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الدولتني الشقيقتني، مع التأكيد 
بحفظ حقوق الطلبة من خالل 
التنسيق مع وزارة التعليم العالي 
واملكاتب الثقافية حتى ال تضيع 
حقوق الطلبة الدارسني، مع األخذ 
في االعتبار إبالغ جميع الدارسني 
باإلجراءات التي سيتم اتخاذها، 
كما نشير هنا الى ان في جمهورية 
مصر العربية بعض اجلامعات 
التي تقع خارج مدينة القاهرة، 
حي����ث األوض����اع األمنية غير 
مستقرة مما قد يعرض أبناءنا 
الذي يتطلب  الى اخلطر، األمر 
من وزارة التعليم العالي اتخاذ 
اإلجراءات في تأجيل االختبارات 

حتى شهر يونيو املقبل.
الوعالن  النائب مبارك  وأكد 
عضو مجلس األمة انه من حق 
األش����قاء في مملك����ة البحرين 
الشقيقة االس����تعانة بإخوانهم 
اخلليجيني ملساندتهم في مواجهة 
الظروف العصيبة التي متر بها 
اململك����ة واالضطرابات األمنية 
الوعالن  التي تواجهها. وق����ال 
في تصريح صحافي »ان مملكة 
البحري����ن متل����ك احل����ق وفقا 
لالتفاقيات األمنية املوقعة بني 
دول مجلس التعاون اخلليجي في 
االستعانة بقوات درع اجلزيرة 
ملساندة قواتها في حفظ األمن 
داخل البحرين، مش����يرا الى ان 
البحرين وقيام  ما تتعرض له 
درع اجلزي����رة بواجب����ه جتاه 
األمن في البحري����ن قد متر به 
أي دول����ة«. وذك����ر الوعالن ان 
مملكة البحرين من حقها كنظام 
س����يادي ان تستعني مبن تريد 
وفق����ا للقان����ون الدولي حلفظ 
أمنها وأمن مواطنيها ومقدرات 
شعبها، مش����يرا الى انه ليست 
كل اضطرابات أمنية تهدف الى 
احلرية واملساواة وامنا قد تكون 
هناك أجندات خارجية يحاول 
البعض من خاللها فرض إرادته 
بالقوة ودون وجه حق. وشدد 
الوع����الن على ان احلوار البناء 
بني القوى الوطنية باملختلفة هو 
افضل الطرق حلل هذه األزمة التي 
متر بها مملكة البحرين، مبينا ان 
التهرب من احلوار وخلق الفوضى 
ال يعني إال زعزعة األمن اخلليجي 
بشكل أو بآخر استغالال للظروف 
التي متر بها املنطقة، وان الدور 

اإليراني أصبح مكشوفا.

بالبحرين التأكيد على الوحدة 
الوطنية والس���لم والتعايش 
فيم���ا بينهم بجمي���ع مذاهبهم 
وانتماءاته���م كم���ا عهدناهم، 
فالبحريني���ون هم أهل الطيبة 
والتسامح والتعايش الذي يجب 
أن يؤكدوا علي���ه اآلن قبل أي 

وقت مضى.
واستنكر التدخل السافر إليران 
في ش����ؤون البحرين الداخلية 
وتغذيتها للتفرقة الطائفية مؤكدا 
أننا لم نتدخل يوما في شؤون 
ايران الداخلية وما يحدث فيها من 
مظاهرات واعتصامات واعتقاالت 
لآلالف م����ن مواطنيها لذا فإننا 
باملنطق نرفض نفس����ه وبشدة 
تدخلها في شؤون دول مجلس 
التعاون اخلليجي التي تربطها 
قبل املواثيق واملعاهدات أصول 

وتاريخ ومصير واحد.
وفي هذا السياق طالبت النائبة 
د.سلوى اجلسار وزيرة التربية 
ووزيرة التعليم العالي د.موضي 
احلمود باتخاذ اإلجراءات الالزمة 
لتأجيل الدراس����ة واالمتحانات 
للطالب الكويتيني الدارسني في 
البحري����ن ومصر نظرا  مملكة 
لألوض����اع األمنية التي متر بها 

