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السنان رئيسًا لجمعية العلوم اإلسالمية 

والشريف نائبًا والعبيد أمينًا للسر

»الزراعة« تصدر الالئحة التنفيذية لقانون »نظام« 
األسمدة ومحسنات التربة الزراعية

النهوض باملس����توى املطلوب 
لتحقي����ق ش����عارها احملوري 
املتمثل في خدمة العلم والعالم 
واملتعل����م كونها جمعية تهتم 
بنشر وتعليم العلوم االسالمية 
وحتافظ عليها وتهتم بنشرها 
في اوس����اط املجتمع الكويتي 
واالس����المي، وقد اثنى رئيس 
مجلس االدارة الداعية حمد احمد 
الس����نان على جهود االعضاء 
حلرصهم وتعاونهم مبا يخدم 
مصلح����ة اجلمعي����ة وجلميع 
العاملني في جل����ان اجلمعية 
العلمي����ة واخليري����ة وتنمية 

املوارد.

والتأكيد عل����ى تواصل العمل 
اه����داف خطته����ا  لتحقي����ق 
االس����تراتيجية والتشغيلية 
خ����الل العام����ني املقبلني، وقد 
رحب الرئيس وباقي االعضاء 
بانضم����ام د.محمد عبدالغفار 
الشريف )االمني العام السابق 
لوزارة االوق����اف وعميد كلية 
الشريعة والدراسات االسالمية 
االسبق( في عضوية املجلس 
والذي ش����غل منص����ب نائب 
الرئيس بعد التشكيل اجلديد 
ملجلس االدارة، من ناحية اخرى 
الكويتية  حترص اجلمعي����ة 
للعلوم االسالمية بدورها على 

الكويتية  عقدت »اجلمعية 
للعلوم االس����المية« بحضور 
ممثل عن اجلمعيات اخليرية 
من وزارة الشؤون االجتماعية 
والعم����ل، اجتم����اع جمعيتها 
العمومية للسنة املالية املنتهية 
النظام  في 2010/3/31 بحسب 
االساس����ي للجمعية، وحضر 
االجتماع مراقب احلس����ابات 
وعدد من االعضاء املس����اهمني 
الذين  واملؤسس����ني للجمعية 
شهدوا انتخاب مجلس االدارة 
اجلديد للعامني املقبلني والذين 
متت تزكيتهم مع مرشحني جدد 
وهم كالتالي: حمد احمد السنان 
رئيس مجلس االدارة، د.محمد 
عبدالغفار الشريف نائب رئيس 
مجل����س االدارة، احم����د خالد 
العبيد امني السر، جاسم محمد 
مراد امني الصندوق، وعضوية 
د.محمد شافي عبداهلل، د.انور 
الفزيع، مهلهل جاس����م  أحمد 
املضف، وسام جاسم العثمان 

وعبدالعزيز خالد العصيمي.
وعقد اعضاء مجلس االدارة 
املنتخب اجتماعهم االول بعد 
اجلمعي����ة العمومي����ة ملتابعة 
ومناقشة واس����تكمال جميع 
االم����ور اخلاص����ة باجلمعية 

اص���در رئيس مجل���س االدارة املدير العام 
للهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية 
م.جاسم البدر قرارا يقضي بالعمل باحكام الالئحة 
التنفيذية لقانون »نظام« األسمدة ومحسنات 
التربة الزراعية في دول مجلس التعاون لدول 
اخلليج العربية على ان تلغى اللوائح والقرارات 

املخالفة الحكام هذه الالئحة.
واشار بيان صادر عن الهيئة في هذا الشأن الى 
ان الالئحة تقع في اثني عشر فصال تناولت انواع 
األسمدة ومحسنات التربة الزراعية ومواصفاتها، 
وشروط واجراءات ترخيص انتاجها وتصنيعها، 
ومواصفات العبوات اخلاصة بها، واالجراءات 
املطلوبة عند استيرادها او تصديرها، وشروط 
تداولها واجراءات االعالن عنها وشروط واجراءات 
فحصها وحتليلها وشروط اجراءات اعادة التحليل 
في حالة االعتراض عل���ى النتائج، واجراءات 
الس���جل والتس���جيل واملخالفات والعقوبات 
املترتب���ة على تطبيق القانون رقم 20 لس���نة 

