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العفاسي يعّين العبيد مديرًا لـ »الفردوس التعاونية« 

والخالدي لـ »الرحاب وإشبيلية« لمدة سنتين

المرشاد: نتمنى من »التجارة« السماح لتعاونية 
الفروانية بإيصال مواد التموين إلى بيوت المساهمين

»الزراعة«: البدر واألنبعي بحثا تسويق المنتج المحلي

الدويهيس: استيراد الدواجن من أوروبا 
بأقل من السعر الحالي بربع دينار

استقالة جماعية لمجلس جمعية عبداهلل المبارك
بشرى شعبان

كش��ف مصدر مس��ؤول في وزارة الش��ؤون ان 
رئيس ومجلس ادارة جمعية عبداهلل املبارك الصباح 
تقدم��وا باس��تقاالتهم احتجاجا على قي��ام الوزارة 
بتأجيل موعد انعقاد اجلمعية العمومية دون مبرر او 

سند قانوني الى جانب التدخل من قبل موظفي احدى 
ادارات الوزارة لتأجيل انعقاد اجلمعية العمومية.

وعلى صعيد آخر كشف املصدر عن تكليف جلنة 
خاصة قامت بالتحفظ على مستندات وعهدة املجلس 

املستقيل.

السلطان: نريد حكومة تلبي احتياجات الشباب

الكويت تنّظم مؤتمرًا لتشغيل ذوي اإلعاقة بدول التعاون

دع��ا النائب خالد الس��لطان احلكومات الى النظر في 
متطلبات الش��باب والعمل على تلبيتها، مطالبا بضرورة 
االلتفات الى طموحات الشباب. وقال: نريد حكومة تواكب 

متطلبات واحتياجات الش��باب والشعب جميعا. واعتبر 
الس��لطان العمل التعاوني من االعمال واجلهود الشعبية 

التي حترص على سد احتياجات االهالي واملساهمني.

جنيڤ � كونا: أعلن��ت الكويت امس أمام مجلس 
حقوق االنسان أنها ستنظم في الشهر املقبل مؤمترا 
بعن��وان »تش��غيل األش��خاص ذوي االعاق��ة بدول 
مجل��س التعاون اخلليجي« وذل��ك حرصا من الدولة 

على النهوض بذوي االحتياجات اخلاصة.
وقالت الباحث��ة بادارة املنظم��ات الدولية بوزارة 
اخلارجي��ة الكويتية زهراء الصال��ح أمام املجلس ان 
البرمل��ان الكويتي اصدر القانون رقم 8 لس��نة 2010 
اخلاص بانش��اء الهيئة العامة لش��ؤون ذوي االعاقة 
التي تختص بالقيام بجميع األعمال واملهمات الكفيلة 
لرعاية األشخاص ذوي االحتياجات اخلاصة بتأهيلهم 

وتدريبهم الدماجهم في املجتمع.
واضاف��ت في كلم��ة الكويت تعليق��ا على تقرير 
مجلس حق��وق االنس��ان املعني باألش��خاص ذوي 
االعاق��ة ان هذا القانون يس��عى ايض��ا الى تضمني 

العديد من املزايا املالية للمعاق أو ملن يتولى رعايته.
وأك��دت أن هذا القان��ون يأتي متزامن��ا مع قرار 
الكوي��ت باالنضم��ام ال��ى االتفاقية الدولية بش��أن 
حقوق االش��خاص ذوي االحتياج��ات اخلاصة وهي 
االتفاقي��ة التي يدعمه��ا أيضا تقري��ر مقرر مجلس 
حقوق االنسان بشأن حقوق األشخاص ذوي االعاقة 

ورحبت الكويت به.

