
مسابقة »إيكيا« في رمضان لجميع هواة الطبخ

المحلية
اطلقت ايكيا الكويت، الش����ركة الس����ويدية العاملية 
الرائدة في عالم املفروشات واالثاث، مسابقة خاصة بشهر 
رمضان، للهواة الذين يقدرون فن الطهو »كتاب وصفات 
ايكي����ا 2010«، عبارة عن مس����ابقة عن تقدمي الوصفات 
اخلاصة طوال فترة رمضان،والوصفات الرابحة واملختارة 
ستنشر في هذا الكتاب االول من نوعه والذي من املقرر 
اصداره في نهاية العام 2009، وسيحتوي الكتاب على 

ثالثني وصفة، والصور الشهية والوصفات الرائعة، كما 
س����يعرض داخل متجر إيكيا الكويت وميكن احلصول 
عليه مجانا، اضافة الى ذلك فقد خصصت ايكيا صندوق 
التبرعات للراغبني في التبرع في الشهر الفضيل حيث 
ستقدم عائدات هذا الصندوق الى مؤسسات خيرية عدة 
في الكويت. ان ش����هر رمضان مرادف حلسن الضيافة 
واالستمتاع بتحضير الطعام مع االصدقاء واالسرة، كما 

اشار اميل الشعار مدير معرض ايكيا الكويت، مضيفا ان 
»مسابقة كتاب وصفات ايكيا 2010 حتمل في طياتها تقديرا 
للذواقة الذين يتقنون فن الطبخ، حيث ستجمع اعمالهم 
ف����ي كتاب واحد ممتع«. ليس على الطهاة الذين يهمهم 
االمر، سوى ارسال وصفاتهم الشهية مرفقة مبعلومات 
االتص����ال اخلاصة بهم، باالضافة ال����ى صورة لطبقهم 

www.ikea.com.kw :الشهي على العنوان التالي

االثنين
24  اغسطس 2009

2

»المحامين«: المطيري لم يهدر 
كرامة المحامي الذي يعمل لديه

نقابة »الدفاع« تنّظم المسابقة األولى لـ »القرآن الكريم« الفهد يرعى اجتماع 
مناقشة  برنامج

 عمل الحكومة غدًا
تأكيدا ملا انفردت »األنباء« بنش����ره 
سيتم عقد اجتماع ملناقشة برنامج عمل 
احلكومة حتت رعاية نائب رئيس مجلس 
الوزراء للشؤون االقتصادية ووزير الدولة 
لشؤون التنمية ووزير الدولة لشؤون 
االسكان الوزير الشيخ احمد الفهد، وذلك 
يوم غد الثالثاء في متام الس����اعة 12:30 
ظهرا بقاعة االجتماعات )احمد الدعيج( 
مببنى االمان����ة العامة للمجلس االعلى 

للتخطيط والتنمية.

صرح رئيس نقابة وزارة الدفاع م.أحمد العنزي 
بأنه حتت رعاية وكيل وزارة الدفاع جسار اجلسار 
نظمت نقابة وزارة الدفاع املس����ابقة األولى حلفظ 
وجتويد القرآن الكرمي ألبناء منتسبيها، وذلك للفئات 
العمرية من 4 الى 14 س����نة إميانا منها بأن القرآن 
الكرمي يترجم املعاني السامية لديننا احلنيف ويعد 
مالذا آمنا ألبنائن����ا، وحتت رعاية وحضور وكيل 
وزارة الدفاع الذي شمل برعايته النشء الصالح من 
هذه الكوكبة املتميزة من حفظة القرآن الكرمي سيتم 
تكرمي الفائزين باملراكز الثالثة األولى من كل فئة 
بهدايا قيمة، وكذلك جميع املشاركني في املسابقة في 
حفل التتويج الذي سيقام يوم اخلميس املوافق 27 
اجلاري على مسرح إدارة التطوير اإلداري مبنطقة 

صبحان الساعة 8.30 مساء.

»العدل« تدعو ورثة متوفين ودائنين 
لمراجعة »التنفيذ« بقصر العدل

المطيري: األسر لجأت إلى ترشيد 
مستلزماتها بعد موجة الغالء وارتفاع األسعار

ردت جمعية احملامني على ما نشرته بعض الصحف احمللية 
بتاريخ 18 اجلاري بشأن مناشدة حقوق االنسان لوزير الداخلية 
االفراج عن احملامي املصري احملتجز وما تضمنه هذا املقال من 
اساءة للمحامي عوض املطيري ومن تشهير به وبسمعته حيث 

ان هذا الشخص يعمل لديه وذلك وفقا ملا يلي:
أوال: ليس صحيحا ما نسب الى احملامي عوض املطيري من 
أن���ه قام بإهدار كرامة احملامي الذي يعمل لديه ولم يحرمه من 

حقوقه العمالية واستولى على جواز سفره.
فما نش���ر في هذا الش���أن غير صحيح وال سند له فقد قام 
احملامي عوض املطيري بتقدمي جميع املستندات التي تثبت ان 
الش���اكي يتقاضى راتبه اول كل ش���هر وقد ظل على ذلك حتى 
انقطع عن العمل دون ان يقوم االستاذ احملامي بفصله من مكتبه 
وثابت ذلك من كشوف الرواتب الرسمية احملولة للبنك هذا من 
ناحية ومن ناحية اخرى فان هذا الشخص بنفسه قد اقر امام 
جهات التحقيقات ان جواز سفره معه وانه بتاريخ 2009/5/19 
ذهب الى سفارة بالده الستخراج شهادة ميالد البنائه مبوجب 
هذا اجلواز وانه لم يس���لمه نهائيا الى االس���تاذ احملامي وقد 
حدث ذلك قبل خروجه بأسبوع تقريبا وهذا يؤكد عدم صحة 

مزاعمه في هذا الشأن.
ثاني���ا: الثابت ايضا من املس���تندات املقدمة من احملامي انه 
تسلم جميع مستحقاته العمالية لديه من مكافأة نهاية اخلدمة 

وبدل االجازات عن كل سنة عمل فيها لديه.
ثالثا: ومما يؤكد كيدية اتهام هذا الشخص لكفيله وانه اتهام 
غير قائم على دليل ان ادارة شؤون عمل االحمدي عرضت عليه 
حتويل اقامته من كفالة االستاذ احملامي الى كفالة شخص آخر 
اال انه رف���ض ولم يكتفي بذلك بل ان���ه ضرب عرض احلائط 
باح���كام قانون العمل وخالفها بعمله لدى ش���خص آخر غير 

الكفيل مخالفا بذلك احكام قانون االقامة.
رابع���ا: ومن خالل ذل���ك يتضح ان ما اثاره هذا الش���خص 
مجرد وقائع غير صحيحة ال سند لها وقد قام املشكو في حقه 
بدحضها والرد عليها باملس���تندات التي عرضت علينا والتي 
اثبتت ايضا ان املشكو في حقه لم يقم بإهانة الشاكي او بهدر 
كرامته كما جاء في الصحف على لسان جمعية حقوق االنسان 
التي ما كان لها ان تتدخل في مثل هذه االمور اال بعد ان تلتقي 
بالكفيل وتس���مع منه حقيقة اخلالف كما استمعت الى العامل 
حتى تكون هناك مصداقية وشفافية في عرض الصورة اخلاصة 
بهذه االمور ونود ايضا ان نؤكد جلمعية حقوق االنس���ان ان 
حجز هذا الشخص لم يكن بأمر من الكفيل ولكن هذه اجراءات 
قانونية تقوم بها وزارة الداخلية ضد اي ش���خص سواء كان 

مواطنا ام اجنبيا.
وهذا يع���د توضيحا م���ن جمعية احملام���ني الكويتية الى 
الرأي ال���عام والى وزي���ر الداخلية وايضا الى جمعية حقوق 

االنسان.

