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وزارة العــــــــدل

اإدارة ال�ست�سارات الأ�سرية
ي�سرنا دعوتكم

حل�سور حما�سرة بعنوان

حتى ال يقع الطالق
للدكتور/ حممد ر�سيد العويد

وذلك يوم الأحد املوافق 2010/11/7م

من ال�ساعة 5.00 اإىل ال�ساعة 8.00 م�ساًء

وذلك مب�سرح الأمانة العامة للأوقاف

الد�سمة - �سارع املنقف - قطعة 6 - خلف حمطة البنزين

والدعـوة عامـة)رجال ون�ساء(
)الرجاء عدم ا�سطحاب الأطفال(

ال�ستف�سار

�سباحًا: بدالة: 1882200/داخلي 3137-3958-3957

م�ساًء:   22521097 - 22521094

امل�شت�شار/ رئي�س املحكمة الكلية  

وزارة العــــــــدل
اإعالن عن بيع عقار باملزاد العلني

وذلك  العلني  باملزاد  يلي  فيما  املو�شوف  العقار  بيع  عن  الكلية  باملحكمة  الكتاب  اإدارة  تعلن 

يوم االربعاء املوافق 2010/11/24م - قاعة 48 - بالدور الثاين بق�شر العدل ال�شاعة التا�شعة 

�شباحًا - وذلك تنفيذاً حلكم املحكمة ال�شادر يف الدعوى رقم 2009/3 بيوع/2.

حممد جا�شم حممد النجاده املرفوعة من: 

2 - علي جا�شم حممد النجاده 1- �شمرية �شامل عبدال�شيد ال�شيد   �شـــــــــــــــــد: 

4 - خالد جا�شم حممد النجاده 3 - اأحمد جا�شم حممد النجاده   

6 - فاطمة جا�شم حممد النجاده 5 - منى جا�شم حممد النجاده   

اأواًل: اأو�صاف العقار:

- يقع العقار يف منطقة الد�صمة قطعة (1) ق�صيمة (86) وم�صاحته 488 م2 واملو�صوف بالوثيقة رقم 

.1968/186

- العقار عبارة عن منزل يقع على �صارعني زاوية. 

- العقار مكون من دورين اأر�صي واأول ومك�صي باجلريي ومكيف عادي. 

- الدور الأر�صي مكون من �صالة + 6 غرف + 3 حمام + مطبخ + ملحق به 3 غرف وحمام ومطبخ.

- الدور الأول مكون من 6 غرف + 2 حمام + �صالة + مطبخ. وال�صطح لي�س به بناء.

 ثانيًا: �صروط املزاد:

وي�صرتط  كويتي«.  دينار  األف  و�صبعون  »مائتان  د.ك   270000 قدره  اأ�صا�صي  بثمن  امل��زاد  يبداأ   : اأوالً  

للم�صاركة يف املزاد �صداد خم�س ذلك الثمن على الأقل مبوجب �صيك م�صدق من البنك امل�صحوب عليه اأو 

مبوجب خطاب �صمان من اأحد البنوك ل�صالح اإدارة التنفيذ بوزارة العدل.

ثــانــيـًا: يجب على من يعتمد القا�صي عطاءه اأن يودع حال انعقاد جل�صة البيع كامل الثمن الذي اعتمد 

وامل�صروفات ور�صوم الت�صجيل.

ثــــالثًا: فان مل يودع من اعتمد عطاءه الثمن كاماًل وجب عليه اإيداع خم�س الثمن على الأقل واإل اأعيدت 

املزايدة على ذمته يف نف�س اجلل�صة على اأ�صا�س الثمن الذي كان قد ر�صا به البيع.

رابعــًا: ف�ي حالة اإيداع من اعتمد عطاءه خم�س الثمن على الأقل يوؤجل البيع مع زيادة الع�صر.

خام�صًا: اإذا اأودع املزايد الثمن يف اجلل�صة التالية حكم بر�صو املزاد عليه اإل اإذا تقدم ف�ي هذه اجلل�صة 

من يقبل ال�صراء مع زيادة الع�صر م�صحوباً باإيداع كامل ثمن املزاد ففي هذه احلالة تعاد املزايدة ف�ي نف�س 

اجلل�صة على اأ�صا�س هذا الثمن.