بشرى شعبان
اصدر وزير الشؤون االجتماعية والعمل د.محمد العفاسي سلسلة 
م����ن القرارات الوزارية تقضي بتعيني مديرين ومجالس إدارة لعدد من 
اجلمعيات التعاونية، ومنها قرار يجدد انتهاء مدة عمل املجلس املؤقت 
جلمعية أبوحليفة التعاونية املعني مبوجب القرار رقم 92 لسنة 2010 

بعد سنتني من تاريخ صدور القرار.
ويلزم املجلس املعني بفتح باب الترش����يح لعضوية مجلس اإلدارة 

ودعوة اجلمعية العمومية قبل ثالثة شهور من انتهاء املدة احملددة.
كما اصدر ق����رارا آخر يقضي بتعيني إبراهي����م العبيد مديرا مؤقتا 
جلمعية الفردوس التعاونية ملدة س����نتني،  وقرارا آخر يقضي بتعيني 

حمد اخلالدي مديرا مؤقتا جلمعية الرحاب واشبيلية ملدة سنتني.
كما اصدر قرارا خاصا بإضافة فقرة الى املادة األولى من القرار اخلاص 
بضوابط إنشاء صاالت األفراح اجلديدة، يلزم املتبرع إيداع قيمة تكاليف 

بناء الصالة في حساب الصندوق اخليري للتنمية االجتماعية.

أكد عضو جمعي���ة الفروانية 
التعاونية فواز سعد املرشاد اهمية 
وضرورة التسهيل على ابناء املنطقة 
واملساهمني بالنسبة آللية صرف 
املواد التمويني���ة وان يتم اتباع 
خطوات عملية تتناس���ب بشكل 
ايجابي وعملي مع ما حتمله املكرمة 
االميرية من معان سامية وان يتم 
صرف املواد التموينية بس���هولة 
ويسر، وان يتم جتنيب املواطنني 
االزدحامات وضياع الوقت. وطالب 
املرشاد وزارة التجارة والصناعة 
وبالتنسيق مع احتاد اجلمعيات 
التعاونية بالس���ماح للجمعيات 

التعاونية بايصال املواد التموينية الى منازل املساهمني، 
ملا في ذل���ك من تخفيف على املواطنني، خصوصا ان 
هن���اك الكثيرين من كبار الس���ن اضافة الى ظروف 
البع���ض الصحية او الوظيفية، وكذل���ك ملا فيه من 
توفير للوقت وتس���هيل النس���يابية العمل كما شدد 
املرشاد على مسألة مراقبة األسعار ومنع املتالعبني 
بها من حتقيق غاياتهم واطماعهم املادية وجشعهم من 

خالل استغالل اي فرصة مواتية 
لرفع اس���عار منتجاتهم، موضحا 
اهمية فت���ح املجال لدخول جميع 
انواع السلع االستهالكية وعرضها 
على ارفف اجلمعيات بعد التأكد من 
جودتها وصالحيتها وسالمة املواد 
الداخلة في صناعتها، مبينا ضرورة 
اشراف احتاد اجلمعيات على الرقابة 
املواد املوجودة  املستمرة جلميع 
حتت سقف اجلمعية. وناشد املرشاد 
املساهمني وجميع رواد اجلمعية 
وفروعها ابداء أي مالحظ أو رأي 
مبا يسهم في توفير افضل السلع 
واخلدمات ومبا يؤدي الى تطوير 
العمل وتلبية احتياجات الناس بأفضل صورة ممكنة، 
مبينا ان التواصل مع الناس من اهم اسباب جناح العمل 
التعاوني وتطوره فهم اوال واخيرا اساس هذا العمل 
والذي ال ميكن ان يحقق اي تقدم اال من خالل التعاون 
بني اجلميع، متمنيا ان يتوج هذا التواصل واجلهود 
املبذولة من مجلس ادارة اجلمعية باجنازات حقيقية 

وذات مردود ايجابي ملا فيه الصالح العام.

