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 آالء خليفة
  قامـــت عضوات جلنة املرأة في الهيئـــة التنفيذية لالحتاد الوطني لطلبة الكويت بزيارة الى الشـــيخة 
د.ميمونة الصباح عميد كلية اآلداب، وذلك ضمن أنشطة احلملة اإلعالمية التي تقوم بها جلنة املرأة بهدف 
تكرمي االجنازات النسائية الكويتية، وقالت نائبة رئيس الهيئة التنفيذية لشؤون املرأة عبير العبداجلادر ان 
اللقاء قد أثمر العديد من النقاشات والتصورات لدور املرأة الكويتية في شتى املجاالت في املاضي واحلاضر 
وكيفية تأثير املرأة على املجتمع من خالل تأديتها ألدوارها، كما أبدت الدكتورة اهتمامها ومساندتها للجنة 

املرأة وما تقوم به من أنشطة وبرامج اجتماعية وثقافية تهم املرأة ومتس أهم قضاياها. 

 لجنة المرأة في االتحاد زارت ميمونة الصباح

 منى اللوغاني

 م.علي اخلميس 

 عبدالعزيز الصقعبي

 فيصل العتيبي

 آالء خليفة
القبول    أعلنـــت مســـؤولة 
والتســـجيل باجلامعة العربية 
املفتوحة منى اللوغاني ان جلنة 
دراسة حاالت املتقدمني لاللتحاق 
باجلامعة في الفصل الدراســـي 
الثاني لهذا العام في حالة انعقاد 
مستمر لتحديد املرشحني للقبول 
التقدم  ممن استوفوا شـــروط 
املنصوص عليها في االعالن، مبا 
في ذلك التقدم عبر املوقع الرسمي 

واجتياز اختبار القدرات.
  واضافت: ان اسماء املرشحني 
للقبـــول ســـتعلن فـــي املوقع 
 www.aou.edu.kw االلكتروني

لفرع اجلامعة غدا اخلميس.
املتقدمني  اللوغانـــي    ودعت 
ملتابعـــة املوقـــع اإللكترونـــي 
للفـــرع ملعرفة مواعيد مراجعة 
اجلامعـــة وتقدمي املســـتندات 
الرسمية املطلوبة من املرشحني 
للقبول فقط. وأشـــارت الى ان 
تقدمي طلب االلتحاق والترشيح 

 محمد هالل الخالدي
  صرح مدير معهد التدريب 
االنشائي م.علي اخلميس انه 
تفعيال لسياسة املعهد الطالع 
اعضاء الهيئة التدريبية على آخر 
ما توصلت اليه التكنولوجيا 
في املجال الهندســـي والفني 
والعلمـــي وكل ما هو حديث 
من تقنيات وبرامج متطورة 
فقد نظم املعهد دورة تدريبية 
ملدة ثالثة ايام وقد قام بتقدمي 
الدورة املدرب بقسم االعمال 
امليكانيكية م.عيسى العيسى 
وذلك بالتعاون مع مركز ابن 
الهيثم بالهيئة العامة للتعليم 
التطبيقي والتدريب في مجال 
التصميم الهندسي امليكانيكي 

.Solidworks
  واضاف اخلميس ان برنامج 

 آالء خليفة
الهيئة    أعلــــن نائب رئيــــس 
التنفيذية لالحتاد الوطني لطلبة 
الكويت لشؤون الفروع عبدالعزيز 
الصقعبي ان الهيئــــة التنفيذية 
احلالية قد خطت خطوات جادة 
جتاه حسم بعض املسائل واألمور 
املهمة املرتبطــــة بفروع االحتاد 

املختلفة.
  وقــــال الصقعبي انه في إطار 
سعي الهيئة التنفيذية الى التوسع 
في إنشاء فروع لالحتاد مبختلف 
الدول التي يــــدرس فيها الطلبة 
الكويتيون، فقد شــــهدت الفترة 
القليلــــة املاضية تأســــيس فرع 
جديــــد لالحتاد بدولــــة اإلمارات 
املتحــــدة لينضم لباقة  العربية 
االحتادات املوجودة حاليا، وذلك 
حتى يكون لهم ممثلون شرعيون 
ينقلون عنهم مطالبهم ويتولون 
مساعدتهم في تذليل جميع ما قد 
يواجههم مــــن صعوبات، وحول 
جتربــــة االنتخابات األولى لفرع 
اإلمــــارات قــــال الصقعبــــي انها 
كانت جتربة ثرية بكل املقاييس 
انه  وتكللت, وأضاف الصقعبي 