�صاد�صًا: اإذا مل يقم املزايد الأول باإيداع الثمن كاماًل يف اجلل�صة التالية ومل يتقدم احد للزيادة بالع�صر تعاد 

املزايدة فوراً على ذمته على اأ�صا�س الثمن الذي كان قد ر�صا به عليه يف اجلل�صة ال�صابقة وليعتد يف هذه 

اجلل�صة باأي عطاء غري م�صحوب باإيداع كامل قيمته. ويلزم املزايد املتخلف مبا ينق�س من ثمن العقار.

�صابعًا: يتحمل الرا�صي عليه املزاد يف جميع احلالت ر�صوم نقل وت�صجيل امللكية وم�صروفات اإجراءات التنفيذ 

ومقدارها 200 د.ك واأتعاب املحاماة واخلربة وم�صاريف الإعالن والن�صر عن البيع يف ال�صحف اليومية.

ثـامـنًا: ين�صر هذا الإعالن تطبيقاً للقانون وبطلب املبا�صرين لإجراءات البيع وعلى م�صوؤوليتهم دون اأن 

تتحمل اإدارة الكتاب باملحكمة الكلية اأية م�صوؤولية.

 تا�صعـًا: يقر الرا�صي عليه املزاد انه عاين العقار معاينة نافية للجهالة.

تنبيه: 1 - ين�صر  هذا الإعالن عن البيع باجلريدة الر�صمية طبقاً للمادة 266 من قانون املرافعات. 2 - حكم 

ر�صو املزاد قابل لال�صتئناف خالل �صبعة اأيام من تاريخ النطق باحلكم طبقاً للمادة 277 من قانون املرافعات.

3 - تن�س الفقرة الأخرية من املادة 276 من قانون املرافعات على انه »اإذا كان من نزعت ملكيته �صاكناً يف العقار 

بقي فيه كم�صتاأجر بقوة القانون ويلتزم الرا�صي عليه املزاد بتحرير عقد اإيجار ل�صاحله باجرة املثل«.

اأو  الق�صائم  على  املزاد  امل�صاركة يف  الفردية  واملوؤ�ص�صات  ال�صركات  يحظر على جميع  ملحوظة هامة:  

البيوت املخ�ص�صة لأغرا�س ال�صكن اخلا�س عماًل باأحكام املادة 230 من قانون ال�صركات التجارية امل�صافة 

بالقانون رقم 9 ل�صنة 2008.

أكد أن نظام إدارة سوق الصليبية للخضار والفواكه )الفرضة( مجحف بالمزارعين

العرادة: معالجة مشكلة تسويق المنتج المحلي 
تتم بأسلوب تجاري بحت

الرسوم ال يفيد املزارع وال يحقق 
ل����ه طموحاته وال يعوضه حتى 
عن جزء من تكاليفه التشغيلية 

واإلنتاجية.
وأكد العرادة اننا في االحتاد 
الكويتي للمزارعني نحمل الهيئة 
العامة لشؤون الزراعة والثروة 
القابضة  السمكية وشركة وافر 
الكاملة ع����ن كافة  املس����ؤولية 
الناجتة م����ن فقدان  اخلس����ائر 
قيمة مبيع����ات اإلنتاج الزراعي 
وقيمة دع����م املنتجات الزراعية 
احمللية وغيرها من اخلسائر التي 
سيتكبدها املزارع حال إرغامه على ا 
لتوجه إلى سوق )الفرضة( وأهمها 
عزوف معظ����م مزارعي الكويت 
عن ممارس����ة هذه املهنة في ظل 
هذا التعسف واالنفراد والهوائية 
في إصدار القرارات التي كان من 
األولى إش����راك االحتاد الكويتي 
للمزارع����ني فيها كون����ه اجلهة 
النقابية التي متثل جميع مزارعي 
الكويت واملسؤولة عن الدفاع عن 
حقوقهم، وستكون هاتان اجلهتان 
املسؤولتان قانونا بذلك، اللهم قد 

بلغنا اللهم فاشهد.