أوضح أهمية التواصل مع المساهمين ورواد الجمعية

د.محمد العفاسي

فواز املرشاد

د.حسني الدويهيس

احمد باقر ومرزوق الغامن وخالد السلطان ومحمد الكندري في مقدمة احلضور

أحمد العبيان متحدثا خالل املؤمتر الصحافي جلمعية سلوى التعاونية

م.جاسم البدر

بأسعار منخفضة.
وبني ان جلنة مراقبة االسعار في 
االحتاد قامت بالتوقف عن النظر في 
الطلبات املقدمة من التجار العائدة 
لرفع االسعار ملدة 3 اشهر اي حتى 
نهاية شهر ابريل للحد من الغالء 
املصطنع من جراء صرف املكرمة 

االميرية ال� 1000 دينار.
ودعا الدويهيس املستهلكني الى 
ضرورة الصبر وعدم الضغط على 
مجالس ادارات اجلمعيات لتوفير 
الدواجن  الالزمة م����ن  الكمي����ات 
املرتفعة الس����عر حل����ني وصول 
التي استوردها االحتاد  الدواجن 
من اجل مصلحة املستهلك ولوضع 

حد الي عملية استغالل.
وحول اس����باب ارتفاع اسعار 
البيض قال الدويهيس اسألوا وزارة 
التجارة عن االسباب وليس لدي 
عل����م أن البيض يتم تصديره من 
عدمه واذا كان يصدر فهذا سبب 
قوي لرفع السعر على املستهلك 
النخفاض املعروض منه وزيادة 
الطلب وسيتم النظر من اآلن في 

اسعار البيض.

مع نظيره من املنتج املستورد.
هذا ومت االتفاق على عقد لقاء 
للتباحث في موضوع جدول فئات 
الدعم واملقترحات في هذا الشأن 
التباحث في ايجاد  الى  باالضافة 
آلية لتسويق املنتج احمللي وعقد 
لقاءات مع الشركات املتخصصة 
لتسهيل كل املعوقات التي تواجه 
عملية التس����ويق. وأكد البدر انه 
سيتم صرف الدعم للمزارعني عن 
الفترتني الثاني����ة والثالثة خالل 

االيام القليلة املقبلة.
ه����ذا وأبدى رئي����س واعضاء 
االحتاد الكويتي للمزارعني ارتياحهم 
ملا تقوم به الهيئة من جهود حثيثة 
التي تواجه  لتذليل كل املعوقات 
املزارعني واملنتج احمللي وسعيها 

املستمر لدعم الزراع واملزارعني.

باسعار س����تكون اقل بربع دينار 
تقريبا ومن افضل الدول االوروبية 
في املواصفات، ونأمل من هذا ان 
يسهم في اعادة جتار الدواجن الى 

رشدهم وخفض االسعار.
واعرب الدويهيس عن استغرابه 
م����ن محاولة الش����ركات احمللية 
املنتجة للدواجن رفع االسعار مع 
العلم انها مدعومة من قبل احلكومة 
الكويتية من اج����ل خدمة زيادة 
االنتاج لس����د احتياجات السوق 

تعديل جدول فئ����ات الدعم الذي 
املزارع����ني واملنتج احمللي  يخدم 
ويحقق اعلى فائدة للمنتج الزراعي 
ويحقق تنافسا كبيرا للمنتج احمللي 

بشرى شعبان
كشف رئيس احتاد اجلمعيات 
الدويهيس  التعاونية د.حس����ني 
عن وصول اول ش����حنة دواجن 
اس����توردها االحتاد م����ن اوروبا 
وس����تكون على ارفف اجلمعيات 

التعاونية بداية ابريل املقبل.
وقال في تصريح صحافي ان 
االحتاد قام باستيراد الدواجن عبر 
الشراء اجلماعي لسد احتياجات 
التعاوني����ة بعد ان  اجلمعي����ات 
متنع التجار عن توريد احلصص 
الالزمة لسد طلبات املستهلكني في 

اجلمعيات التعاونية.
وشدد الدويهيس على ان االحتاد 
لن يس����مح بأي زيادة ألى سلعة 
كانت الس����يما ان جتار الدواجن 
بدأوا يعملون على رفع سعر كيلو 
الدواجن اكثر من 100 فلس للحبة 
منها وهذا بحد ذاته مرفوض وال 
ميكن اعتماد طلبات التجار اخلاصة 