 آالء خليفة
  طالب رئيس االحتاد العام 
لطلبة ومتدربي الهيئة العامة 
التطبيقي والتدريب  للتعليم 
فيصـــل العتيبي إدارة الهيئة 
بضرورة تفعيل القرارات التي 
اتخــذتها من قبل واخلاصــة 
بإســـقــاط رســـوم كشـــف 
الدرجــات، ورســوم الــجدول 

الدراسي.
العتيبـــي ان تلك    وقـــال 
الرســـوم متثل عبئا اضافيا 
علـــى الطلبة دون أي داع وال 
تكلف إدارة الهيئة سوى أمر 
طباعة علـــى ورقة (A٤) وقد 
قام االحتاد من قبل مبخاطبة 
إدارة الهيئة اللغاء هذه الرسوم 
وبالفعل قررت اللجنة العلمية 
الكتب  إلغاءها ولدينا  للهيئة 

ان اسماء املقبولني سوف تعلن 
يوم االحد ٦ فبراير املقبل وان 
الطاقة  املتقدمني تفـــوق  اعداد 
االســـتيعابية مبراحل، وابدت 
اسف فرع اجلامعة لعدم متكنه 
من قبول كافة املتقدمني حاليا، 
ولكنها اكدت ان هذه املشكلة في 
طريقها الى احلل مع افتتاح املبنى 
اجلديد للفرع والذي ســـيمكنه 
املتقدمني  من اســـتقبال معظم 

لاللتحاق.
  وكحل مرحلي أشـــارت الى 
ترحيب فروع اجلامعة في ستة 
بلدان عربية اخرى باســـتقبال 
طلبات املتقدمني للدراسة ان لم 
يحالفهم احلظ في قبولهم بفرع 
الكويت مؤكدة استعداد مكتب 
الكويت  التعليم املستمر بفرع 
إلرشاد الطالب الى كيفية االلتحاق 
بالفروع االخرى وان في امكان 
هؤالء مراجعـــة مكتب التعليم 
املستمر في مبنى فرع اجلامعة 

بخيطان ملعرفة التفاصيل. 

وحتويلها الى رسومات هندسية 
قابلة للتنفيذ املصنعي ويعمل 
على احملاكاة الفيزيائية، وهو 
يلبي كل احتياجات املصممني 
واملهندسني في هذا املجال حسب 
االحصائيات االخيرة ويستخدم 
هذا البرنامج اكثر من ٣٠٠ الف 
مهندس ومصمم في ١٣٠ الف 

شركة حول العالم.
  واختتم اخلميس لقد اعتمدت 
اجلامعات ومعاهد التدريب هذا 
البرنامج في الواليات املتحدة 
االميركية وبريطانيا واملانيا 
وعموم اوروبا كمقرر لطلبتها 
في االقسام امليكانيكية وتبعتها 
جامعات عربية ومعاهد تقنية، 
كما ان البرنامـــج معتمد في 
وكالة ابحاث الفضاء االميركية 

ناسا. 

احتاد واحد فقط داخل الكويت يضم 
داخله جميع اجلامعات املوجودة 
سواء اخلاصة او احلكومية مبا 

فيها جامعة الكويت.
  التصور الثاني: أن يكون هناك 
احتاد مستقل لكل جامعة خاصة 
الثالث: ان  على حدة. التصــــور 
يكون هناك احتــــاد يضم داخله 
جميع اجلامعات اخلاصة املوجودة 
داخل الكويت، ويكون مســــتقال 
عن احتاد فرع اجلامعة. وقال انه 
بعد الدراسة املستفيضة واملتأنية 
لهذه التصورات الـ ٣ واستعراض 
اجلوانــــب اإليجابية والســــلبية 
لكل تصور واملقارنة فيما بينها 
لتغليب التصور املناســــب، فقد 
انتهت جلنة اجلامعات اخلاصة 
من بحــــث هذا املوضــــوع خالل 
الفترة املاضية واستقر الرأي على 
ضرورة تأسيس احتاد للجامعات 
اخلاصة مغلبة للتصور الثالث بأن 
يكون االحتــــاد عاما يضم جميع 
طلبة اجلامعات اخلاصة ويكون 
مستقال عن احتاد جامعة الكويت، 
وقد قدمت اللجنة توصية بذلك 

للمجلس اإلداري. 