التنظيم والتطوير القائمني على 
التربح  مصالح فردية بغ����رض 

وتكوين الثروات.
وقال: إننا في االحتاد الكويتي 
للمزارعني أشرنا سابقا إلى أن هذا 
النظام ال يتناس����ب مع زراعتنا 
وإنتاجنا وبالرغ����م من ذلك لم 
يلتفت إلينا أحد وحتمل املزارع 
خسائر فادحة نتيجة فشل تشغيل 
السوق في بداية شهر يوليو 2010، 
وها نح����ن اآلن نع����ود للتنبيه 
ال����ى أن هذا النظ����ام القائم على 

بهذا األس����لوب التجاري البحت 
بعيدا ع����ن الدراس����ات العلمية 
التي تؤدي  والفنية والعملي����ة 
إلى احلفاظ عل����ى ثروة وطنية 
كافح من أجل ترسيخ دعاماتها 
أجي����ال من املزارع����ني وحتملوا 
في سبيل ذلك املشاق والصعاب 
وبذلوا أموالهم وصحتهم لتكون 
هناك زراعة كويتية يشار إليها 
بالبنان والتي كانت دائما حديث 
فخر ومثار إعجاب لكل زائر من 

الدول العربية الشقيقة.
وتابع العرادة: إننا في االحتاد 
الكويت����ي للمزارع����ني لن نقف 
مكتوفي األيدي أمام ما نشاهده 
من غنب وتهاون مبصلحة املزارع 
الكويتي وتعم����د حتميله أعباء 
إضافية فوق ما يتحمله اآلن وكذلك 
أمام ما نس����معه من تصريحات 
املعني����ني بالزراعة ومس����ؤولي 
الشركة املستثمرة عن أن احلل 
السحري هو هذا السوق ونظامه 
القائم على دفع الرسوم لكل خطوة 
فيه.. إننا ف����ي االحتاد الكويتي 
للمزارعني لن ننتظر لنرى الزراعة 
الكويتية تلفظ أنفاس����ها بحجة 

أك���د رئيس مجل���س إدارة 
االحت���اد الكويت���ي للمزارعني 
س���عود علي العرادة أن نظام 
إدارة سوق الصليبية للخضار 
والفواكه )الفرضة( نظام مجحف 
بكل ما في هذه الكلمة من معنى 
بحق اإلنتاج الزراعي الكويتي 
احمللي ومحبط في ذات الوقت 
للمزارع املنتج الذي كان ينتظر 
من الدولة مساعدته على جتاوز 
العقبات واملشاكل التي تواجهه، 
وانتشاله من أزمة التسويق التي 
يعاني منها منذ س���نني طويلة 
وبدال من ذلك يفاجأ هذا املزارع 
بأن الدولة تتركه فريسة سهلة 
لشركة جتارية هدفها بالدرجة 
األولى تغطية تكاليفها اإلنشائية 
كمستثمر وبالتالي احلصول على 
أكبر قدر ممكن م���ن اإليرادات 
وحتقيق األرباح التي هي أساس 

استثمارها كشركة.
وأضاف العرادة في تصريح 
صحاف����ي: لم يك����ن يخطر على 
بالن����ا في االحت����اد أو كمزارعني 
منتجني أن تكون معاجلة مشكلة 
تس����ويق املنتج الوطني احمللي 

رياض العدساني

سعود العرادة

علي األنبعي متحدثا في املؤمتر الصحافي

املاجدي والسبتي خالل املؤمتر الصحافي

خالل مؤتمر صحافي عقداه أول من أمس

الماجدي والسبتي يؤكدان أهمية الحفاظ على النسيج االجتماعي
من جانبه قال احملامي محمد صالح السبتي إننا 
لسنا ضد القبيلة بل ضد القبلية وهي التعصب 
املذموم، وأما بالنسبة للدعوة إلى إلغاء جترمي 
االنتخابات الفرعية فإنني أتناول هذا املوضوع 
من جانبني: اجلانب األول ما قبل إلغاء التجرمي 
ونحن نوجه هذا السؤال إلى النواب الذين شاركوا 
في االنتخابات الفرعية أين هم من الوالء للوطن 
ولألمير حفظه اهلل أليس من الوالء لألمير أن يطاع 
ويسمع له؟ أليس هناك قانون جرم االنتخابات 
الفرعية ومخالفة هذا القانون تتعني عدم السمع 
والطاعة لألمي���ر؟ أم أن الوالء فقط في قصائد 