بزيادة االسعار اطالقا.
التجار  موضح����ا ان هجم����ة 
للمطالبة بزيادة االسعار دفعتنا 
في التعاونيات للجوء الى االستيراد 

محمد راتب
بحث رئيس مجلس االدارة املدير 
العام للهيئة العامة لشؤون الزراعة 
البدر  والثروة السمكية م.جاسم 
ورئيس االحتاد الكويتي للمزارعني 
صالح االنبع����ي واعضاء مجلس 
االدارة كيفية تفعيل التعاون بني 
الهيئة واحتاد املزارعني مبا يكفل 
تذليل العقبات واملشاكل التي تواجه 
املزارعني وايجاد آلية مناسبة لدعم 
املنتج الزراعي احمللي مبا يحقق 
التنمية الزراعية املستدامة ويعود 
على املزارعني بأكبر فائدة وحتقيق 
قدر مناسب من االكتفاء الذاتي في 

املنتجات الزراعية احمللية.
جاء ذلك خالل االجتماع الذي 
جمع الطرفني مبكتب رئيس الهيئة 
بالرابية، كما مت التباحث حول مدى 

التدوير في »الشؤون« مستمر وسيشمل جميع القطاعات

دقيقة لزيادة االيرادات اضافة الى 
توفير افضل االسعار ومنع زيادة 
الس����عر مع توفير املهرجانات 

التسويقية املخفضة االسعار.
وشدد على اهمية دور اجلمعية 
في بناء اجلانب االنس����اني من 
الثقافية  خالل تقدمي االنشطة 
والتربوية والدينية واالجتماعية 
التي تساعد في تشكيل االنتماء 
الوطن����ي والديني واالجتماعي 

للكويت.
واعلن د.الرويح ان جمعية 
القادسية لن تكون ارضا خصبة 
لكل من يتالعب بزيادة االسعار، 
بل هي صح����راء قاحلة، وهذا 
يرجع ال����ى اجله����ود املبذولة 
من قب����ل العاملني في اجلمعية 

وادارتها احلكيمة.
القى  الوق����ت ذات����ه،  ف����ي 
عبدالعزيز محم����د كلمة نيابة 
عن ذوي االحتياجات اخلاصة 
قال فيها: انني احتدث مبشاعر 
ذوي  واخوات����ي  اخوان����ي 
االحتياج����ات اخلاص����ة ألنني 
مالمس الحتياجاتهم عن قرب.

واضاف ان حكومة الكويت 
لم تقصر ابدا لتقدمي اخلدمات 
العينية واملادي����ة والتعليمية 
والثقافية والرياضية وغيرها 
لفئة ذوي االحتياجات اخلاصة 
لدمجهم في املجتمع وليعملوا 
جنب����ا الى جنب م����ع اخوانهم 

االصحاء.
وطالب اعضاء مجلس االمة 
بضرورة تسريع اجراءات القانون 
اجلديد والعمل على تغيير مبنى 
املجلس االعلى لذوي االحتياجات 
اخلاصة، اضاف����ة الى االهتمام 
باملراف����ق الرياضية وتوزيعها 
في جميع مناطق الكويت، داعيا 
الى ض����رورة االهتمام باملرافق 
الصحية املتخصصة في تأهيل 

فئة املعاقني.

وشكر رئيس مجلس اإلدارة 
احمد العبي���ان أهالي املنطقة 
على ثقتهم مبجل���س اإلدارة 
على مدار 6 سنوات، كما شكر 
اإلدارة  زمالءه أعضاء مجلس 
على تفهمهم ملصلحة املنطقة 
وتعاونهم، مشيرا الى ان مجلس 
اإلدارة كان متعاونا طوال تلك 
الفترة وكانت قراراته جميعا 
باالقتناع من دون اي تصويت 
كما شكر اإلدارة التنفيذية على 

عملها الدؤوب.