وبس���ؤاله ع���ن معلوماته 
ق���وات كويتية  حول إرس���ال 
البحرين اوضح عاش���ور  الى 
املتواجدة هناك هي  القوات  ان 
فقط سعودية مع قوات رمزية 
من االمارات، مؤكدا ان سياسة 
الكويت دائما ما تتجه الحتواء 
األزمات والدور السياسي هو املهم 
في ه���ذه املرحلة، واؤكد انه ال 
توجد قوات كويتية في البحرين 
وذلك من خالل اتصاالتي بالكويت 

والبحرين.
وعلق عاشور على تصريح 
رئيس البرمل���ان االيراني علي 
الريجاني جتاه االحداث بالبحرين 
بقوله انه لكل شخص ودولة ان 
تعلق على االح���داث لكن ما ال 
نقبله هو التدخل في الشؤون 
الداخلية للدول وهذه بالنهاية 

آراء سياسية.
ومن جهته اكد النائب سالم 
النمالن ان م���ا يحدث من دعم 
خليجي لالش���قاء في البحرين 
صورة غير مستغربة ومن صور 
الوحدة واملصير املشترك، الفتا 
الى انه على احلكومة الكويتية 
املس���ارعة الى اع���الن موقفها 
البحرين  الرسمي جتاه مملكة 

الشقيقة.
وقال العازمي ان تدخل قوات 
درع اجلزيرة في البحرين لضبط 
االمن من صميم عملها ويتماشى 
مع منظومة مجل���س التعاون 
ونرحب به من قبل ابناء اخلليج 
العربي الذي���ن يدعمون وحدة 
اخلليج عس���كريا واقتصاديا 
وسياسيا وحماية االمن الداخلي 
والسلم االهلي ألي دولة خليجية 
هي مسؤولية كل دول اخلليج 

مجتمعة.
وطال���ب العازمي بأن يكون 
للكويت ال���دور الفاعل في هذه 
املشاركة تفعيال لدور الكويت في 
منظومة مجلس التعاون وعرفانا 
منا الهلنا ف���ي البحرين الذين 
تربطنا بهم كل روابط االخوة 
وكان���ت لهم املواقف املش���رفة 
اقليميا ودوليا في كل القضايا 
الكويتية وان أمن البحرين من 

امن الكويت.
وأدان النائب محمد احلويلة 
تصريح���ات رئي���س مجلس 
الشورى اإليراني االستفزازية 
والعدوانية ض���د دول مجلس 
التعاون اخلليجي بسبب إرسالها 
ق���وات درع اجلزيرة ملس���اندة 
أشقائنا بالبحرين حلفظ األمن 
واالس���تقرار هناك وذلك وفق 
املواثيق واملعاهدات التي نصت 
اتفاقية انش���اء مجلس  عليها 
التعاون اخلليجي والتي منها 
معاهدة الدفاع املش���ترك لدول 
املجلس ضد أي خطر يواجهها 

ويهدد أمنها واستقرارها.
وقال احلويل���ة ان االحداث 
االخيرة بالبحرين كانت سائرة 
باجتاه تهديد أمن واس���تقرار 
البحرين، فسد الطرقات واحتالل 
املستشفيات ومنع املواطنني من 
الذهاب ألعمالهم بالقوة وتهديد 
االقتصاد، كل ذلك بعيد كل البعد 
عن احلوار الذي دعت له القيادة 

بالبحرين.
وناش���د احلويلة االش���قاء 

لدينا أميرا حكيما ميلك خبرة 
واسعة في الش���ؤون الدولية، 
وقد جنح سموه في حل العديد 
من القضايا االقليمية، وأنا على 
يقني بأنه سيكون حلكمة سموه 
دور في حس���م االحداث داخل 

البحرين.
وح���ذر اخلرافي م���ن إثارة 
التصريحات غير املسؤولة من 
اي طرف، مشددا على اننا نثق 
جميعا في حكمة س���مو االمير 
وال���ذي علينا اتاح���ة الفرصة 
لسموه ملعاجلة ما يتعلق بأحداث 