الشعر وحب اخلشوم؟!
وأشار الس���بتي الى أن االنتخابات الفرعية 
محرمة ش���رعا لكل من شارك فيها أو ساهم أو 
ترشح لها وذلك أن طاعة األمير وولي األمر واجب 
شرعي ومخالفته محرمة شرعا وقد قال رسول ژ »اسمعوا 
وأطيعوا ولو ولي عليكم عبد حبشي« وقد أفتى علماء 
الكويت بأن كل مخالفة لولي األمر تعتبر محرمة شرعا. 
وزاد السبتي أما بالنسبة لالنتخابات الفرعية مع وجود 
قانون يجرمها فإنني أقول إن االنتخابات الفرعية فيها 
تزوير بإرادة الناخبني بل يشارك فيها كما هو معلوم من 
ال يحق له املشاركة في االنتخابات العامة كالعسكريني 

وغيرهم من أبناء القبيلة.

أن نقف صفا واحدا ضد كل ممارسة أيا كان مصدرها وأيا 
كان مضمونها سواء كانت دعوات طائفية أو كانت نعرات 
قبلية تريد الفتك بنس���يجنا االجتماعي وتريد تقسيم 
املجتمع إلى طوائف وجماعات لتنتزع بذلك والء الفرد 
لوطن���ه وحلكامه الكرام وتضع محله والء ال جنني وال 
جتني منه أجيالنا وأحفادنا إال الويالت والنزعة الهدامة 
لدعامات ومقومات املجتمع املدني وذلك بسبب ممارسات 

خاطئة للدميوقراطية.

مؤمن المصري
أكد احملامي محمد املاجدي أن ما ملسناه وحتققنا 
منه من خالل مراقبتنا للساحة السياسية ان هناك 
انتهاكا حلرمة الوطن وللمبادئ التي تقوم عليها 
املواطنة والدعوة لتمزيق النس���يج االجتماعي 
سواء كان ذلك من خالل الدعوة لتأصيل النعرات 
القبلية أو الطائفية أو محاولة البعض تأصيل 
انتماء الفرد ووالئه جله���ة أو فئة معينة دون 
مراعاة حلقوق الوط���ن ومبدأ املواطنة وانتماء 
الفرد إلى اجلماعة املتمثلة في املجتمع الكويتي 
ككل وليس اجلماعة الفئوية القائمة على االنتماء 

القبلي أو الطائفي.
وقال املاجدي في مؤمتر صحافي عقده صباح 
أمس في مكتبه: من هنا كان لزاما علينا كمجموعة 
من احملامني أن نذود ع���ن الدعامات التي يقوم 

عليه���ا املجتمع والتي كان واليزال يس���تمد منها قوته 
وتواجده ومتاسكه، وحرصا منا على وحدتنا الوطنية، 
ومن هذا املنطلق نود أن نوجه دعوة صادقة نابعة من 
قلوبنا كمحامني غيوري���ن على وطنهم ومجتمعهم إلى 
حكومتنا متمثلة بسمو رئيس مجلس الوزراء واألعضاء 
الوزراء وجمي���ع أعضاء مجلس األمة وإلى جميع أفراد 
املجتمع عموما، رجاال ونس���اء وكل غيور على الوطن 
وأمنه االجتماعي ودعاماته االجتماعية التي يقوم عليها، 