فرع تموين جديد

وعل���ى صعي���د توزي���ع 
التموين املجاني تنفيذا ملكرمة 
صاحب السمو األمير الشيخ 
العبيان  صباح األحمد كشف 
ان اجلمعية قامت بتوس���عة 
مخزن التموين وغرفة انتظار 
أهالي املنطقة، كما زادت أعداد 
الكاش���يرية وتش���كيل جلنة 
لتوفير جميع السلع التموينية 
لتسهيل صرف املواد التموينية 
على املواطنني، مناشدا اجلميع 
الى ان  عدم االزدحام، مشيرا 
املواد التموينية متوافرة على 
مدار الشهر وال داعي للتدافع في 

األيام األولى من الشهر.
كما ناش���د اجلهات املعنية 
في وزارة التجارة املوافقة على 
إنشاء فرع جديد للتموين في 
منطقة سلوى حيث يوجد لدى 
اجلمعية اكثر من 6 آالف بطاقة 
متوينية وأكثر من 38 ألف نسمة 
في املنطقة، مشيرا الى ان عدد 
املساهمني في اجلمعية 9 آالف 
و600 مساهم بزيادة بلغت 800 

مساهم عن العام املاضي.

محمد راتب
أك���د رئيس مجل���س إدارة 
التعاونية  جمعي���ة س���لوى 
أحم���د العبي���ان ان اجلمعية 
حققت الكثي���ر من اإلجنازات 
خالل الع���ام املاضي 2010 من 
أبرزها افتتاح امليزانني بالسوق 
إع���ادة تعديل  املرك���زي بعد 
الديك���ورات فضال عن تطوير 
السوق املركزي القدمي داخليا 
وخارجيا وحتديثه ليكون صالة 
للعروض واملهرجانات وكذلك 
االنتهاء من أخ���ذ املوافقة من 
اجلهات احلكومية لتخصيص 
مساحة 640 مترا مربعا لتوسعة 
السوق املركزي، حيث مت عمل 
مناقصة مكاتب اإلشراف وفقا 
لإلج���راءات املتبعة في وزارة 
الش���ؤون االجتماعية والعمل 
متوقع���ا ان يت���م توقيع عقد 

التوسعة االسبوع اجلاري.
جاء ذلك في مؤمتر صحافي 
عقده العبيان بحضور املدير العام 
يوسف الغريب، مشيرا الى انه مت 
االنتهاء من استخراج التراخيص 
الالزمة إلع���ادة بناء فرع لوازم 
العائلة بش���كل حضاري وعلى 
مس���احة قدرها 540 مترا مربعا 
يتم من خالل توسعة الفرع بحيث 
يكون املبنى مكونا من )سرداب 
� ارضي � ميزانني( حتى يتسنى 
توفير جميع احتياجات املساهمني 

واملستهلكني من اهالي املنطقة.

احتياطي قانوني

ومن جهة اخرى، أعلن العبيان 
ان مخص���ص اإلنش���اءات ف���ي 
ارتفاعه، حيث  اجلمعية واصل 
العام املاضي 2010  وصل خالل 

بشرى شعبان
الش����ؤون  اكد وكي����ل وزارة 
محمد الكندري ان اجراء التدوير 
مس����تمر في وزارة الشؤون في 
ش����تى القطاعات الس����يما قطاع 
العمل واستكمال للخطوات التي مت 
اتخاذها االسبوع املاضي وسيشمل 
باقي الوظائف القيادية من مراقبني 

ورؤساء اقسام.
وقال في تصري���ح صحافي 
خالل رعايته حف���ل تكرمي ابناء 
منطقة القادس���ية م���ن املعاقني 
الذي نظمته اجلمعية التعاونية 
ان الهدف من اجراء التدوير بني 
القيادات الوظيفية اضافة اجلديد 
ف���ي االدارات وضخ دماء جديدة 