هناك إصرار من بعض الكليات 
على عدم تنفيذ هذا القرار حتى 
اآلن وتقوم بتحصيل الرسوم 
من الطلبة، وال نعلم ان كانت 
ادارة الهيئـــة قد خاطبت تلك 
الكليات بعـــدم حتصيل تلك 
الرسوم أم أن هناك من يرفض 
التقيد بأي قرارات تصدر عن 

إدارة الهيئة.
  ولفت العتيبي إلى أن تلك 
الرســـوم هم يـــؤرق الطالب 
والطالبات ويزيد من االعباء 
املالية التي تقع على عاتقهم، 
مطــالبـــا إدارة الهيــئة بفتح 
حتقــيق حول عـــدم تطبيق 
تلـــــك القـــــرارات، والــعمل 
على تفــعيل أي قرارات تصدر 
عنها الحــقـــا للحفــاظ على 

مصداقيــتهــا. 

للقبول وتســـلم املستندات ال 
القبول في  يعني بالضـــرورة 
اجلامعة، اذ يلي ذلك فترة دراسة 
املستندات وحتديد القبول وفقا 
للطاقة االســـتيعابية للجامعة 
وحسب شـــروط األمانة العامة 
ملجلس اجلامعات اخلاصة ووفقا 
التـــي يقرها مجلس  للمعايير 
فرع اجلامعة العربية املفتوحة 
اللوغاني  بالكويت. وأوضحت 

Solidworks هـــو احـــد برامج 
Mechnical CAD للتصميـــم 
الهندسي ٣D/CAD والذي يعمل 
حتت نظام Windows ويحتوي 
على رزمة برمجية للتصميم 
من اجل توليد القطع وجتميعها 

بالنسبة لقضية إنشاء فرع احتاد 
اجلامعــــات اخلاصة التي أوصى 
مؤمتر التنفيذيــــة األخير الـ ٢٢ 
بضرورة االستعجال في حسمها 
خالل عام، وطوال الفترة املاضية 
عكفت جلنة اجلامعات اخلاصة 
املنبثقة عن الهيئة التنفيذية على 
دراســــة املوضوع بكامل أبعاده، 
حيث كان هناك ٣ تصورات لشكل 
احتاد اجلامعات اخلاصة املزمع 
إنشاؤه وذلك على النحو التالي:

  التصور األول: ان يكون هناك 

الرســـمية الصادرة عن قبل 
إدارة الهيئـــة التي تفيد ذلك، 
ولكن بكل أسف نرى أن هناك 
غيابا واضحا للتنسيق فيما بني 
الهيئة، حيث  الكليات وإدارة 

 إعالن أسماء المرشحين للقبول 
  في الجامعة المفتوحة ٢٧ الجاري

  «اإلنشائي»  ينظم دورة في التصميم 
الهندسي الميكانيكي

 الصقعبي: ٣ تصورات لتشكيل
   اتحاد الجامعات الخاصة

 اتحاد «التطبيقي» لتفعيل قرار إسقاط
  رسوم كشف الدرجات والجدول الدراسي

 د.معدي العجمي ود.أحمد احلسينان خالل اللقاء

 التقت اللجنة التعليمية على خلفية الشكوى المقدمة منها ضد وزيرة التربية

 رابطة تدريس «التطبيقي»: فصل القطاعين أصبح أمرًا حتميًا 
لالرتقاء بالهيئة واستيعاب األعداد المتزايدة للطلبة

 محمد المجر
  أكد رئيس رابطة أعضاء هيئة 
التدريس في الهيئة العامة للتعليم 
التطبيقي والتدريـــب د.معدي 
العجمي ان وفدا من الرابطة التقى 
اعضاء اللجنـــة التعليمية على 
خلفية شكوى تقدمت بها الرابطة 
ضد وزيـــرة التربيـــة ووزيرة 
التعليم العالي بشأن محاوالتها 
املتكررة إلجهاض مشروع فصل 
قطـــاع التعليـــم التطبيقي عن 
قطاع التدريب، موضحا ان وفد 
الرابطة عرض على اعضاء اللجنة 
ابعـــاد قضية فصل  التعليمية 
القطاعني والعراقيل التي وضعتها 
الوزيرة أمام تطبيق املشـــروع، 
وشرح للجنة ان الرابطة لم تلجأ 
ملجلس األمة اال بعد استنفاد جميع 
السبل وطرق كل األبواب ولكن 
الوزيرة أجهضت جميع احملاوالت 