حمل على اتحاد التعاونيات وطالب بتبيان الحقيقة

تعاون كويتي ـ تركي في مجال تبادل 
الخبرات في قطاع تنظيم العمالة

العدساني:  »الشؤون« تتجاهل مزدوجي الوظيفة 
في اتحاد التعاونيات والجهات الحكومية

بتكلفة ملي���ون دينار، علما أن 
املشروع لم ينجح، والدليل ان 
كثيرا من اجلمعيات التعاونية 
ال تس���تخدم ذلك اجلهاز، حتى 
متويل املشروع كان خاطئا، حيث 
ان وزارة الشؤون أقرضت احتاد 
اجلمعيات نصف مليون دينار 
من حساب صندوق املشروعات 
التعاونية الوطنية، موضحا ان 
هذا الصندوق فيه ماليني الدنانير 
التعاونية  متوله اجلمعي���ات 
سنويا إلقامة مشروعات وطنية 
تخ���دم كل املجتم���ع، وال يحق 
لوزارة الشؤون التصرف في هذه 
األموال وإقراض جهات أخرى، 
أم���وال اجلمعيات  أنها  خاصة 
التعاوني���ة وحق م���ن حقوق 

املساهمني.
وقال ان احت���اد اجلمعيات 
احلالي قام بإبرام عقود وساطة 
مع بعض الشركات، وهذا مخالف 
متاما للقرار الوزاري لسنة 2008 
الذي ينص على الشراء مباشرة 

من املورد من غير وسطاء.
كم���ا قام احت���اد اجلمعيات 
باعتماد األس���عار وتوحيدها 
بالس���عر املرتفع، حيث أثرت 
زيادة األسعار على املستهلكني 
وباألخص ذوي الدخل احملدود، 
االلتفات  انه يجب  مشددا على 
الى هذه الفئ���ة املتضررة، كما 
ق���ام االحتاد باعتم���اد وكاالت 
جتارية وهذا مخالف لقانون منع 
االحتكار 2007/10 وهو قانون 

املنافسة التجارية.
وزاد: ان وزارة التجارة تطالب 
احتاد اجلمعيات مببلغ 3 ماليني 
دين���ار، ووزارة املالي���ة لديها 
مديونية على احتاد اجلمعيات 
مببلغ يقدر مبليونني ونصف 

املليون دينار، 

املنتهية في 2009/8/31، وتساءل: 
أين الشؤون عندما دمج احتاد 
اجلمعيات ميزانيتي 2008 و2009 
مع وجود خطاب من الشؤون 
بإعادة اجلمعية العمومية لسنة 
2008 وذلك لعدم تصديق أعضاء 
اجلمعيات على التقريرين االداري 

واملالي.
وتساءل العدساني: هل يعقل 
أن يتم بناء مبنى االحتاد بتكلفة 
تقدر ب� 4 ماليني دينار وتأسيس 
ب�  مكاتب االحتاد بتكلفة تقدر 
106 آالف دينار وسعر ثرية به 
63 ألف دينار، الى جانب األوامر 
التغييري���ة التي فاقت اخليال، 
وأين وزارة الشؤون من احملاسبة 
على البذخ في املصاريف، خاصة 
ان هناك مخازن تبنى ليس���ت 
ضم���ن ميزانية االحتاد بتكلفة 
املليون دينار،  مليون ونصف 
داعية الى وضع جهات رقابية 

تشرف على البناء.
وأض���اف: قام���ت جمعي���ة 
الروضة وحولي بشراء كروت 
وتكديسها، والغريب في األمر 
ان احت���اد اجلمعيات أبرم عقدا 
مع شركة لدفع الكروت املسبقة 

عادل العتيبي
قال رئي���س جمعية النزهة 
العدس���اني  التعاونية رياض 
ان تقرير جلنة وزارة الشؤون 
بخص���وص جمعي���ة الروضة 
تضم���ن النص عل���ى جتزئة 
العقود، هذا باالضافة الى ان عقد 
بعض موظفي جمعية الروضة 
بدوام كامل، وق���د تبني للجنة 
ان املذكورين كانوا يعملون في 
جهات اخرى خالل هذه الفترة 
وعليه فقد تقاضوا مبالغ دون 