2009 باملوافقة على قانون »نظام« األس���مدة 
ومحسنات التربة بدول مجلس التعاون لدول 

اخلليج العربية.
اجلدي���ر بالذك���ر ان الالئح���ة التنفيذي���ة 
للقانون تنص على انه ال يجوز اس���تيراد او 
تصدير االسمدة ومحسنات التربة الزراعية او 
 انتاجها او تصنيعها او تداولها او نشر االعالن 
للترويج لها اال بعد تسجيلها واحلصول على 
ترخيص من السلطة املختصة وهي الهيئة العامة 
لشؤون الزراعة والثروة السمكية وبعد التنسيق 
مع اجله���ات ذات العالقة التي حددتها الالئحة 
بالهيئة العامة للبيئة ووزارة الداخلية ووزارة 
التجارة والصناع���ة واالدارة العامة للجمارك 
وذلك بعد التأكد من مطابقتها الحكام الالئحة، 
اضافة الى ان���ه ال يجوز الي جهة االفراج عن 
االسمدة ومحسنات التربة الزراعية املستوردة اال 
مبوافقة الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة 

السمكية.

د.محمد عبدالغفار الشريف حمد السنان

محمد عامر املطيري

»الشؤون« تتسلم رّد »الفتوى« حول السماح لرئيس اتحاد 
الجمعيات السابق بالترشّح النتخابات تعاونية الجليب 

بشرى شعبان
علمت »األنباء« من مصادر مطلعة في وزارة الشؤون ان الوزارة 
تلقت كتابا من ادارة الفتوى والتشريع بشأن السماح لرئيس احتاد 
اجلمعيات التعاونية االستهالكية السابق محمد عامر املطيري بخوض 

االنتخابات ملجلس ادارة جمعية جليب الشيوخ التعاونية.
وجاء رد الفتوى والتشريع بش���أن شكوى مقدمة من مرشحني 
النتخابات جمعية جليب الش���يوخ التعاونية الذين تقدموا بها الى 
وزير الش���ؤون مطالبني فيها بشطب رئيس االحتاد السابق محمد 
املطيري من اجلمعية العمومية، استنادا لوجود جنح شؤون متت 
تبرئته منها في القضية رقم 2009/1373 بشأن مكاملات هاتفية على 

حساب ميزانية االحتاد.
ه���ذا، وعبر محمد عامر املطيري في بي���ان صحافي عن امتنانه 

وتقديره لكل من س���اهم في اظهار احلق ألصحابه وازالة اللبس أو 
التشكيك حول أي قضية تثار مبا يحقق االستقرار والعدالة واملساواة 

بني كل افراد املجتمع.
وعلى صعيد متصل أعرب محمد عامر املطيري عن أطيب أمنياته 
جلميع املتنافسني في انتخابات جمعية جليب الشيوخ التعاونية، 
وقال انه يش���رفه خدمة اهالي منطقة عمل اجلمعية سواء من خالل 
عضوية مجل���س ادارتها أو من خالل اي موقع آخر يقدم من خالله 
جهده املتواضع. وشدد على ان التنافس الشريف على عضوية مجالس 
ادارات اجلمعيات التعاونية هو أبرز ما مييز االنتخابات التعاونية 
في الكويت وهو س���مة الدميوقراطية الت���ي ال يرضى التعاونيون 
عنها بديال إلدارة شؤونهم ومؤسساتهم التعاونية التي باتت مفخرة 

للكويت على املستوى االقليمي والعاملي.