لتطبيق هذا املشروع الطموح.
  وبـــّني د.العجمـــي ان جميع 
الدراسات التي أجريت حول مدى 
جدوى هذا األمر قد أثبتت مبا ال 
يدع مجاال للشك ان فصل القطاعني 
بات أمرا حتميا لالرتقاء بالهيئة 
نظرا لتباين قطاعيها في العديد 
من املجاالت، واستقبال الهيئة لتلك 
األعداد الكبيرة من الطلبة سنويا، 
اضافة لزيادة وتنوع احتياجات 
ســـوق العمل واحلاجـــة امللحة 
لتلبية تلـــك االحتياجات، ومن 
جانب آخر منو االدارات واألقسام 
في الهيئة واستحداث العديد منها 
وفقا للهيـــكل التنظيمي اجلديد 
الذي بـــدأت الهيئة تطبيقه، كما 
ان قضية فصل القطاعني ليست 
وليدة اليوم، ولكنها مطلب قدمي 
ملجلس ادارة الهيئة نفســـه منذ 
العام ٢٠٠٤ وبعدها قرر مجلس 
االدارة تكليف احد املكاتب الكندية 
املتخصصة لدراسة امكانية فصل 

الوزيرة جميع الدراســـات التي 
أنفقت الدولة عليها ما يزيد على 
٢٠٠ ألف دينار، في محاولة منها 
للرجوع باملشروع الى املربع األول 
وتعطيل تنفيذه، الفتا الى ان هناك 
اصرارا من الرابطة على تطبيق 
الفصل، وان اجلهود  مشـــروع 
ستتواصل مع اللجنة التعليمية 
للوصول الى قرار واضح وصريح 
وحتديد موعد للبدء في تطبيق 

املشروع.
  وبّني د.العجمي ان االجتماع 
مع اللجنة التعليمية ناقش كذلك 
الوزيرة  ارتكبتـــه  الذي  اخلطأ 
حينما عطلـــت عمل الهيئة ملدة 
شهرين وأصدرت تعليماتها بعدم 
البت فـــي التعيينات والبعثات 
والترقيات والوظائف االشرافية 
وغيرهـــا، وهي املدة بني اعالنها 
تعيني د.النفيسي مديرا للهيئة 
وبني تسلمه ملهام منصبه، حيث 
ان مثـــل هذا القرار فيه اســـاءة 
للهيئة وانتقاص من قدرها وقدر 
القياديني بها، ويعد ضررا أكادمييا 
ملا له من سلبيات، فضال عن ان 
هذا التصرف يعد تدخال سافرا 
في شؤون الهيئة ويتعارض مع 
مسؤوليتها السياسية كوزيرة، 
ألن مصطلح تصريف العاجل من 
األمور الذي ورد بقرارها يستخدم 
في الشأن السياسي وال يستقيم 
العمل به في املؤسسات األكادميية 
والتي من املفتـــرض ان تعتمد 
في قراراتها على اللجان العاملة 
واللوائح املنظمة للعمل في الهيئة 
بأن يتم تكليف أحد نواب املدير 
العـــام إلدارة الهيئة حلني تولي 
املديـــر اجلديد ملهام منصبه كما 
هو متبع ومتعارف عليه أكادمييا 
ليتسنى للجان املختصة في الهيئة 

أداء مهامها. 

القطاعني، فضـــال عن ان قانون 
انشاء الهيئة كان منذ عام ١٩٨٢ 
ونحن اآلن فـــي عام ٢٠١١ وهذه 
املدة كفيلة بتغيير املؤسســـات 
واستراتيجياتها وتطويرها الى 
مـــا يواكب العوملـــة األكادميية 
في الوقت احلالـــي، وبناء على 
قرار مجلـــس اإلدارة وموافقته 
على الفصـــل في العام ٢٠٠٤ مت 
الكندي إلعداد  الفريـــق  انتداب 
الدراســـات الالزمة لذلك، وبعد 
دراسات مستفيضة قام بها الفريق 
الكندي وشملت لقاءات مع جميع 
قطاعات الهيئة أوصى بضرورة 
الـــى هيئتني  القطاعني  فصـــل 
مســـتقلتني لكل منهما تنظيمها 
اخلـــاص وقوانينهـــا اخلاصة، 
لتشكل إحداها «جامعة التعليم 
التطبيقي»، واألخرى تكون حتت 
العامة للتدريب  مسمى «الهيئة 
املهني والفني»، كما اوضح التقرير 
ان الهيئة العامة للتعليم التطبيقي 
والتدريب كانت تكرس جهودها 

