته أوض����ح النائب علي 
الراشد انه مت التشاور بني النواب 
بشان اللجان وكل أعلن عزمه على 
الترش����ح للجان معينة وأمتنى ان 
تنعكس ه����ذه األجواء الطيبة على 
أجواء املجلس التي يبدو انها ستكون 
س����اخنة جدا متمنيا إيجاد ميثاق 
ش����رف وعقد جلسة خاصة سرية 
حول الوحدة الوطنية تناقش هذه 
القضية بعيدا عن الضغط اجلماهيري 
داعيا إلى االبتعاد عن التصريحات 

التي تؤدي إلى التأزمي.

مشددا على أهمية التواصل الودي 
والشخصي بينهما.

وقال هايف أثناء مغادرته ديوان 
اخلرافي امس للصحافيني انه هذا 
اللقاء الذي يجمع السلطتني في ديوان 
اخلرافي جريا على عادته هو لقاء 
ليس له اي عالقة باملواقف السياسية 
مشددا على ان اخلالفات حول بعض 
القضايا م����ع احلكومة ال تؤثر في 

العالقات الشخصية.
وأضاف هاي����ف: ان عالقتنا مع 
احلكومة والنواب على املس����توى 
الش����خصي عالقات ودي����ة وطيبة 
داعيا جميع النواب الى فصل املواقف 
السياسية عن العالقات الشخصية 
مشيرا الى ان املواقف السياسية لها 
أماكنها احملددة وينبغي أال تدخل في 

العالقات الشخصية.
الزلزلة  النائب د.يوسف  وقال 
انه����ا س����نة طيبة س����نها الرئيس 
اخلرافي وتؤدي الى نوع من التناغم 
احلسن بني السلطتني الفتا الى ان 
النواب نتيجة  عدم حضور بعض 

لظروفهم اخلاصة.
وبني انه مت خالل اللقاء احلديث 

مجلس الوزراء الذي س����يعقد غدا 
االثنني، مشيرا في الوقت نفسه الى 
أن احلكومة بش����كل عام ستشارك 
اللجان  بالتصويت على تش����كيل 
املؤقت����ة ولن متتنع، وه����ذا حقنا 

الدستوري.
من جهته كش����ف النائب حسن 
جوهر عن إعداد مسودة ميثاق شرف 
وطني بني أعضاء السلطة التشريعية 
للحد م����ن ظاهر الط����رح الطائفي 
والفئوي والتراش����ق اإلعالمي بني 
ممثلي األمة مشيرا الى انه سيعرض 
هذه املس����ودة على رئيس مجلس 
األمة جاس����م اخلرافي يوم الثالثاء 
املقبل متهيدا لعرضها على النواب 

واملصادقة عليها.
ف����ي تصريح  وق����ال جوه����ر 
للصحافيني عقب خروجه من ديوان 
اخلرافي »نشكر رئيس مجلس األمة 
على هذه الدعوة الكرمية قبل بداية 
دور االنعق����اد املقبل وهي ليس����ت 
بغريبة على السيد جاسم اخلرافي 
وبادرة طيبة وفي توقيتها السليم 
خاص����ة انها تأتي قب����ل بداية دور 
االنعقاد املقبل من اجل التنس����يق 

من اجل تخفيف العبء على أعضاء 
السلطتني.

وقال البصيري ان هناك 9 جلان 
مؤقت����ة و4 جلان حتقيق و5 جلان 
الوزراء ال  بالتالي فإن  مش����تركة، 
يستطيعون تلبية جميع الدعوات 
مما ي����ؤدي إلى ان بع����ض النواب 
يعتقدون ان الوزراء يتجاهلون هذه 
الدعوات، وكذلك النواب في كثير من 
األحيان ال يكملون النصاب نتيجة 

كثرة اللجان.
وش����دد على ضرورة ان تركز 
اجلهود ف����ي اللج����ان الدائمة فهي 
لديها م����ن االختصاصات واملهمات 
ما يكفي لتغطية الكثير من اللجان 
املؤقتة، مؤكدا ان احلكومة ستصوت 
برفض كل اللجان املؤقتة »وسيكون 

تصويتنا واحدا«.
وبس����ؤاله ان كان ه����ذا املوقف 
سيعيد األزمة التي شهدها املجلس 
املاضي باعتراض النواب على موقف 
احلكومة؟ قال البصيري ان شاء اهلل 
لن تكون هناك أزمة وتلمسنا مواقف 
مؤيدة من الكثير من النواب حول 
هذا األمر. وب����ني ان اللجان الدائمة 