في العمل.
واش���ار الى ان���ه ضمن خطة 
العم���ل احلكومية مت تخصيص 
اراض بكافة ادارات العمل وقد مت 
اجناز انشاء مبنى عمل العاصمة 
واالنتقال الى املبنى اجلديد وحاليا 
العم���ل جار النش���اء ادارة عمل 
الفرواني���ة واالحمدي واجلهراء 

فيما بعد.
وعن تكرمي ذوي االحتياجات 
اخلاصة ف���ي مبادرة من جمعية 
التعاونية رأى ان هذا  القادسية 
ليس جديدا على العمل التعاوني 
الذي يهدف الى توفير اخلدمات 
املناطق، مشددا  املختلفة الهالي 
على حرص وزارة الشؤون على 
تشجيع املعنيني بالعمل االجتماعي 
سواء كانت جمعيات تعاونية او 
جمعيات نفع عام لالهتمام بفئات 
املعاقني وتوفير كل ما يستحقونه 
من مساندة ودعم، مؤكدا ان الدولة 
غير مقص���رة في دفع هذه الفئة 
ونحرص على الشراكة االجتماعية 
التي توفر التفاعل االجتماعي مع 
هذه الفئات العزيزة على قلوبنا 

جميعا.
وكشف الكندري عن قيام وزارة 
الشؤون بالتعاون مع مجلس وزراء 
الشؤون العرب بالتحضير لورشة 
عم����ل تقام ف����ي الكويت لتدريب 
االخصائيني العاملني مع فئة الصم 
والبكم وذلك بالتنسيق مع الهيئة 
العامة لذوي االعاقة وسيشارك 
الدول  فيها مختصون من جميع 
العربية واخلليجية وستقام خالل 

هذا العام في الكويت.
وقال الكندري ان الكويت تعد 
من الدول املتقدمة عربيا واقليميا 
في رعاية ذوي االحتياجات اخلاصة 
والدليل على ذلك صدور القانون 
اجلديد لرعاية املعاقني وانش����اء 
الهيئة العامة لش����ؤون املعاقني، 
اضافة الى اخلدمات التي تقدمها 
وزارة الش����ؤون في ه����ذا املجال 
مع املؤسس����ات والوزارات ذات 

املعاق����ني من خ����الل لقائهم مبن 
ميثلهم م����ن اعضاء مجلس االمة 
لاللتفات نحو قضاياهم وحتقيق 
مطالبهم العادلة. واكد ان مجلس 
االدارة على استعداد لتقدمي املزيد 
من اخلدمات والدع����م للنهوض 
مبس����توى املعاق لالعلى. واشار 
الى اهمية القواعد الس����بع التي 
وضعها  اعض����اء مجلس االدارة 
لتطوير العمل االداري واملالي في 
اجلمعية وهي تعتمد على االخالص 
هلل تعالى العانتنا على اداء االمانة، 
حتقيق العدل واملساواة في التعامل 
مع العاملني ومن����ح كل ذي حق 
حقه، حتقيق املصداقية في التعامل 
مع كل القضايا التعاونية، العمل 
على احملافظ����ة على املركز املالي 
للجمعية وفق نهج وآلية تسويقية 

او الترويجي، وشدد على ان كثرة 
العمل التطوعي ظاهرة خيرة ولكن 
يج����ب تنظيمه لكي ال يخرج عن 

اهدافه اخليرة.
ومن جانبه قال رئيس مجلس 
ادارة جمعية القادسية التعاونية 
د.مشاري الرويح ان مجلس ادارة 
اجلمعية قد حرص على التواصل 
مع ذوي االحتياج����ات اخلاصة 
ومع أولي����اء أمورهم املتواجدين 
ف����ي املنطقة للنه����وض مبفهوم 
العم����ل التعاون����ي للجمعي����ات 
ولتحقيق االه����داف االجتماعية، 
اضافة الى حتقيق املصداقية في 
التواصل والبعد عن الش����عارات 