تدعو وزارة العدل ورثة املتوفني التالية اسماؤهم، كويتيني وغير 
كويتيني، او الدائنني للمتوفني ملراجعة االدارة العامة للتنفيذ بقصر 
العدل - الدور األرضي - قسم التركات - غرفة رقم 149 وذلك لتسلم 
املبالغ املوجودة لدى اإلدارة وخاصة بتركة كل من هوالء املتوفني او 
من له دين عليهم، وتهيب الوزارة بالورثة والدائنني س����رعة املبادرة 
بالتوجه لتس����لم تلك املس����تحقات حتى ال تضطر االدارة الى اتخاذ 
االجراءات القانونية الالزمة حيالها، وستستقبل االدارة املراجعني يوميا 
خالل ايام الدوام الرسمي ابتداء من الساعة الثامنة وخمس وأربعني 
دقيقة صباحا حتى الساعة الواحدة ظهرا، مصطحبني معهم املستندات 

الثبوتية اخلاصة بكل منهم، وفيما يلي أسماء املتوفني:
بدر مبارك عواد مرزوق، وحس����ني عبدالعزيز العودان، وحس����ني 
سعد حسني، ومحمد حسن امير، ومحمد مطلق غنيم، وسعود عبيد 
سليمان، وعياد سعيد البيدان، وابراهيم شاكر احلمزة، ومدفون فالح 
مبارك، وفيصل ركيان رش����يد، وعباس محمد رفيع معرفي، وفيصل 
حيدر مال اهلل، ومحمد علي احلاج، وعلي محمد طاهر، وعبدالوهاب 
ابراهيم، ويوسف عمر احلريري، وفهد محمد العازمي، ومنيرة يوسف 
صالح، ومحمد جاهاجنير محمد، وبدر عباس علي، وعلي اس����ماعيل 
ضيف، وعلي حاجي علي دش����تي، وش����يخه محمد ابراهيم، وخالد 
احمد جاسم، وزبيده باموني علي، ونايف فيصل عبدالعزيز، وخلده 
اصغي����ر جديع، ورضا عبدالعال، وعبدالرحم����ن عبدالعزيز، وعقاب 
حميد محمد، وأم دي لقمان حسني، وفينيس دي سوزا، وقدير احمد 
كركر، ومنيرة محمد س����لطان، وعلي حمود كشيش، وعباس محمد 

هادي، وخالد علي مبارك.

ج����دد منص����ور املطي����ري 
حتذيره من الزيادات املصطنعة 
في األسعار، ما يزيد من أعباء 
محدودي الدخل، مؤكدا ان بعض 
السلع في أسواق البالد ارتفعت 
أسعارها بنس����بة 100% بسبب 

ضعف الرقابة.
وقال في تصريح صحافي ان 
ارتفاع األسعار أصبح ظاهرة في 
الكويت، ول����م تقابله زيادة في 
الدخول. وأضاف املطيري: لقد 
اجته العديد من األسر الى ترشيد 
مس����تلزماتها بعد موجة الغالء 
التي شهدتها  وارتفاع األسعار 
املواد الغذائية خالل هذا العام، 
والتي ارتفع بعضها الى اكثر من 

100% مقارنة بالعام املاضي.
وج����اءت تل����ك اخلطوة من 
معظم األسر ذات الدخل املتوسط 
واملتدني، بعد فشلها في الوفاء 
بتلبية حاجاتها بعد موجة الغالء 
وثبات رواتب معظم املوظفني، 
وعدم زيادتها بالشكل الذي ميكنها 
من مجاراة تلك االرتفاعات التي 

بدأت متثيل مشكلة أخرى لدى تلك 
الفئة من املوظفني، وتدور مخاوف 
العديد من املس����تهلكني من  لدى 
استغالل ظروفهم في شهر رمضان 
في إغراق السوق مبنتجات غير 
صاحلة او رديئة بأسعار منافسة، 
مستغلني عدم قدرة البعض على 
شراء متطلباتهم، مطالبني بفرض 
رقابة ش����ديدة من وزارة التجارة 

لوقف الغش والتدليس. 

بشأن مناشدة »حقوق اإلنسان« لوزير الداخلية

لتسلم المبالغ الخاصة بتركاتهم

م. أحمد العنزي جسار اجلسار  الشيخ احمد الفهد

منصور املطيري