البحرين بحكمته املعهودة.
النائ���ب صال���ح  وناش���د 
عاش���ور صاحب السمو االمير 
س���رعة التدخل السياسي حلل 
اخلالفات ف���ي البحرين، مؤكدا 
ان التدخل العسكري ليس في 

صالح القضية.
وقال عاشور انه ال يعترض 
على اي استجوابات مشيرا الى 
ان احلكومة كفريق عمل لم تنجح 
في االجناز والشيخ احمد الفهد 
بحكم منصبه يتحمل جزءا من 

املسؤولية.
واستدرك عاش���ور بأنه اذا 
كانت محاور االستجواب ال تتعلق 
باحلقائب الوزارية التي يتوالها 
الفهد مثل قضية املجلس األوملبي 
ف���إن األمر يحتاج الى مزيد من 
النظر وموقفنا نعلنه بعد االطالع 

على محاور االستجواب.
وأشار عاشور الى ان بعض 
االس���تجوابات ه���ي صراعات 
سياس���ية واضحة تنطلق في 
تصفية احلسابات بني اطرافها 
او ملصال���ح اخرى، موضحا ان 
تفاهما بني الكتل من باب ادعمني 
وادعمك بغض النظر عن املوقف 
احلقيقي من محتوى االستجواب 

هو من يحركها.
وبسؤاله عن رأيه في تطبيق 
الفهد للخطة التنموية وموقفه 
من االس���تجواب الس���يما بعد 
اعالن النائ���ب صالح املال عدم 
ورود قضية الرياضة في محاور 
االستجواب رد عاشور ان تقرير 
التنمي���ة تقدمه احلكومة كل 6 
اش���هر للمجلس ويعرض على 
اللجن���ة املالية البرملانية وتتم 
مناقش���ته حتت قب���ة البرملان 
وسيكون الرأي النيابي من خالل 

هذه املناقشة.
من جانب آخر بني عاشور ان 
احداثا كبيرة حتصل في منطقة 
اخلليج العربي، متمنيا احلكمة 
من اجلمي���ع ملعاجلة اخلالفات 
السياسية في البحرين، السيما 
بعد استخدام القوة املفرطة ضد 
املعارضة السياسية والسلمية 
بعد مطالبها العادلة وهي ال تصب 
في صالح القضية السياسية في 

البحرين.
كما متنى من صاحب السمو 
االمير مبا عرف عنه من حكمة 
ان يتدخل في هذا املوضوع وهو 
الذي كان له ال���دور البارز في 
حل اخلالف االخير بني االمارات 
وعمان، مطالبا بتدخل سياسي 
كويتي واضح للخروج من هذه 
انعكاساتها خطيرة  االزمة ألن 
الشهداء  خصوصا بعد سقوط 

واجلرحى هناك.

اك���د رئيس مجل���س االمة 
جاس���م اخلرافي ان مش���اركة 
قوات كويتية ضمن قوات درع 
اجلزيرة املتواجدة في البحرين 
هي اختصاص أصيل لصاحب 
السمو األمير القائد العام للقوات 
امله في  املس���لحة، معربا عن 
التي  التصريحات  االبتعاد عن 
اثارة الفنت وتأجيج  من شأنها 

اخلالفات.
الرئي���س اخلرافي ان  واكد 
قاعة عبداهلل السالم هي املكان 
الصحيح الذي يناقش فيه النواب 
قضاياهم وليس في ساحة االرادة 
او ساحة الصفاة، موضحا انه 
يتفهم قيام املواطنني باثارة اي 
مواضيع يرونها في س���احتي 
االرادة والصف���اة، لكنه ال يرى 
حاجة الث���ارة اي مواضيع في 
الساحتني من قبل نواب لديهم 
قاعة عبداهلل الس���الم التي هي 
املكان الصحيح حيث ميكن لهم 
ان  احلديث فيما يشاءون، كما 
ابداء وجهات  املواطنني  بامكان 

نظرهم في دواوين النواب.
وقال: ان كان هناك من النواب 
من يريد تغيير رئيس الوزراء 
فم���ا الفائدة م���ن توجيه هذه 
الرس���الة في غير املكان املتاح 
لهم وهو قاعة عبداهلل السالم؟! 
مشيرا الى ان اي استجواب يقدم 
لرئيس ال���وزراء، فان من حق 
النواب تأييده او معارضته ولكن 