لتوفير األيدي العاملة املاهرة وفقا 
الحتياجات قطاعات العمل املختلفة 
للمجتمع الكويتي، واستنادا الى 
الدراسات االستقصائية  نتائج 
والتحليالت االحصائية بات من 
الواضح ضرورة ان يصبح كل من 
قطاعي الهيئة «التعليم التطبيقي 
والتدريب» مستقال أحدهما عن 
اآلخر ليتمكن كل منهما من اداء 
مهامه بفاعلية وكفـــاءة، وذكر 
الفريق الكندي فـــي تقريره ان 
الهيئـــة اصبحت تزداد صعوبة 
اكثر نظـــرا حلجمها الذي ميثل 
ضغوطا على الطالب والفصول 
الدراسية واالدارة، وان طائفتي 
الطالب واملناهج كليهما شـــديد 
االختـــالف، وســـتركز جامعة 
التعليـــم التطبيقـــي اكثر على 
التطبيقي حيث  العالي  التعليم 
توجد حاجة ماسة اليها في سوق 
العمل، وبناء على تلك التوصيات 
فقد اتخذ مجلس ادارة الهيئة في 
اجتماعه بتاريخ ٢٠٠٩/٤/١٢ القرار 

رقم ١١٦ بتفويض وزيرة التربية 
ووزيـــرة التعليم العالي ومدير 
عام الهيئة بتشكيل جلنة تضم 
ممثلني عن اعضاء هيئة التدريس 
والتدريـــب بالهيئة، وكذلك من 
التدريس بجامعة  اعضاء هيئة 
الكويت، وممثل من ديوان اخلدمة 
املدنية للبت في موضوع الفصل 
ودراسة مراحل التطبيق، ولكن 
الوزيرة خالفت تلك التوصيات 
وبدال مـــن تكليـــف اللجنة مبا 
قـــرره مجلـــس االدارة اصدرت 
القرار الوزاري رقم ٤٢٨ بتشكيل 
جلنة وكلفتها بـ «دراسة الوضع 
الراهن للهيئة في ضوء فلسفة 
وأهداف انشائها واللوائح املنظمة 
لعملها وتقومي هذا الوضع»، وهنا 
يتضح جليا ان قرار الوزيرة جاء 
مغايرا لتوصيات مجلس االدارة، 
ما جعل اللجنة تبتعد عن املهمة 
التي طلبها مجلس االدارة وهي 
البت في موضوع الفصل ودراسة 
مراحل التطبيـــق، وبذلك ألغت 

 محمد المجر
  أعلن امني الصندوق ورئيس 
اللجنة االجتماعيـــة في رابطة 
أعضـــاء هيئـــة التدريـــس في 
الهيئة العامة للتعليم التطبيقي 
والتدريـــب د.وليد العوضي ان 
الرابطـــة تنظم رحلـــة للهيئة 
التدريسية وأسرهم الى إسبانيا 
احلافلـــة بالتاريخ االســـالمي 
العريق، اليوم األربعاء وتستمر 
حتـــى تاريخ ٧ فبرايـــر املقبل، 
الرابطة حرصت  ان  الى  مشيرا 
على تنوع السفرات التي تنظمها 
ألعضاء هيئة التدريس للتعرف 

على ثقافات جديدة، وتأتي تلك الرحلة ضمن اخلطة السنوية للرابطة 
للترفيه عن أعضاء هيئة التدريس وأسرهم خالل تلك الفترة للخروج 
من اجواء العمل وضغوطه الى جو مليء باملتعة الستعادة نشاطهم 

ومعاودة عطائهم داخل كليات الهيئة.
  وبني د.العوضي انه يجب على املشاركني في الرحلة التواجد مبطار 
الكويت الدولي الســـاعة ٧ مساء، الفتا الى ان الرابطة حرصت على 
توفير تلك الرحلة بأســـعار مغرية وستكون على اخلطوط اجلوية 
البريطانية، وتشـــتمل على املواصالت مـــن وإلى املطار والرحالت 
السياحية الداخلية مبملكة إسبانيا، واإلقامة في فندق ٤ جنوم درجة 