االستهالكية.
واضاف د.الرويح اننا نسعى 
دائما للتعرف عل����ى احتياجات 

العالقة.
الهيئة  بدوره كش����ف مراقب 
العامة ل����ذوي االعاقة عصام بن 
حي����در ع����ن تش����كيل فريق من 
القانونيني ف����ي الهيئة والفتوى 
والتشريع ووزارة العدل لدراسة 
وضع أفض����ل الضوابط لتفعيل 
التي  البنود اخلاصة بالعقوبات 
تضع حدا الي اس����تغالل لقضايا 
املعاقني سواء كانت ترويجية او 
اعالنية. واضاف بن حيدر ان الهيئة 
ستعمل باالتفاق مع وزارة الشؤون 
لتنظيم العمل التطوعي اخلاص 
بفئات املعاقني لتكون جميعها حتت 
مظلة الهيئة وتعمل وفق قوانني 
منظمة تضع حدا الي استغالل من 
أي نوع كان في استخدام قضايا 
املعاقني حتى على املستوى الفني 

املساهمني 10% وهي أعلى نسبة 
مقررة من قبل وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل.

تغطية المصروفات

وذكر ان���ه مت تغطية جميع 
املصروفات بالكامل، مشيرا الى 
ان الس���يولة النقدي���ة بلغت 2 
مليون و800 ألف دينار فضال عن 
توافر وديعة بنكية تقدر مببلغ 
2 مليون و200 ألف دينار في ظل 
قيام اجلمعية بالس���داد املنتظم 
ملس���تحقات املوردين وتوزيع 
زكاة م���ال اجلمعي���ة مببلغ 28 

ألف دينار.

ارتفاعها  انه����ا واصل����ت  ذكر 
حيث المست 20 مليون دينار 
بزيادة بلغت مليون دينار عن 
العام السابق، ما يعني ان هناك 
تطورا ومنوا في حركة املبيعات 
باجلمعية نتيجة للفروع اجلديدة 
التي مت حتديثها وتطويرها مبا 
يتناسب مع كل ما هو جديد في 
الى ان  التسويق، مشيرا  عالم 
إيرادات اجلمعية بلغت مليونا 
و520 ألف دينار بزيادة بلغت 162 
ألف دينار عن عام 2009، كما بلغ 
صافي األرباح القابلة للتوزيع 
مليونا و280 ألف دينار وسيتم 
توزيع نس����بة عائد مشتريات 

مبلغ 647 ألف دينار بزيادة قدرها 
127 ألف دينار عن العام السابق 
2009، مشيرا الى ان االحتياطي 
القانون���ي بل���غ 552 ألف دينار 
بزي���ادة بلغت 15 ألف دينار عن 

العام السابق 2009.
وكشف ان مخصص بند املعونة 
االجتماعية بلغ 307 آالف دينار 
مت تخصيص مبلغ لرحلة العمرة 
في العام املاضي كما مت تسيير 
رحلة عمرة أخرى هذا العام، كما 
مت تخصيص مبلغ 320 ألف دينار 
من أرباح هذا العام لبند املعونة 

االجتماعية لعام 2011.
وحول مبيع����ات اجلمعية 

الكندري خالل رعايته تكريم المعاقين في جمعية القادسية

ارتفاع مبيعات جمعية سلوى إلى 20 مليون دينار
تخصيـص مبلغ 320 ألـف دينار من األربـاح لبند المعونـة االجتماعية للعـام الحالي

الرويـح: ضـرورة بنـاء الجانـب اإلنسـاني تربويـًا واجتماعيـًا ودينيـًا وثقافيـًا

أعلن خالل مؤتمر صحافي حضره المدير العام عن توزيع 10% من عائد المشتريات على المساهمين

توسـعة مخـزن التموين لصـرف مـواد المكرمة 
األميرية ونناشـد »التجارة« إنشـاء فرع جديد للتموين