حتت قبة البرملان.
اذا كان يرى تصعيدا  وعما 
في موجة االستجوابات املقبلة، 
قال ان االستجواب حق ويجب 
عدم اجلزع من���ه وحتى طرح 
الثقة يبقى خيارا دستوريا، واذا 
تصادف مناقشة االستجوابات في 
موعد واحد، فساكرر ما فعلته 
في السابق، حتى لو اضطررنا 
الفجر،  لتمديد اجللس���ة حتى 
وسأنهي االستجوابات في جلسة 

واحدة.
وع���ن رؤيته للح���ل االمثل 
لتهدئة الس���احة ذكر اخلرافي 
ال���ذي يوصلنا  ان احلوار هو 
للنتائج املرجوة، وعندما يقدم 
اي استجواب لرئيس احلكومة 
او اي وزير فانا اتس���اءل، هل 
جربن���ا احلوار؟ وه���ل عرفنا 
ما املواضيع التي س���تثار قبل 
ادراجها في صحيفة االستجواب؟ 
امللفات عبر  وهل جربنا حسم 
االدوات الدستورية قبل املضي 
في االس���تجواب؟ مؤك���دا ان 
االستجواب يبقى حقا دستوريا 

لالعضاء.
وسئل اخلرافي عن تصريح 
رئيس مجلس الشورى االيراني 
الذي ه���دد في���ه دول مجلس 
التعاون فاجاب: ال اعتقد ان من 
صالح اح���د اطالق تصريحات 
متس دولة ثانية، واذا كان رئيس 
البرملان االيراني صرح فانا لم 
اقرأ تصريحه، ولكن مثلما ال اقبل 
تدخل احد في اطالق تصريحات 
ضد الكوي���ت فامتنى اال يدخل 
احد في تصريح���ات ضد دول 

اخرى.
وعن رؤيت���ه حلل األوضاع 
داخل البحرين، قال ثقتي كبيرة 
بحكماء البحرين من الطرفني من 
القيادة ومن الشعب البحريني 
واحلل هو باحلوار ايضا، فمثل 
ه���ذه املواضيع يجب اال تعالج 
بطريقة ال توصلنا الى النتيجة 
ويكون هناك حوار طرشان فالكل 
يتكلم وال احد يسمع، مثل هذه 
املواضيع خطيرة على البحرين 
وعلى شعب البحرين وال يوجد 
من يكسب مبثل هذا االسلوب من 
املعاجلة وأمتنى ان تسود احلكمة 
وأمتنى ان يس���تمع اجلميع ملا 
ميكن أن يتحقق من اصالحات، 
وأمتنى م���ن اجلميع احلذر من 

مثيري الفنت وتأجيجها.
وحول ما يثار عن قوات درع 
البحرين  اجلزيرة في مملك���ة 
واعتبار البعض انها تدخل في 
البحريني قال اخلرافي  الشأن 
ان ه���ذا االمر م���ن اختصاص 
وصالحي���ات س���مو األمي���ر، 
وهناك قواعد وضوابط لتدخل 
الس���ريع، واذا ما  القوات  هذه 
رأي س���مو االمير انطباق هذه 
القواعد على احلالة داخل مملكة 
البحرين فسيتخذ سموه القرار 
الذي يحقق املصلحة، مؤكدا ان 
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الوعالن: من حق 
البحرينيني االستعانة 
بإخوانهم اخلليجيني 

والدور اإليراني 
أصبح مكشوفًا

الشعبة البرملانية تسمي الغامن والعوضي للبرملان الدولي واملويزري وامليع للعربي 
عقدت اللجنة التنفيذية للشعبة البرملانية مبجلس االمة اجتماعها االول 

ظهر امس )االربعاء( بحضور رئيس مجلس االمة ورئيس الشعبة 
البرملانية جاسم محمد اخلرافي واعضاء الشعبة وهم: كل من وكيل 
الشعبة البرملانية مرزوق الغامن وأمني السر د.اسيل العوضي، وامني 