حول القضايا املطروحة على الساحة 
وتأتي ف����ي مقدمتها صياغة ميثاق 
شرف وطني على مستوى أعضاء 
التشريعية والتنفيذية  السلطتني 
للحد من مظاهر التراشق الطائفي 
والفئوي بني أعضاء »التشريعية« 
للحد من مظاهر التراشق الطائفي 
والفئوي بني أعضاء املجلس مشيرا 
الى انه اعد مس����ودة ه����ذا امليثاق 
وسيقوم بعرضها على رئيس مجلس 

األمة الثالثاء املقبل.
ودعا جوهر الى ضرورة التنسيق 
الفترة  الس����لطتني خالل  فيما بني 
املقبلة حول عدد من القضايا املهمة 
ومنها على سبيل املثال كل ما يخص 
تنفيذ خطة التنمية وقوانني اخلدمات 
العام����ة وتطوير الصحة والتعليم 
وقوانني املرئي واملسموع خاصة ان 
الفريق احلكومي اعلن في وقت سابق 
عن تقدمي مشروع قانون حكومي 

لتعديل القوانني القائمة.
م����ن جانبه دع����ا النائب محمد 
هاي����ف النواب ال����ى فصل املواقف 
السياسية عن العالقات الشخصية 
مع أعضاء احلكومة وبعضهم البعض 

أولى بالوق����ت واجلهد وال أظن ان 
هذا األمر سيؤدي الى أزمة.

وع����ن ع����دم امت����الك احلكومة 
األغلبية التي تكفل حسم هذا األمر، 
قال البصيري نحن س����نبدي رأينا 
والقرار لألغلبية في املجلس ولكن 
سيكون رأينا كحكومة واحدا برفض 

جميع اللجان املؤقتة.
وع����ن تعام����ل احلكوم����ة مع 
االستجوابات قال البصيري ان موقفنا 
مع ما يقدم من استجوابات سيكون 
كموقفنا من االستجوابات السابقة 
وسنواجه كل استجواب بحيثياته 
ومبرراته وسندرسه ونعطيه األهمية 

وفق القانون والدستور.
وأكد وزير الدولة لشؤون مجلس 
الوزراء روضان الروضان أن احلكومة 
ملتزمة بجدول األولويات والتنسيق 
بني السلطتني بشأنها، وهو ما يقوم 
به وزير الدولة لشؤون مجلس األمة 

محمد البصيري.
وردا على س����ؤال بشأن موقف 
احلكوم����ة م����ن اللج����ان الدائم����ة 
الروضان  ق����ال  والتصويت عليها 
اننا سنحدد موقفنا منها في اجتماع 

دور االنعقاد املقبل والبد من تقدمي 
طلب بشأن املوافقة على تشكيل أي 

جلان جديدة.
وأكد ان اجللسة املقبلة ستكون 
محددة مبناقشة املواضيع املدرجة 
على جدول األعمال وان عملية القبول 

والرفض ترجع الى املجلس.
وفي رده على سؤال بشان ما تردد 
من معلومات عن عودة مقترحات 
إس����قاط القروض في دور االنعقاد 
املقبل قال اخلرافي »صعب أن أتكهن 

بذلك«.
واختتم اخلرافي حديثه بالقول انا 
دائما متفائل وسوف أتفاءل وليس 

أمامي غير التفاؤل.
م����ن جانبه، قال س����مو رئيس 
مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد 
عقب حفل العشاء مخاطبا احلضور 
واإلعالمي����ني: كل ع����ام واجلمي����ع 

بخير.
وزير الدولة لشؤون مجلس األمة 
د.محمد البصيري أكد من جانبه ان 
احلكومة ستصوت ضد جميع اللجان 
املؤقتة عن����د التصويت على إعادة 
تش����كيلها في قاعة عبداهلل السالم 

أوض����ح رئيس مجل����س األمة 
جاسم اخلرافي ان اللقاء بني أعضاء 
السلطتني يعد فرصة جيدة لالجتماع 
بعد عطلة الصيف وقبل بداية دور 
االنعقاد ليتفاهم اجلميع من الزمالء 
على ما يريدون وما يطلبون، معربا 

عن تفاؤله في املرحلة املقبل.
وأش����ار اخلرافي خ����الل مأدبة 
العشاء التي أقامها على شرف أعضاء 
السلطتني بديوانه في البدع مساء 
أمس األول ال����ى ان النواب تبادلوا 
األحاديث فيما بينهم وابلغوا بعضهم 
البعض عما اذا كانوا سيترشحون 

إلحدى اللجان أم ال.
وحول ما طرأ على موقف احلكومة 
من اللجان املؤقتة خالل هذا اللقاء أكد 
اخلرافي انه لم يتم التطرق ملثل هذا 
املوضوع مبينا ان ما هو معروف ان 
احلكومة أبدت وجهة نظرها سابقا 
بأنها ستصوت ضد اللجان املؤقتة 
على اعتبار ان اختصاصات اللجان 
املؤقتة متواجدة في اللجان الدائمة 
وفي النهاية القرار للمجلس ونتيجة 
التصويت، موضحا ان جميع اللجان 
املؤقتة انتهت صالحيتها مع بداية 