وجه حق.
وردا على هاتني اجلزئيتني 
الش���ؤون  بخص���وص وزارة 
التي تكيل مبكيالني، تس���اءل 
العدساني: أين أنتم من مزدوجي 
الوظيفة فق���د تقدمنا أكثر من 
مرة بخصوص املوظفني الذين 
يعملون ف���ي احتاد اجلمعيات 
وفي نفس الوقت هم موظفون 
في جهات حكومية، وال توجد 
لديهم موافقات رسمية وال هم 
منتدبون، وإمنا هم يتقاضون 
راتبا من جهتني ومن غير وجه 

حق.
العقود  أما جزئية  وأضاف: 
التي أبرمها احتاد اجلمعيات املعني 
بخص���وص تأجير أدوار مبنى 
االحتاد لشركات خارجية دون 
موافقات من جهات االختصاص 
الدولة، فإن  كالبلدية وأم���الك 
صالة االحتاد مؤجرة من الباطن 
لشركة تقوم بتجهيزها للحفالت، 
ولألسف وزارة الشؤون تكرم 
اجلمعيات التعاونية من خالل 
الصالة التي تقع عليها املخالفة 
الصريح���ة وه���ي التأجير من 
الباط���ن، الفتا الى تقرير جلنة 
الش���ؤون بخص���وص  وزارة 
جمعية الروضة حول امليزانية 

يقوم وزير ش����ؤون العمل التركي عمر دينتشر 
بزيارة للكويت قريبا، لبحث امكانية االس����تعانة 
بالعمالة التركية في مش����اريع التنمية القائمة في 

الكويت.
وقال مصدر كويتي مطلع � في تصريح ملراسل 
وكالة انباء الش����رق االوسط بالكويت � إن سفيرنا 
لدى تركيا عبداهلل الذويخ س����لم دعوة رسمية إلى 
وزير شؤون العمل التركي لبحث سبل التعاون بني 
البلدين وتبادل اخلبرات في قطاع تنظيم العمالة.

وأضاف املصدر أن الدعوة تأتي في نطاق االتفاقية 
املوقعة بني الكويت وتركيا في مجال العمالة وتبادل 
التدريب العمالي والتي دخلت حيز التنفيذ اخيرا بعدما 
نالت تصديق مجلس األمة الكويتي، كما تندرج في 
اطار املساعي املبذولة من اجلانب الكويتي لالستفادة 

من اخلبرات التركية في مجال العمالة املدربة.
وأوضح أن اجلانب الكويتي يسعى لالطالع على 
امكانية االستعانة بالعمالة التركية الفنية واملدربة 
في تنفيذ مشاريع اخلطط التنموية التي بدأ العمل 
بجزء منها في الكويت خاصة مشاريع البنى التحتية 

من انشاءات واعمال هندسية.
يذكر أن التكلفة اإلجمالية خلطة التنمية بالكويت 
التي مت إقرارها مؤخرا من قبل مجلس االمة وتستمر 
حتى عام 2014 تبلغ 30.8 مليار دينار كويتي )نحو 

108 مليارات دوالر( قابلة للتغيير.
وقال املصدر الكويتي إن الس����فير الكويتي لدى 

انقرة عبداهلل الذويخ اوضح لوزير العمل التركي أن 
املشاريع التنموية في الكويت تتطلب عمالة فنية على 
قدر عال من التأهيل، وهو ما ميكن أن توفره تركيا 
نظرا لوجود مثل هذه العمالة، الفتا إلى أن تركيا من 
الدول املصدرة للعمالة املؤهلة خاصة إلى اوروبا. 
وأشار إلى امكانية استعانة الكويت ايضا بالعمالة 
التركي����ة املتخصصة في القطاع����ات اخلدمية مثل 
الصحة واالشغال، الفتا إلى وجود طواقم متريضية 

تركية على مستوى فني كبير.
وأضاف املصدر ان الذويخ اطلع الوزير التركي 
على جتارب الكويت في اس����تقطاب العمالة الفنية 
املدربة واملاهرة منذ بزوغ النفط في خمس����ينيات 
القرن املاضي للقيام مبشاريع البناء والتوسع، مؤكدا 
أن قوانني العمل في الكويت مبا فيها من مواد حتفظ 
حقوق العمال كانت الداعم الرئيس����ي لعملية جلب 