الصندوق صالح احمد عاشور واعضاء اللجنة شعيب املويزري 
ود.علي العمير وغامن امليع، واالمني العام ملجلس االمة عالم الكندري 
واالمني العام املساعد للشعبة البرملانية توفيق الوهيب. وقال وكيل 

الشعبة البرملانية ملجلس االمة العضو مرزوق الغامن ان اللجنة وافقت 
على تسميته شخصيا ود.اسيل العوضي لتمثيل الشعبة البرملانية 

الكويتية في االحتاد البرملاني الدولي، وتسمية العضوين شعيب 
املويزري وغامن امليع لتمثيل الشعبة البرملانية الكويتية في االحتاد 

البرملاني العربي واالسالمي. واضاف الغامن ان الشعبة البرملانية 

وافقت على املشاركة في االجتماع 124 لالحتاد البرملاني الدولي 
واملقرر عقده في بنما خالل الفترة من 14 الى 20 ابريل املقبل، عالوة 

على املوافقة من حيث املبدأ على مشاركة عضوين من جلنة شؤون 
املرأة في املجلس في املنتدى االسالمي العاملي للبرملانيات املسلمات 

واملقرر عقده في دمشق يومي 5 و6 ابريل املقبل والذي ينظمه احتاد 
مجالس الدول االعضاء في منظمة املؤمتر االسالمي. وبني الغامن انه 

والعضو د.اسيل العوضي سيشاركان في الندوة البرملانية التي ستقام 
مبناسبة االجتماع الرابع لالمم املتحدة حول الدول االقل منوا واملقرر 

عقدها في مدينة اسطنبول ـ اجلمهورية التركية والتي ينظمها االحتاد 
البرملاني الدولي يوم 8 مايو املقبل، اضافة الى مشاركة العضوين 

صالح عاشور ود.علي العمير في الدورة السنوية للمؤمتر البرملاني 
حول منظمة التجارة العاملية.

الرئيس جاسم اخلرافي مترئسا اجتماع الشعبة البرملانية بحضور صالح عاشور ود. أسيل العوضي ومرزوق الغامن ود. علي العمير 

قاعة عبداهلل السالم املكان الصحيح ليناقش فيه النواب قضاياهم وليس ساحتي »اإلرادة« و»الصفاة« 

اخلرافي: إرسال قوات كويتية إلى البحرين من اختصاص صاحب السمو
ثوابت األمة: مساندة البحرين 

واجب شرعي ووطني 
أكد جتمع ثوابت األمة أن مساندة أهل البحرين وحكومتها 
واجب ش����رعي ووطني على أهل اخللي����ج كافة، خاصة بعدما 
اس����تفحل أمر بعض األحزاب املدعومة من إيران ومتاديها في 
إش����اعة الفوضى وإثارة اخلوف والرعب وترويع اآلمنني في 
مملكة البحرين الش����قيقة من خالل حمل السيوف واالسلحة 
النارية واتالف املؤسس����ات االقتصادية والتعليمية واالعتداء 
على رجال األمن وقتل بعضهم نهيك عن االعتداء على االبرياء 
م����ن املواطنني واملقيمني بهدف إدخ����ال البالد في فتنة طائفية 
ترمي الى لبننة الوضع البحريني حتى يكون مدعاة ومسوغا 

للمطامع االيرانية على الضفة الغربية من اخلليج العربي.
واضاف التجمع ان التعاون على إخماد فتنة أهل البغي واجبا 
ش����رعيا وإن كانوا من أهل اإلميان امتثاال لقوله تعالى: )وإن 
طائفتان من املؤمنني اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما 
على األخرى فقاتلوا الت����ي تبغي حتى تفيء إلى أمر اهلل فإن 
فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن اهلل يحب املقسطني( 
احلجرات: آية 9، وأي بغي أعظم مما يحدث ألهل البحرين من 
هذه االنتهاكات اخلطيرة التي هددت أمنهم واستقرارهم وجعلت 

