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صورة مع احلضور مبناسبة إصدار املوسوعة اخلطيب يسلم العيسى نسخة من املوسوعة

صدور »موسوعة المدد والمواعيد في 
القوانين الكويتية« للمحامي الخطيب

طلبات املشورة، كما تعتبر هذه 
املوس���وعة من األدوات املهنية 
اليومية لكل العاملني في املجاالت 
القانوني���ة فه���ي املدخل األول 
للخصوم���ة أو كتابة العقود أو 

إبداء املشورة.

سالمات للفارسي

تعرض عضو مجلس االدارة 
ونائب رئيس جلنة التراث في 
النادي البحري الرياضي الكويتي 
محمد الفارسي الى طارئ صحي 
ألزمه البقاء في املستشفى لعدة 

أيام، سالمات وما تشوف شر.

فريق الغوص يشارك 
في ملتقى الجهود 

التطوعية الخليجية
الغ���وص  ش���ارك فري���ق 
الكويتية حلماية  باجلمعي���ة 
البيئة بورقة عمل خالل ملتقى 
تنس���يق التكامل ف���ي العمل 
التطوعي االهلي اخلليجي برعاية 
وزارة الشؤون االجتماعية بدولة 
االمارات العربية املتحدة وبدعم 
من مؤسسة االمارات للنفع العام 
الش���ارقة  والذي عقد مبدينة 
بفندق هوليداي ان ومبشاركة 
الكثير من مؤسسات وجمعيات 
تطوعية بدول مجلس التعاون 
اخلليجي وق���د عرض في هذا 
امللتقى جت���ارب عديدة لهذه 
املؤسسات وادوارها في تنمية 

املجتمع.
وصرح رئيس فريق الغوص 
وليد الفاضل بأن مشاركة فريق 
الغوص تأتي ضمن خطة الفريق 
في نشر اجنازات واعمال الفريق 
في خدمة البيئة وفلسفة الفريق 
مبجال التطوع وتشجيع العمل 

التطوعي اجلاد.
وبني الفاضل ان مش���اركة 
الفريق كان لها اثر ايجابي في 
التطلع والتعرف على االنشطة 
التطوعي���ة ف���ي دول مجلس 
التعاون والتواصل الدائم لتبادل 
اخلبرات، واوضح ان ورقة عمل 
الفري���ق احت���وت على جهود 
الفريق في مشروع كويت تيوب 
والذي اجنز مؤخرا ويش���مل 
عرض اجنازات ومشاريع فريق 
الغوص على شبكة االنترنت 
وضمن اشهر البرامج البحثية 
لتتحقق االس���تفادة من هذه 
التجرب���ة عاملي���ا وضمن عدة 

لغات.
هذا واحت���وى امللتقى على 
العديد من االوراق العلمية بشأن 
ماهية املجتمع املدني واجلمعيات 
االهلية والتطوعية ومعوقات 
العمل التطوعي والدور التنموي 
املأمول من اجلمعيات االهلية 

في دول مجلس التعاون.

أق���ام احملام���ي عبدالعزيز 
اخلطيب حفل توقيع على كتاب 
»موس���وعة املدد واملواعيد في 
القوانني الكويتية« مبقر جمعية 
احملامني الكويتية بحضور رئيس 
العيسى  اجلمعية احملامي عمر 
وأعض���اء اجلمعية والعديد من 
القانونيني واحملامني والذي انفرد 
بتأليف���ه وجمعه وإصداره أحد 
األركان الرئيسية واألعمدة املهنية 
مبجموعة طاهر القانونية والذي 
اعتمد في إصداره على حصيلة 
خبرت���ه العملية طوال 40 عاما 

مضت في خدمة العدالة.
الكتاب على 1300  ويحتوي 
صفحة تش���مل بشكل كا جميع 
النص���وص القانونية احملتوية 
عل���ى الزم���ن ف���ي أي قانون، 
والكتاب يحوي 5 فهارس مهمة 
الكتاب  ومتنوعة جتعل م���واد 
في متناول يد القارئ وبسرعة، 
والذي يعتبر جه���دا كبيرا في 
احلصر والفرز واالجتزاء لعدد 
كبير م���ن النصوص القانونية 
املتنوع���ة والكثيرة واملتفاوتة، 
وقد أمكن وضعها بشكل مرتب 
وسهل للوصول الى املبتغى من 
حيث الدقة في الترتيب والتبويب 
واختيار املدد واملواعيد السارية 
والقائمة وامللزمة للمتعاملني في 
القانون بوس���يلة علمية سهلة 
القواعد  الى  وميسرة للوصول 
املتناثرة في متون التشريعات، 
ولتفادي أخطر اآلثار القانونية 
على احلقوق وااللتزامات، وهذه 
املوسوعة تساند العاملني مبهنة 
احملاماة للتيقن من بقاء احلق أو 
انعدامه فيما يعرض عليهم من 
طلبات التمثيل في النزاعات أو 

محمد الفارسي


