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2إعالنات الدليل 4 8 3 0 8 0 5  -  2 4 8 3 0 3 2 2

ال�سالمية ـــ مجمع �سنترال بالزا

تلفون:  25759933 ــ 25729933   فاك�س: 25747076

اخـتــيــارك مـــن

الــ�ســاعـــات واملـجــوهــرات

بجميع املــاركـــات

تـحــت �ســـقـــف واحــــد

تثمني باأف�سل الأ�سعار ون�سرتي نقدًا

كـادو فـرح

العالناتــكم في دلـيـــل

2 4 8 3 0 8 0 5     2 4 8 3 0 3 2 2

العالناتــكم في دلـيـــل

2 4 8 3 0 8 0 5     2 4 8 3 0 3 2 2

عبداملجيد لل�ساعات

عبداملجيد لل�ساعات: الكويت ــ جممع االأوقاف

الدور االأر�سي ــ حمل 91 ــ 93

مقابل ال�سارع العام تلفون: 22430543 فاك�س: 22430544

عبدال�سمد لل�ساعات

الريا�س: 4706530 )9661+(

جـــــــدة: 6515177 )9662+(

الدمـــام: 8345716 )9663+(

ن�سرتي وندفع نقداً

ن�ستبدل القدمي باحلديث

ملجوهراتكم و�ساعاتكم الثمينة 

)جديدة ــ قدمية ـــ م�ستعملة(

نقل عف�ش
فك - نقل - تركيب

ن�ستري الأثاث الم�ستعمل
�شـركـة الإيـمــان

66518694

ن�شتـري
 الأثاث الم�ستعمـل

والأجهـزة الكهربائـيـة

معــر�ض الزهــــراء

66590700

نقوم بعر�ض عقـارك بهـذا الإعالن باملجــان 
ما عليك اإل الت�سال  على رقم 66677519

للبيع ڤيال يف منطقة الأندل�ض اإيجار �سهري  1200 د.ك
مراجعــة  169 األـــف

مركــز الــزوم العـقــاري

ال�شالم لل�شتاليت
برمجـــة

�سيــانـــة

97160332
تمديد ق�سائم

24839402 - 24839403 - 24929233 -  24814483

پ اخلزان 3 -4 طبقات معزول م�سنوع من البويل اثيلني النقي.

قــــــطــــــعــــــة واحــــــــــــــــــــدة دون و�ـــــــــســـــــــالت. اآلــــــــــــيــــــــــــًا  پ مـــــ�ـــــســـــنـــــع 

اأحــــــــــجــــــــــام خمــــتــــلــــفــــة مــــــــن 150 اإىل 5000 جـــــــالـــــــون. پ 

كــــــــــــــــــــفــــــــــــــــــــالــــــــــــــــــــة عــــــــــــــــــــــــ�ــــــــــــــــــــــــســــــــــــــــــــــــرون عـــــــــــــــــــــــــامـــــــــــــــــــــــــًا. پ 

ــات المجانية ــدم ــخ ـــاأل عـــن ال ا�ـــس

رائد العزل المزدوج

منتج كويتي 

وثمنه فيه

برادة 

الربج

ت�شكيلة رائعة 
من

برادات املياه

امل�سنع

99551000
الفحيحيل

23913320
مبـيعات

23912535
امـغـرة

24566606

كفالة 10 �سنوات

خزانات مكفولة �سحيًا - مانعة للطحالب - بانيوهات - ديكورات - عزل برك - مظالت - 

�ساليهات - برادات + احوا�س �سباحة

2
9

تر�سل ال�سرية الذاتية على فاك�س رقم 

24337302

مطــلــوب  
مهنـد�س مبيعــات

ل�سركة مقاوالت كربى بال�سروط التالية :
- عربي اجلن�سية .

- �سهادة جامعية يف الهند�سة امليكانيكية.

- خبــــرة ل تـــقـــل عـــن خــمـــ�س �سنـــوات يف مـــجــــال

   النـــفـــط والـــغـــاز .

- يجيد اللغة الإجنليزية واإ�ستعمال احلا�سب الآيل .

- اإقامة قابلة للتحويل 

- لديه رخ�سة قيادة .

من فيال يف مبارك الكبري
ثالث غرف و�سالة كبرية 

وحمامني تكييف مركزي م�سعد.

الإيجار 350 مع املاء والكهرباء

ت: 99712495

لالإيجار �سقة

99566026 - 67089519 الإدارة: 5/ 22623396

للبيع

باجلملة

خام ا�سرتايل

للبيع

باجلملة

قرميد اإيطايل

نتعــــــامــــل بالأقــــــــ�ســـاط
�ســـركـــــة دلتـــــا الـــ�ســــــرق

للبيع باجلملة

حديد مدورات

حديد مربعات

حديد بايبات

للبيع باجلملة

�سرت + �سناديق

يدوي + مواتري

�سيبار

ل�ساحبها/ نا�سر عقيل و�سركاه

الرشيد: الفتوى الشرعية لحجاب 
النائبات كلمة حق يراد بها باطل

لألوضاع السياس���ية الحظت 
مؤخرا خالل تصفحها الشبكة 
العنكبوتي���ة بعض الرس���ائل 
الى  املوجهة للكويت مش���يرة 
ان هناك رسالتني، األولى منها 
موجه���ة للحكوم���ة م���ن قبل 
بع���ض اجلماعات االس���المية 
حتمل عنوان »اسلموا تسلموا« 
واذا لم تنف���ذوا مطالبنا فإنكم 
ستكونون مسؤولني عن الضحايا 
من االبرياء، اما الرسالة الثانية 
فهي للشعب الكويتي وجاء بها 
عليك���م ان حتم���وا املجاهدين 
وتبتع���دوا عن االماك���ن التي 
ميكن ان تدمر، وهذا من شأنه 
أن يعطي مؤش���را حقيقيا عن 
االوضاع غير املس���تقرة وغير 

اآلمنة في البالد.
ومن جانبه���ا، قالت د.مرمي 
الكن���دري م���ن قس���م العلوم 
ان  الكويت  السياسية بجامعة 
املشهد السياسي في الكويت بدأ 
في فجوته من حيث الطرح من 
بعد االحتالل العراقي الغاشم، 
مشيرة الى ان كلمة مشهد بحد 

ذاتها تعد فضفاضة.
واوضحت د.الكندري ان جون 
لوك وهوبز وجاك روس���و من 
رواد الفلسفة والفكر الليبرالي 
خرجوا للنور بحقوق طبيعية، 
مؤكدة ان الليبرالية موجودة في 
الثقافة االسالمية كما نادانا بها 

.ÿ سيدنا عمر

حمد العنزي
املنار  أكدت رئيس���ة مركز 
السياسية  الناش���طة  االعالمي 
عائش���ة الرش���يد ان اللب���اس 
الذي يحاول بعض  الش���رعي 
اعضاء مجلس األمة فرضه على 
النائبات غير ملزم لهن ملا يشوبه 
من ش���بهات غير دس���تورية، 
مشيرة الى ان الفتوى الشرعية 
التي استند اليها بعض اعضاء 
املجلس الصادرة عن وزارة العدل 
واالوقاف والشؤون االسالمية 

كلمة حق يراد بها باطل.
الرش���يد جاء خالل  حديث 
احللقة النقاش���ية التي نظمها 
مركز املنار االعالمي مساء اول من 
امس بحضور د.مرمي الكندري من 
قسم العلوم السياسية بجامعة 
الكوي���ت حيث متت مناقش���ة 
السياسي في  اوضاع املش���هد 

الكويت وأحداثه.
وقالت الرشيد استغرب من 
التوقيت احلالي الذي متت فيه 
مناقشة تلك القضية الشرعية، 
موضحة ان هذه االمور يراد بها 
باطل وحتقيق مصالح ألجندة 
سياسية حتت قبة البرملان لبعض 

التيارات والكتل السياسية.
النواب واملش���ككني  ودعت 
النسائي لاللتفات  في العنصر 
ألمورهم الش���خصية وبيوتهم 
الداخلية  واالهتمام بأوضاعهم 

بدال من مراقبة الناس.
وس���ردت الرش���يد اوضاع 
املشهد السياسي داخل الكويت 
وقالت هي مؤملة ويشوبها نوع 
م���ن الضبابية وع���دم وضوح 
الرؤية املستقبلية ألوضاع البلد، 
وزادت أنها ترفض احلجاب، ومن 
عليه ان يرحل من البلد هو من 
يحمل فك���را تكفيريا وازدواجا 
في اجلنس���ية، ال نحتاج ملثل 
هذه الفتاوى الدكاكينية فاملرأة 
الكويتية ومنذ نشأتها ملتزمة 
بدينها وخلقها وال حتتاج ملثل 

هذه النصائح والفتاوى.
انها خالل متابعتها  وزادت 

عائشة الرشيد

السيد محمد باقر املهري

صباح جابر العلي: طالل العيار 
استثمر حياته في حب الوطن

عبر مدير عام مؤسسة املوانئ الكويتية الشيخ د.صباح جابر 
العل���ي عن حزنه العميق بوفاة فقيد الكويت الراحل طالل مبارك 

العيار الذي استثمر حياته في حب الوطن والذود عن مبادئه.
وأشار الى ان الفقيد كان رجال حكيما يتطلع دائما ملصلحة الوطن 
واملواطنني وهو ما اتضح جليا من خالل حياته النيابية حيث مثل 
ناخبيه خير متثي���ل وكان منوذجا يحتذى للنائب املخلص الذي 
يعمل من اجل بلده وظلت الكويت نصب عينيه حتى آخر أيامه.

وق���ال ان العيار � رحم���ه اهلل � كان نهجه التعاون وس���بيله 
االخالص في ش���تى املجاالت فكان من اوائل من أسسوا مبدأ عدم 
التصعيد بني أعضاء السلطتني من أجل االجناز والتطوير والعمل 

معا لصالح الكويت.
وذكر ان العيار حفر اسمه في قلوب كل الكويتيني بأحرف من 
نور أحبهم فأحبوه وأخلص لهم فوضعوه في قلوبهم ولن ينسوه 
فقد كان مثاال لألخالق وحب الوطن منذ دخل املعترك السياس���ي 

باكرا ولم يتجاوز عمره الثالثني عاما.
ودعا د.صباح العلي اهلل ان يتغمد الفقيد برحمته ويسكنه فسيح 

جناته ويلهم ذويه وأهل الكويت جميعا الصبر والسلوان.

د.صباح جابر العلي الراحل طالل العيار

عبدالعزيز العدساني متوسطا رؤساء الدواوين واألجهزة الرقابية اخلليجية

ديوان المحاسبة يستضيف االجتماع التاسع
لرؤساء دواوين المراقبة والمحاسبة بدول التعاون

تأكيدا للمكانة التي يحظى بها ديوان احملاسبة 
على املستوى اإلقليمي وبناء على دعوة رئيس 
الديوان عبدالعزيز العدس����اني، وافق رؤساء 
دواوين املراقبة واحملاسبة بدول مجلس التعاون 
لدول اخلليج العربية على عقد االجتماع التاسع 
املراقبة واحملاسبة بالكويت  لرؤساء دواوين 

في 2010 املقبل.
جاء ذلك في اجللس����ة اخلتامية لالجتماع 
الثامن لرؤساء دواوين املراقبة واحملاسبة بدول 
مجلس التعاون ل����دول اخلليج العربية الذي 
عقد بعاصمة سلطنة عمان مسقط في 24 و25 

اجلاري والذي أصدر عددا من التوصيات الهامة 
ذات الشأن الرقابي.

وأوصى الرؤساء في اجتماعهم بإنشاء مركز 
تدريبي للعاملني بدواوين املراقبة واحملاسبة 

بدول مجلس التعاون.
كما أطلع الرؤس����اء على التقرير املعد عن 
نش����اط اللجان املنبثقة ع����ن دواوين املراقبة 
واحملاسبة خالل عام 2009 وقد شكر الرؤساء 
جلنة الوكالء وجلنة التدريب والتطوير وفريق 
القواعد واألمانة العامة على اجلهد املبذول في 

هذه اللجان.

وقرروا تكليف األمانة العامة مبتابعة موضوع 
متثيل الدواوين في هيئة احملاسبة واملراجعة 
في دول مجلس التعاون بعد إقراره من جلنة 

التعاون التجاري بدول مجلس التعاون.
واعتمد الرؤساء العمل بالدليل االسترشادي 
لقي����اس التأثيرات املالية لتوصيات الدواوين 
القابلة للقياس ومت االتفاق على اقامة ندوة حول 
العمل بالدليل االسترش����ادي بناء على اقتراح 
ديوان الرقابة املالية باململكة العربية السعودية 
ينظمها جهاز الرقابة البحريني للمختصني من 

الدواوين لضمان أفضل استفادة منه.

المهري: السماح للزوجة باستخراج جواز من دون إذن زوجها شرعي
دعا الرجال إلى الحفاظ على مكانة المرأة المرموقة

صرح وكيل املرجعيات الدينية في الكويت السيد محمد 
باقر املهري بأن املوافقة على استخراج جواز السفر للمرأة 
من دون إذن زوجها أمر جيد ومطابق للشرع، اذ ال وصاية 
وال والية للزوج على الزوجة مطلقا في جميع شؤون حياتها 
االجتماعية والثقافية والسياسية وغيرها اال في موردين، 
االول: ال يج����وز للمرأة اخلروج من املنزل اال بإذن زوجها، 

فال تستطيع الزوجة ان تسافر إال بإذن الزوج اال في احلج 
الواجب عليها، والثاني: حق التمكني وهذا من حقوق الزوج، 
ّكن من نفس����ها اذا شاء الزوج ذلك،  فيجب على املرأة أن متمُ
كل ذلك حفاظا على االسرة وعلى احلياة الزوجية السعيدة، 
وأما غير هذي����ن املوردين فال حق للزوج على الزوجة فال 
يستطيع ان يتصرف في أموالها إال بإذنها وال يستطيع ان 

يجبرها على التصويت ملرشح معني وبإمكان املرأة استخراج 
وثيقة السفر واجلنسية وسائر القضايا االدارية من دون ان 
يعلم الزوج بذلك ومن دون إذنه، فاملرأة لها كرامة وحقوق 
في االس����الم ويجب على الرجال أن يحافظوا على مكانتها 
املرموقة في االسالم ومن يخالف ما قلناه ال يعرف حقيقة 

االسالم ولم يذق من طعم الفقه شيئا.