إرباك إداري يخيم على عمله

المجلس األعلى للمعاقين كيان غير قانوني اعتبارًا من أمس
بشرى شعبان

2 يونيو هو املوعد القانون���ي لبدء تنفيذ قانون 
املعاقني اجلديد، وبالتالي ومبوجب هذا القانون يصبح 
املجلس االعلى لش���ؤون املعاقني كيانا غير موجود 
قانونا لتحل مكانه الهيئة املستقلة لشؤون املعاقني، 
والت���ي كان يجب ان تصدر قرارات وزارية عن وزير 
الشؤون بشأن تشكيل مجلس ادارتها واملجلس التنفيذي 
له���ا، ولكن هذا االمر لم يحص���ل ولم يصدر اي قرار 
بش���أن متديد العمل باملجلس لفت���رة قادمة، وهو ما 

عكس حالة من االرباك خيم���ت على جميع العاملني 
في املجلس الذين اصبح لسان حالهم يقول ماذا نفعل 
في التواقيع واالختام باس���م املجلس االعلى، والتي 
أصبحت منذ أمس غير قانونية، ويس���أل املوظفون 
من يتحمل مسؤولية مخالفات القانون اذا مت توقيع 
معامالت املعاقني بأختام املجلس االعلى، وتس���اءلوا 
أيضا: ما مصير جمي���ع املعامالت اجلاري العمل بها 
بشأن طلبات االشخاص ذوي االعاقة، وكيف سيتم دفع 
مستحقاتهم وصرف بدالت االجهزة الطبية وغيرها 

من االجهزة التعويضية.
وت���زداد حيرة العاملني وتزداد معها تس���اؤالتهم 
فيقولون: ما مصير رواتب العاملني في املجلس االعلى، 
هل سيتم صرفها لشهر يونيو أم انها ستتوقف حلني 
انشاء الهيئة. وكلها أمور، بحسب املوظفني في املجلس 

االعلى، ادت الى ارباك ال يستطيعون التعامل معه.
وزاد احد املوظفني: ملاذا لم ُينش���ئ وزير الشؤون 
جلنة انتقالية لتضمن استمرار العمل واجناز معامالت 

االشخاص ذوي االعاقة.

اللجنة الوزارية الخليجية للبريد 
تجتمع الثالثاء في الكويت

الرياض � كون����ا: تبحث اللجن����ة الوزارية للبري����د واالتصاالت 
 وتقني����ة املعلوم����ات ب����دول مجل����س التع����اون خ����الل اجتماعه����ا 
ال� 19 في الكويت الثالثاء املقبل موضوعات عدة من بينها الربط املباشر 

فيما بني شبكات االنترنت.
وذكرت األمانة العامة ملجلس التعاون لدول اخلليج العربية في بيان 
صحافي أن اللجنة ستناقش في اجتماعها عددا من املواضيع من بينها 
األسعار التحاسبية بصورة عامة والتنسيق حول اجلوانب التي تؤثر 
على التعرفة وتنمية املوارد البشرية في قطاع االتصاالت وأسعار التجوال 
 بني دول املجلس. وس����تتناول اللجنة الربط املباشر فيما بني شبكات 
االنترن����ت وتنس����يق اس����تخدام الت����رددات ب����ني ال����دول األعضاء 
 واعتماد احللول حي����ال التداخالت على خدم����ات االتصاالت إضافة 
إلى املواضيع اخلاصة باملراكز الوطنية لالستجابة لطوارئ احلاسبات 
واستغالل خطوط األلياف البصرية اخلاصة بهيئة الربط الكهربائي 

والتعاون مع االحتاد األوروبي في مجال االتصاالت.

الحصبان: بدء التسجيل في برنامج تدريب 
وتشغيل المعاقين في الصيف 13 الجاري

بشرى شعبان
باعالن  اعماله  المعاقين  لشؤون  األعلى  المجلس   يختم 
الحصبان  ف��واز  والخارجية  العامة  العالقات  مكتب   رئيس 
المعاقين في  البرنامج الصيفي لتشغيل  التسجيل في  انطالق 
الراغبين بالعمل خالل   مكتبه بالمجلس حيث يبدأ استقبال 
الجاري وحتى  ابتداء من 13  فصل الصيف لتسجيل اسمائهم، 
 24 منه ويبدأ العمل التدريبي للمعاقين في الجهات الحكومية 

واالهلية من 4 يوليو المقبل وحتى 5 اغسطس.
واشار الحصبان الى انه سيتم صرف مكافآت مالية للمشاركين 