أولى وثالث وجبات بنظام البوفيه املفتوح.
  وأشار د.العوضي الى ان وفد الرحلة سيزور العديد من األماكن 
الســـياحية بإسبانيا مثل قلعة «فارو» مبدينة ملقة وقصر احلمراء 
بغرناطة والقصر مبدينة اشـــبيلية وزيارة مســـجد قرطبة الكبير 
مبدينـــة الزهراء، واملتحف احلربي مبدينة طليطلة، ومتحف برادو 
مبدينة مدريد وغيرها من االماكن السياحية التي تتميز بها اسبانيا، 

متمنيا قضاء أوقات ممتعة للمشاركني في الرحلة. 

 محمد هالل الخالدي
النشاط    أعلنت رئيس قسم 
االجتماعـــي في الهيئـــة العامة 
للتعليم التطبيقي والتدريب هناء 
اخلطيب عن افتتاح املخيم الربيعي 
السنوي مبنطقة اخليران الذي 
يقيمه نادي العاملني بالتعاون مع 
مكتب العالقات العامة واإلعالم، 
موضحة ان هذا املخيم هو التاسع 
على التوالي، وسيكون االفتتاح 
في الساعة احلادية عشرة صباحا 

يوم اجلمعة ٢٨ اجلاري.
  وأوضحت اخلطيب أن حفل 
االفتتاح ســـيتضمن العديد من 

االنشطة الرياضية والثقافية والترفيهية باالضافة الى حفل الغداء، 
وأكدت ان الهدف من إقامة هذا املخيم هو تعميق العالقات االجتماعية 
للعاملني مع أسرهم وإضافة املزيد من التواصل مع مختلف قطاعات 

الهيئة. 

 رحلة رابطة التدريس
   تنطلق إلى إسبانيا اليوم

 الخطيب: افتتاح مخيم نادي 
العاملين بالهيئة الجمعة المقبل

 د.وليد العوضي

 هناء اخلطيب

 بالتعاون مع مركز ابن الهيثم 

 أكد انها تمثل عبئاً إضافياً على الطلبة 

جمعية �سلوى التعاونية

بناء على قرار جمل�س الإدارة رقم )2010/8( بتاريخ 2010/12/5م

اإعـــــــــــــــــــالن

جمل�س الإدارة

اأوًل:  فتح باب الرت�سيح لع�سوية جمل�س الإدارة لعام 2011م

اعتبارًا من اليوم الأربعاء املوافق 2011/1/26م، وملدة ثالثني 30 يومًا ينتهي 

املــوافــق 2011/2/24م، وذلـــك لنــتــخــاب ثالثة  يــوم اخلمي�س  بنهاية دوام 

اأع�ساء بدًل من الذين انتهت مدة ع�سويتهم.

وذلك ح�سب ال�سروط التالية:

اإحــدى وع�سرين �سنة ميالدية  اأن يكون املر�سح بالغًا من العمر )21(   - 1

كاملة اواأكرث.

2 - اأن يكون املر�سح قد م�سى على ع�سويته يف اجلمعية �سنة ميالدية كاملة.

3 - اأن يكون املر�سح م�ستكماًل مللف ع�سويته يف اجلمعية مع �سرورة اإح�سار التايل:

اأ - البطاقة املدنية الأ�سلية و�سورة عنها.

ب - �سورة اجلن�سية.

ج - �سورة �سخ�سية.

د - اإذن من جهة العمل للع�سكريني.

هـ - �سهادة ملن يهمه الأمر من جهة العمل.

ثانيًا: فتح باب قبول طلبات مراقبي احل�سابات الذين يرغبون يف القيام 

بتدقيق ح�سابات اجلمعية لعام )2011م(، مت�سمنًا قيمة الأتــعــاب التي 

يحددها املتقدم بالظرف املختوم وت�سليمه لإدارة اجلمعية وذلــك خالل 

الفرتة من يوم الأربعاء املوافق 2011/1/26م وملدة ثالثني )30( يومًا ينتهي 

بنهاية دوام يوم اخلمي�س املوافق 2011/2/24م.

ثالثًا: على اأع�ساء اجلمعية العمومية �سرورة مراجعة اجلمعية ل�ستكمال 

ملفاتهم واإح�سار �سورة من البطاقة املدنية اجلديدة.

تعلن جمعية �سلوى التعاونية عن:


