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 حبيب: السيد المهري عالم فقيه

ووكالة المرجعيات خير شاهد على نزاهته

السيد محمد باقر املهري

حمود اجلبري

الشيخ راضي حبيب

خالد العتيبي

عدنان السالم

د.محمد الرفاعي

فصل السياسة عن الدين والشريعة 
بدليل ان الدستور الكويتي الوضعي 
في مادته الثانية قرر ان الشريعة 
االسالمية مصدر رئيسي للتشريع 
وامنا يحمل املش����رع امانة االخذ 

بأحكام الشريعة االسالمية.

الكثير من االنشطة، اضافة الى 
اشراك المساهمين في المعاهد 

وبأسعار رمزية.
ثم انتقل العتيبي للحديث 
عن جه���ود تعاونية خيطان 
ف���ي محاربة ظاه���رة ارتفاع 
االس���عار فقال: نظمنا العديد 
التس���ويقية  المهرجانات  من 
وخفضنا اسعار الكثير من السلع 
االساسية وذلك في اطار سياسة 

الى انه رجل ل����ه مكانته الدينية 
وثقله االجتماع����ي وينطلق من 
مبدأ التقريب بني االديان السماوية 
وحتقيق الوح����دة الوطنية، واما 
اعتراض الكاتب على مداخلة السيد 
املهري في الشأن السياسي فال ميكن 

التعاونية خالل فترة الصيف 
ق���ال رئيس لجن���ة الخدمات 
وعضو مجلس االدارة قدمنا – 
والحمد هلل – الكثير من االنشطة 
الصيفية واخذنا بعين االعتبار 
جعل جميع االنشطة ذات فائدة 
لتنمية المدارك العقلية وتقوية 
البنية الجسدية، حيث سيكون 
لدينا برنامج صيفي من 1 يوليو 
وحتى 1 أغسطس يشتمل على 

غاي���ة الروع���ة ومرغوبة من 
الجميع مع كتاب آيات قرآنية 
المارة  كريمة عليه���ا ليقرأها 
فيستفيدوا منها خيرا، وذلك 
كله في اطار حملة تجميلية قمنا 
بها لتحسين المظهر الخارجي 
للمنطقة وجعلها – ما امكننا – 

منطقة نموذجية.
وتابع بأنه ايمانا منه باهمية 
العمل االجتماعي شاركنا في 
افتت���اح مس���توصف مناحي 
العصيم���ي وقمن���ا بحمالت 
توعوي���ة متنوع���ة لتعريف 
المواطنين والمقيمين بمخاطر 
وفوائد الكثير من األشياء التي 

تغيب عن اذهانهم احيانا.
واوض���ح ان رحلة العمرة 
مازال���ت في برنام���ج مجلس 
االدارة ولم يتم الغاؤها وانما تم 
تأجيلها الى ما بعد شهر رمضان 
المبارك ليتس���نى للكثير من 

المساهمين المشاركة فيها.
وفيم���ا يتعل���ق بالخدمات 
التي قدمته���ا جمعية خيطان 

محمد راتب
أكد رئي���س لجنة الخدمات 
وعضو مجل���س ادارة جمعية 
التعاوني���ة خال���د  خيط���ان 
ضاوي العتيبي حرص مجلس 
الخدمات  االدارة على تقدي���م 
المنطقة  المتنوع���ة ألهال���ي 
اضاف���ة الى محارب���ة ظاهرة 
ارتفاع االس���عار عبر تنظيم 
المهرجانات التسويقية بشكل 
دوري وتخفيض اسعار السلع 

االستهالكية.
العتيبي في  واس���تعرض 
تصري���ح صحاف���ي بع���ض 
االنجازات التي قدم��تها تعاونية 
السابقة  الفترة  خيطان خالل 
وجهوده���ا واس���هام�اتها في 
محاربة ارتفاع االسعار، ف�ذكر 
انه تم عم���ل مكتبات لبعض 
الح�اسب  المس���اجد وادخال 
اليها لالس�����تفادة منها  اآللي 
الق��رآن  في حلقات تحفي���ظ 
الكري���م، ال���ى جان���ب صبغ 
المنطقة باشكال في  محوالت 

مرسومة، وسنستمر في ذلك 
لكسر االحتكار والقضاء على 
الجشع الذي يمارسه التجار 
والذي يقع ضحيته اخواننا 

المستهلكون.
وبي���ن ان تعيين رئيس 
مجلس ادارة جمعية خيطان 
التعاونية محمد ناصر الجبري 
رئيسا للجنة مراقبة االسعار 
هو اكبر دليل على الثقة به 
وبالسياسة التي تتبعها ادارة 
تعاونية خيطان. وفي ختام 
تصريحه تمنى رئيس لجنة 
الخدمات وعضو مجلس ادارة 
جمعية خيطان التعاونية خالد 
ضاوي العتيبي الشفاء العاجل 
السابق حمود ناصر  للنائب 
الجبري سائال اهلل عز وجل ان 
يعيده الى ارض الوطن سالما 
معافى الكمال مس���يرة الدعم 
لجمعية خيط���ان التعاونية 
وخدمة ابناء واهالي المنطقة، 
الذي���ن يلهج���ون بالدعاء له 
بالسالمة والصحة والعافية.

من أولويات اجتماعية.
وح���ول ابرز م���واد القانون 
اجلديد، ذك���ر د.الرفاعي ان من 
بينه���ا قصر اص���دار ترخيص 
انش���اء احلضان���ة للحاصلني 
على ترخيص اجلهة املعنية مع 
عدم السماح بتأجير الترخيص 
وعدم ج���واز منح ترخيص دار 
حضان���ة للجمعيات التعاونية 
وكل اجلمعيات القائمة على غير 

ذي اختصاص.
وأشار الى ان القانون اجلديد 
للحضانات اخلاص���ة ال يجيز 

أو  توجي���ه االطفال سياس���يا 
عقائديا أو تعليمي���ا أو الزاميا 
الس���يطرة على عقولهم  بهدف 
ودفعهم الى سياسات واجتاهات 
غير معنية بها دار احلضانة وعدم 
جواز التعامل بقسوة مع الطفل، 
الفتا الى ان القانون يشتمل على 
غرامات تصل الى ثالثة آالف دينار 
لكل من يستقبل اطفاال من دون 
ترخيص والغرامة تصل الى 50 
دينارا لكل م���ن ينقل طفال في 
مركبة اقل من اربع سنوات من 
دون تعلي���ق لوحة بارزة تفيد 

بوجود اطفال داخل املركبة.
وذك���ر ان القان���ون يجي���ز 
منح تراخي���ص احلضانات في 
مناطق السكن اخلاص والتجارية 
واالس���تثمارية، مشيرا الى انه 
يجيز ل���وزارة التربية ان تقوم 
باس���تقطاع الف متر مربع من 
مس���احة كل روضة اطفال في 
النموذجي���ة إليجارها  املناطق 
ال���ى القطاع اخل���اص من ذوي 
القائم الستثمارها  االختصاص 
دار حضان���ة خاصة وفقا للفئة 
العمرية الثاني���ة بالتعاون مع 

اجلهة املختصة لهذا القطاع.

ادارة  تقدم رئيس مجل���س 
احتاد الطفل ألصحاب احلضانات 
اخلاصة د.محمد الرفاعي مبقترح 
مش���روع قانون دار احلضانات 

اخلاصة الى مجلس االمة.
وأوضح د.الرفاعي في تصريح 
صحاف���ي ان مش���روع القانون 
اجلديد جاء من واقع مجال عمل 
وخبرة، معرب���ا عن امله في ان 
القانون  يتفهم نواب االمة لهذا 
ال���ذي من ش���أنه حماية الطفل 
مما يعاني منه منذ سنوات من 
استغالل جتاري احاط به وأساء 

اليه وتشعبت اسبابه.
واكد انه م���ن الواجب علينا 
اعطاء االطفال االولوية املطلقة 
مثلما منح���وا هذا احلق في كل 
القوانني الوضعي���ة والعرفية 
احمللية منها والدولية، مش���يرا 
الى ان آخر هذه احلقوق ما ورد 
في اتفاقية حقوق الطفل عام 1989 

والتي صادقت عليها الكويت.
وأضاف ان قوانني الطفولة ال 
تستحق منا التأجيل، خصوصا 
لهذه الفئة العمرية ملا قد ينتج عن 
ذلك من غياب للمصلحة العامة 
لالهمية التي تتمتع بها هذه الفئة 

الباحث االسالمي الشيخ  قال 
راضي حبيب لقد اثار احد الكتاب 
بعض النقاط التي ينبغي تصحيح 
مس����ارها وتوجيه دفتها حسب 
منظور واقعيتها وهي تتعلق مبا 
صرح به س����ماحة العالمة وكيل 
املرجعيات الشيعية في البالد السيد 
محم����د باقر املهري حول رأيه في 
ترش����يح احد االشخاص ملجلس 
االمة فم����ا قام به الس����يد املهري 
جائز ش����رعا ومن منطلق حرية 
الرأي وال يتنافى مع نزاهة املهري 
وال يتعارض مع وظيفته كوكيل 

للمرجعيات الشيعية.
واوضح حبيب ان السيد املهري 
الي����ه كثير  عالم وفقي����ه يرجع 
من الناس ف����ي امورهم الدينية، 
وحصوله على وكاالت من مختلف 
مراجع الدين الشيعة خير شاهد 
على جدارته ونزاهته، باالضافة 

الرفاعي يتقدم بمقترح مشروع قانون
دار الحضانات الخاصة لمجلس األمة

العتيبي: تعاونية خيطان مستمرة في محاربة ارتفاع األسعار 
وتأجيل رحلة العمرة إلى ما بعد شهر رمضان

رئيس لجنة الخدمات استعرض أبرز اإلنجازات خالل الفترة الماضية

عمل مكتبات لبعض المس�اجد وإدخال الحاس�ب اآللي لخدمة حلقات تحفيظ القرآن الكريم
اختيار محمد الجبري رئيساً للجنة مراقبة األسعار دليل على السياسة الواضحة لتعاونية خيطان

السالم: تعاونية الخالدية تطّور أنظمة الكمبيوتر
انطالقا من دورها في تطوير أنظمة الكمبيوتر في جمعية اخلالدية 
التعاونية صرح أمني السر عدنان السالم بأنه حرصا من التعاونية على 
مواكبة أحدث النظم بقسم الكمبيوتر قامت بتطويره في اجلمعية على 
النحو التالي: تطوير وحتديث أجهزة الكمبيوتر من حيث االمكانيات 
املادية والبرمجيات، وايجاد نظام خاص ألرش���فة بيانات اجلمعية 
الكترونيا اضافة الى اس���تحداث نظام دخول وخروج املوظفني آليا 
)جهاز البصمة( وفق  نظام خاص بها مع اس���تحداث أجهزة اختبار 

األسعار في السوق املركزي وفق نظام خاص بها. 
وتابع بأنه مت كذلك توس���يع الشبكات وحتسني أدائها باستخدام 

تكنولوجيا متطورة، وتطوير آلية العمل على مكائن النقد حيث مت 
حتديثها وتطويرها وربط األفرع باخلادم الرئيسي عن طريق خطوط 
DSL لزيادة آلية العمل وخدمة املساهمني واستحداث البطاقة الذكية 
للمساهمني مع ادخال برنامج جديد خلدمة انشطة املساهمني املختلفة 
)اللجنة االجتماعية( الى جانب جتهيز وحتميل وترحيل الرواتب على 
البنك آليا )عن طري���ق االنترنت( وتهيئة وجتهيز بيئة عمل مكائن 
»الكي نت« لتعمل على النظام اجلديد عن طريق الش���بكة واالتصال 
مع البنك وهي األولى من نوعها على مستوى اجلمعيات واستحداث 

رقم بدالة جديد يربط خطوط اجلمعية بالكامل )1840001(.

أمين السر أكد الحرص على مواكبة أحدث النظم
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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

�سركةالفجرية الدولية لل�ستليت
تمديد ق�سائم وفلل �سكنية

الر�سيفر العجيب المتطور

لدينا ا�ستراك

كاأ�س العالم

22640704 - 66651495

�سيانة

2دينار

لعاناتـــــــكـم

في دلـيـــل

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

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 الباب

ت�شكيلة رائعة 
من

برادات املياه

 +447851508335
+447540920160

للعلج يف م�ست�سفى لندن
ا�ست�ساريني واأخ�سائيني مهرة

لأمـرا�س : القلـب ، املـخ 

ال�سرطان وجراحة عامة 

مع توفري ال�سكن واملوا�سات

لاإ�ستف�سار الرجاء الت�سال على نقال رقم:

امـريـكـي- يـابـانـي-المــانـي
يوجــد فحـ�ص كمبيـوتر

24821446 - 24812446

مركز الليفان
المكائن والجيراتلبيع وتركيب

اللتزام بالتميز

كفالة 10 �سنوات

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

�ساليهات - برادات + احوا�س �سباحة

امل�سنع

99551000
الفحيحيل

23913320
مبـيعات

23912535
امـغـرة

24566606

4383 9955 - 4900 2481&كـلني رايـت

خدمة 24 �ساعة