البالد تعيش في شبه االضطراب والفوضى.
واش����ار التجمع إلى ان االنضمام ملنظومة مجلس التعاون 
اخلليجي حتتم على حكومات دول االعضاء االسراع في حماية 
أمن وممتلكات وأراض����ي دول املجلس من أي أخطار وأطماع 
فما بالنا باخلطر الفارس����ي املتمثل في دع����م وأثارة النعرات 
والفتنة الطائفي����ة في دول املنطقة البعاد االنظار ووس����ائل 
اإلعالم عن أزمتهم الداخلي����ة من خالل تصديرها الى اخلليج 
العربي عبر التدخل السافر في قرار مجلس التعاون اخلليجي 
بدعم حكومة وش����عب البحرين من خالل قوات درع اجلزيرة 

املتواجدة اآلن.

»التحالف«: الطائفية ليست وطننا 
والتطرف لن يبني دولة

أصدر التحالف الوطني بيانا جاء فيه: بينما يتابع التحالف 
الوطني الدميوقراطي بقلق تطورات االحداث في الشقيقة اململكة 
البحرينية، فإنه يحذر من تطاير شرر الفتنة الطائفية الى الساحة 
احمللي����ة، وما بدأ يتبعها من فرز طائفي مقيت في التعاطي مع 
مجريات االحداث البحرينية، س����واء بالتعليق أو املوقف. فقد 
شهدت االيام القليلة املاضية انقسامات خطيرة بني فئات املجتمع 
بدأت تالمس خطوطا حمراء، من ش����أنها ش����ق نسيج الوحدة 
الوطنية، كما بدأت خنادق الفئات املتشددة في االنتشار، مطلقة 
رصاص تصريحات غير مس����ؤولة انتصارا لتطرفها. ويدعو 
التحالف الوطني القوى السياسية بشكل عام، واعضاء مجلس 
األمة حتديدا، وأفراد املجتمع، إلى التحلي باحلكمة واملسؤولية 
الوطنية فيما يصدر عنهم من تصريحات ومواقف وان يضعوا 
الكويت وأمنها ووحدة شعبها نصب اعينهم، فالطائفية ليست 
وطننا احلقيقي � مع تقديرنا واحترامنا جلميع الطوائف � وال 
التطرف منهجا يبني دولة قائم����ة على املجتمع املدني متعدد 
الفئات. ويؤكد التحالف أن الدستور، الذي كفل حرية التعبير 
والرأي وحق االجتماع، حمل املواطنني كذلك مسؤولية احلفاظ 
على دولتهم والدفاع عنها ومراعاة النظام العام، ويعتبر التحالف 
مواجهة شرور التطرف الطائفي أسمى حاالت الدفاع عن الكويت، 

السيما في ظل االوضاع التي تشهدها املنطقة.

جمعية �صاحية �صباح النا�صر التعاونية

املدير املعني

�إعـــــالن
تعلن جمعية �ضاحية �ضباح النا�ضر التعاونية عن طرح الأفرع التالية لال�ضتثمار يف مركز ال�ضاحية اجلديد ق )1( من قبل 

اأ�ضحاب الخت�ضا�ص ح�ضب م�افقة وزارة ال�ض�ؤون الجتماعية والعمل رقم )338 + 352( بتاريخ 2011/3/10.

وذلك وفقًا لل�شروط التالية:
1( اأن يك�ن املتقدم من اأ�ضحاب الخت�ضا�ص وممن ميار�ض�ن الن�ضاط باأنف�ضهم ولديه ترخي�ص جتاري �ضاري املفع�ل للن�ضاط املتقدم له.

2( تقدم الطلبات بالظرف املغلق واملخت�م بناء على تعليمات وزارة ال�ضئ�ن الجتماعية والعمل.

3( يلتزم مقدم الطلب بدفع �ضيك م�ضدق مببلغ )250د.ك( ح�ضب قرار وزارة ال�ضئ�ن الجتماعية والعمل يتم ا�ضرتداده يف حالة 

عدم الف�ز مع مراعاة اأن مبلغ التاأمني املذك�ر لي�ص له عالقة مببلغ التاأمني املتعلق بالقيمة الإيجارية املعتمدة.

4( تك�ن الأول�ية للم�ضاهم عند ت�ضاوي الدعم.

5( �ضــ�ف يتــم الختيــار للمتقـــدم باأعلـــى دعـــم مـــادي للجمعيـــة على اأن يكــــ�ن ب�ضيـــك »م�ضدق« واحد فقط.

6( �ض�ف يتم الختيار للمتقدم النهائي بح�ض�ر مندوب وزارة ال�ضئ�ن الجتماعية والعمل يف م�عد يحدد يف حينه.

7( من �ضيقع عليه الختيار يلتزم مبراجعة اإدارة اجلمعية خالل اأ�ضب�عني من تاريخ الختيار لإمتام الإجراءات الالزمة وت�قيع 

العقد واإل يعترب طلبه ملغى.

8( يقدم الطلب نظري ر�ض�م خم�ضني دينارًا لغري، غري قابلة للرد اعتبارًا من ي�م اخلمي�ص امل�افق 2011/3/17م وحتى نهاية 

دوام ي�م اخلمي�ص امل�افق 2011/3/24م وت�دع الطلبات داخل ال�ضندوق داخل اإدارة اجلمعية ولن يلتفت اإىل الطلبات التي 

تقدم قبل اأو بعد امل�عد املحدد، علمًا باأن الدوام كالتايل :

پ من الأحد اإىل اخلمي�ص من ال�ضاعة 8 �ضباحًا وحتى ال�ضاعة اخلام�ضة ع�ضرًا.

9( تطبق اأحكام القان�ن رقم )24( ل�ضنة 1979م ب�ضاأن اجلمعيات التعاونية والقرارات ال�زارية بهذا ال�ضاأن.

10( اأن يقدم طالب ال�ضتثمار اإقرارا وتعهدا بعدم وج�د اأي ن�ضاط لدى اجلمعية م�ضتثمرًا من قبله حاليًا، ويف حال ثب�ت 

عك�ص ذلك �ضيتم �ضحب ال�ضتثمار اجلديد منه.

امل�شتنــدات املطلوبــة :
1- �ض�رة البطاقة املدنية ل�ضاحب الرتخي�ص.  

2- �ض�رة الرخ�ضة التجارية �ضارية املفع�ل للن�ضاط نف�ضه. 

3- �ض�رة اعتماد الت�قيع �ضاري املفع�ل.

امل�قــــعالإيجار ال�ضهريامل�ضاحةالن�ضاطم

مبنى الدكاكني ق 1 حمل رقم 35015  د.ك50 مجزارة1

مبنى الدكاكني ق 1 حمل رقم 35014  د.ك50 مالبي�ض والدواجن املجمدة واملربدة2

مبنى امل�ل ق 1 حمل رقم 21 اأر�ضي400  د.ك46 مالعطارة3 

مبنى امل�ل ق 1 حمل رقم 46 اأول350  د.ك46 مخياط مالب�ض للرجال4 

مبنى امل�ل ق 1 حمل رقم 41+42+43+125044  د.ك164 مامل�صتلزمات الريا�صية5 

مبنى امل�ل ق 1 حمل رقم 33 اأول350  د.ك46 ملعب واأدوات الأطفال6 

مبنى امل�ل ق 1 حمل رقم 22 اأر�ضي350  د.ك46 مالزهور والنباتات7

�ض�ق مركزي ميزانني ق 1 حمل رقم 3503  د.ك48.5 مبيع العباءات واملالفع8

مبنى امل�ل ق 1 حمل رقم 35034  د.ك46 ملوازم اخلياطة9

�ض�ق مركزي ميزانني ق 1 حمل رقم 3504  د.ك48.5 مالأحذية واحلقائب10

�ض�ق مركزي ميزانني ق 1 حمل رقم 4008  د.ك60 ماملفرو�صات داخل ال�صوق11

لال�صتف�صار: 24806531 - 24887924 علمًا باأن الدوام  الر�صمي لإدارة اجلمعية

من الأحد اإىل اخلمي�ض من ال�صاعة الثامنة �صباحًا اإىل ال�صاعة اخلام�صة ع�صراً.