لقطات
 وصل عضوا التجمع 
الس���لفي النائبان خالد 
السلطان ود.علي العمير 
في سيارة واحدة تالهما 
النائب محمد هايف الذي 
افتتاح مأدبة  غادر قبل 
العشاء الرتباطه مبواعيد 

اخرى.
 كانت النائبة د.أس��يل 
النائبات  أول��ى  العوضي 

وصوال الى اللقاء.
النفط  ق���ام وزي���ر   
ووزير اإلعالم الش���يخ 
احمد العبداهلل بالتقاط 
صورة جماعية للوزراء 
والنواب من هاتفه النقال 
فعلقت د.أسيل العوضي 
بقوله���ا للمصورين ان 
يصوروا الش���يخ احمد 

العبداهلل.
 غ��ادر النائب حس��ن 
جوه��ر لق��اء اخلراف��ي 
قبيل افتتاح مأدبة العشاء 
تواجد والده في  لظروف 
غادر  وكذلك  املستشفى، 
والبلدية  األش��غال  وزير 

د.فاضل صفر مبكرا.
 اكتفى س���مو رئيس 
الوزراء الشيخ  مجلس 
ناص���ر احملم���د بقوله 
للصحافي���ني »كل عام 
واجلميع بخير« مرددا 

هذه العبارة 3 مرات.

)متين غوزال(رئيس مجلس األمة جاسم اخلرافي وسمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر احملمد يتوسطان أعضاء السلطتني التشريعية والتنفيذية خالل مأدبة العشاء التي أقامها اخلرافي في ديوانه بالبدع مساء أمس على شرفهم

»العمل الوطني« نسقت 
مواقفها بشأن اللجان

الحضور الحكوميأسماء النواب حسب ترتيب الحضور

أعلن النائب مرزوق الغامن عن أن أعضاء 
كتلة العمل الوطني وهم كل من »عبدالرحمن 
العنجري، مرزوق الغامن، سلوى اجلسار، 
أس����يل العوضي، وعلي الراشد« اجتمعوا 
على هامش مأدبة العشاء التي أقامها رئيس 
مجلس األمة جاس����م اخلرافي مساء أمس 
على ش����رف السلطتني، من أجل التنسيق 
وتثبيت أس����ماء املرش����حني منهم للجان 
البرملانية، مش����يرا الى ان االجتماع يأتي 
في إطار التنس����يق بني أعضاء الكتلة قبل 

خوض انتخابات اللجان.

عبداهلل الروم�ي، دليهي 
الهاجري، سعد اخلنفور، 
علي الراشد، خالد السلطان، 
علي العمير، محمد هايف، 
عدنان عبدالصمد، س�عد 

زنيفر، مخلد العازمي، عدنان 
املطوع، الصيفي مبارك، 
خالد العدوة، ناجي العبد 
اله�ادي، حس�ن مزيد، 
يوس�ف الزلزلة، حس�ن 

جوه�ر، عس�كر العنزي، 
أس�يل العوض�ي، صال�ح 
عاش�ور، خل�ف دميثير، 
عبدالرحم�ن العنج�ري، 
حس�ن احلريتي، سلوى 

اجلسار، س�عدون حماد، 
محم�د احلويل�ة، مرزوق 
الغامن، مب�ارك اخلرينج، 
وأمن عام مجل�س األمة 

عالم الكندري

ال��وزراء  رئيس  سمو 
الشيخ ناصر احملمد

فاضل صفر، هالل الساير، 
مح���مد البصي��ري، 

الشيخ أحمد العبداهلل، 
مصطفي الشمالي، روضان 
الروضان، بدر الشريعان، 

الشيخ أحمد الفهد

مرزوق الغامن ود.سلوى اجلسار أثناء حفل العشاء



االحد 24 اكتوبر 2010   7مجلس األمة

الشيخ أحمد الفهد وخالد السلطان وعبدالرحمن العنجري

عدنان املطوع وعسكر العنزي وناجي العبدالهادي وخلف دميثير خالل اللقاء الشيخ أحمد العبداهلل وصالح عاشور ود.أسيل العوضي بديوان اخلرافي

الرئيس اخلرافي والشيخ أحمد الفهد خالل حفل العشاء

مصطفى الشمالي وإياد وطالل اخلرافي عسكر العنزي وسعدون حماد بديوان اخلرافي د.بدر الشريعان ومبارك اخلرينج خالل احلفل الرئيس اخلرافي ونائبه عبداهلل الرومي وعلي الراشد

الرئيس جاسم اخلرافي وسمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر احملمد بديوان اخلرافي مساء أمس