في البرنامج. 
وعن االعاقات التي يمكن ان يشملها المشروع في التدريب 
والتشغيل قال: انها االعاقات الذهنية البسيطة والحركية والسمعية 

فواز احلصبانوالبصرية باالضافة الى الداون والتوحد.
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عبداملجيد لل�ساعات

عبداملجيد لل�ساعات: الكويت ــ جممع الأوقاف

الدور الأر�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(

للبيع بيت ا�ستثماري
دخل 1750 د.ك 3 اأدوار وربع

مطلوب بيوت
يف �سباح ال�سامل والقرين

مطلوب اأرا�سي للبيع
بال�سليبخات وغرناطة

مطلوب بيوت
يف القريوان وغرناطة

وال�سليبخات والدوحة

بيوت للبيع

مطلوب بيوت للبيع 
بالأندل�س

99070808

�سيانة التكييف املركزي
 غ�سالت- طباخات
- وحدات تكييف
خدمة 24 �ساعة

ثــاجــات - فــرايــزرات -بـــرادات 
نقل عف�ش

فك - نقل - تركيب

ن�ستري الأثاث الم�ستعمل
�شـركـة الإيـمــان

66518694

املتحدة
23717770

الصيانةاملهبولةامغرة

> اخلزانات مقاومة للبكتريا والفطريات والصدأ.

> اخلزانات متوفرة باحجــام مختلفـــة من 250 جالون  إلى 5000 جالون.

> نقوم بجميع أعمال الديكور )قبب - مظالت(.

ال�سركة املتحدة للفيربجا�س

245743402371777065999661

املتحدة
65999661

محالت + مكاتب + م�ساحات مفتوحة

60090669

للإيجار في ال�سالمية سيـــــدتي
مشاتل المسيلة للمقاوالت الزراعية

يمكنك االن تصميم 
38 د.ك شهريًاوإنشاء حديقتك بقسط 

بالتعاون مع

Tel.: 24751734 ,Fax: 24734868

ال�سنـاعـات البـال�ستيكـيـة

اخلزان كفــالـة

10 �سنوات

3 LAYER
3 طبقات

GAL-1000

الربيطاين  املجل�س  �سهادة  على  حا�سلة 

للمياه+ �سهادة الهيئة الوطنية ال�سحية الأمريكية

 99240067حممود - 99409350اإيــــاد
99029044 اأنـــور - 97390457اأحمد

24742623)

مارينا لل�ستليت
�سيانة - برمجة

خدمة 24 �ساعة

66630649 - 22629144

ا�ستراك
كاأ�س العالم

24839402 - 24839403 - 24929233 -  24814483

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

قــــــطــــــعــــــة واحــــــــــــــــــــدة دون و�ـــــــــســـــــــات. 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

للبيع مطعم
موقع ممتاز - �سارع رئي�سي

الفحاحيل - اإيجار 1000 د.ك

ي�سلح ) �سيدلية - حلويات - فطاير(

�ســوم 20 األف - بيــع 25 األف

23733338
55038344

اإعالن/ قطــع عــالقـــة
تعلـن �سركة ومطعم �سواربينا للتجهيزات الغذائية عن قطع عاقتها

باملدعو/ عبداهلل حممد م�سلم »اأبو فادي« )�سوري اجلن�سية( 

بطاقة مدنية  رقم )263122002105( وحيث اأن املذكور اأعاه 

كان يعمل لدينا بوظيفة مدير عام وقد مت اإنهاء خدماته 

بتاريخ 2010/5/1 ونحذر كل من يتعامل معه با�سم املطعم 

اأو ال�سركة بتحمل كافة الجراءات القانونية.

لا�ستف�سار ت: 23929092 - 97500556

امـريـكـي- يـابـانـي-المــانـي
يوجــد فحـ�ص كمبيـوتر

24821446 - 24812446

مركز الليفان
المكائن والجيراتلبيع وتركيب

اللتزام بالتميز

امل�سنع

99551000
الفحيحيل

23913320
مبـيعات

23912535
امـغـرة

24566606

كفالة 10 �سنوات

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

�ساليهات - برادات + احوا�س �سباحة

4383 9955 - 4900 2481&كـلني رايـت

خدمة 24 �ساعة