العمالة من اخلارج.
وتابع: الكويت دولة مؤسسات والقوانني املعمول 
بها ه����ي قوانني تكفل للعام����ل حقوقه وتصون له 
حياة كرمية في البالد، ومتنحه حق التقاضي امام 
القضاء الكويتي في حال حدوث نزاعات على احلقوق 
والواجبات. وأك����د املصدر الكويتي أن وزير العمل 
التركي رحب بالدعوة املوجهة إليه من نظيره الكويتي 
محمد العفاسي وأنه يتطلع إلى زيارة الكويت بأقرب 
وقت ممكن الجراء مباحثات مع املسؤولني الكويتيني 

في املجاالت التي تهم البلدين.

رئيس مجلس إدارة الجمعية أكد أن األجواء االنتخابية دائما تسودها األقاويل

األنبعي: مستعدون للرد على اتهامات المحامي الرفاعي
و»تعاونية الروضة وحولي« حققت 40 مليون دينار مبيعات

مساهمة في حملة تنمية املناطق 
التي تبنتها االخت نورية السداني 
والتي انطلقت من منطقة الروضة، 
مشيدا بحملة التنمية التي تسعى 
إلى احداث نقلة نوعية في بعض 

مناطق الكويت.
ولفت االنبعي إلى أن حقوق 
املساهمني في اجلمعية يعد من 
البن����ود املهمة، حيث يصل الى 
نص����ف مليون دين����ار كويتي، 
والودائع الثابتة في اجلمعية ال 
تتعدى ال� 7 ماليني دينار، على 
الرغم من قلة املخصصات التي 
وضعتها وزارة الشؤون، متمنيا 
من الوزارة ان تعيد نسبة االرباح 
والعائد على مشتريات املساهمني 
إلى 15% بدال من 10% كما كان في 

السابق.
واوضح االنبعي ان هناك مبلغا 
يستقطع من أرصدة اجلمعيات 
التعاونية متمثال بنس����بة من 
ايج����ارات احملالت املس����تثمرة 
داخل اجلمعية وتبلغ 30%، وهو 
عبارة عن ضريبة توجه الى امالك 
الدولة، مضيفا: نحن مع توجيه 
املبالغ حلقوق املساهمني،  هذه 
والنشاء مشاريع خدمية تفيد 
البلد بشكل عام، رافضا جتميع 
هذه املبالغ وصرفها في اجتاهات 
غير معلومة، مقترحا في الوقت 
نفسه ان توجه هذه املبالغ في 
توفير بعض السلع للمستهلكني 
ومواجهة غالء االسعار عليهم.

وهنأ االنبعي اهالي املنطقة 
بهذه االجنازات الكبيرة التي لم 
تتحقق اال مبشاركتهم ودعمهم 
للجمعي����ة، متمنيا ان تس����تمر 
اجلمعي����ة في ش����عارها املميز 

»اجناز يتواصل«.

عادل العتيبي
عب����ر رئيس مجل����س إدارة 
جمعية الروضة وحولي التعاونية 
علي االنبعي عن استعداد جميع 
اعضاء مجلس االدارة لتفنيد ما 
ادعاه احملامي هاش����م الرفاعي، 
قائال: مستعدون للجلوس معه 
والرد على جميع اسئلته بشكل 
قانون����ي وباالوراق الرس����مية 
واملس����تندات التي تثبت صحة 

موقف اجلمعية ونزاهتها.
وخالل مؤمتر صحافي عقده 
ادارة اجلمعية توقع  في مق����ر 
االنبع����ي ان تتعرض اجلمعية 
للمزيد من الهجمات، خاصة مع 
قرب موعد االنتخابات، مؤكدا ان 
االجواء االنتخابية دائما تسودها 

االشاعات واالقاويل.
وطالب االنبعي وزارة الشؤون 
بتوضيح صحة التقرير، فإذا كان 
الكتاب صحيحا فمن املفترض ان 
نكون نحن اجلهة الرسمية التي 

تتسلم الكتاب من الوزارة.
وكشف عن حتقيق اجلمعية 
رقما قياس����يا في مبيعاتها هذا 
العام، حي����ث فاقت املبيعات ال� 
40 مليون دين����ار، بزيادة 3.5 
ماليني عن العام املاضي، مؤكدا 
ان هذا الرقم يعتبر اجنازا كبيرا 
للجمعية وألول مرة في تاريخ 
اجلمعية والتعاونيات بش����كل 

عام.
وقال االنبعي ان تاريخ جمعية 
الروضة عامر باالجنازات املالية 
واالقتصادي����ة واالجتماعي����ة، 
مش����يرا الى ان اجلمعية قامت 
هذا العام بتسيير رحلة العمرة 
حيث شملت الرحلة 500 معتمر، 
هذا باالضافة الى الرحالت التي 

تقوم بها اجلمعية إلى الشاليهات 
والتي جت����اوزت 12 رحلة، هذا 
فضال ع����ن 3 رحالت الى جون 
الكويت ستقيمها اجلمعية في 

فترة اجازة العيد.
واضاف االنبعي: في هذا العام 
متت اضافة جنمتني من االجنازات 
الى جمعي����ة الروضة وحولي، 
وهي حضان����ة الروضة ومركز 
االستشارات االسرية، باالضافة 
الى مركز ميار واكادميية الروضة 

للتدريب القيادي.
واكد ح����رص اجلمعية على 
إقامة املهرجانات التسويقية التي 
حتطم االسعار املرتفعة، مشيرا 
الى ان اجلمعية اقامت العديد من 
املهرجانات منها مهرجان السلع 
االميركية والفرنسية والسعودية 
واحمللي����ة واملصرية ومهرجان 
التعاوني����ات، ومهرجان  احتاد 
البر ومهرج����ان االواني  لوازم 
القرطاسية،  املنزلية ومهرجان 

موضح����ا ف����ي هذا الص����دد ان 
اجلمعية استطاعت ان حتقق نقلة 
نوعية ف����ي مبيعات اجلمعيات 
والوصول الى هذه النسبة من 

املبيعات.
وحول املشاريع االنشائية في 
اجلمعية اكد االنبعي ان اجلمعية 
قامت بتجميل شوارع املنطقة، 
وعمل ارضيات جديدة وديكورات 
جديدة لفرع اخلضار والفواكه، 
كم����ا قامت اجلمعي����ة بتطوير 
الواجهات اخلارجية ألفرع مركز 
الضاحية، باالضافة الى افتتاح 
مطعم مأكوالت خفيفة مبنطقة 
حولي وافتتاح مطعم آخر للبيتزا 
بسوق حولي املركزي، وتنفيذ 
مشروع تبليط الساحات لفرع 
مركز الضاحية، هذا باالضافة الى 
انشاء مصعد بانورامي للتجول 
في السوق، كاشفا في هذا السياق 
عن بشرى سارة ألهالي املنطقة 
وهي موافقة املجلس البلدي على 

تخصيص ارض تبلغ مساحتها 
4 آالف متر، وذلك النشاء مركز 
صحي الهالي الروضة، وستكون 
تكاليف ه����ذا املركز 1.5 مليون 
دينار على نفقة املساهمني من 
اهالي املنطقة، وسيكون موقعه 
في حديق����ة الزب����ن ق4، وهذا 
املشروع يعتبر من اهم املشاريع 
التي توليه����ا اجلمعية اهتماما 
كبيرا، وذلك ملا يقدمه من خدمات 
كبيرة الهال����ي املنطقة، وايضا 
هناك مشروع انش����اء واجناز 
فرع جمل����ة ومتوين وفرع غاز 

في منطقة حولي.
وأضاف االنبعي: حرصا من 
إدارة اجلمعية على احياء تاريخ 
املنطقة، قامت بالتعاون مع املؤرخ 
باس����م اللوغاني بإصدار كتاب 
يتضمن تاريخ املنطقة واهاليها، 
الفتا إلى أن ه����ذا الكتاب القى 

استحسان اهالي املنطقة.
وأشار االنبعي الى ان اجلمعية 


