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المذكور: »المنابر القرآنية« تنفق
أموال الدعم على مشاريع كتاب اهلل

تسوّق مشاريعها الجديدة داخل الكويت كالمقرأة اإللكترونية والسبورة الذكية

د.خالد املذكور

تلك التي تخدم القرآن الكرمي وأهله 
وذلك الرتباط القرآن الكرمي بشهر 

رمضان املبارك.
وعن انفاق األموال التي جتمعها 
»املنابر القرآنية«، قال د.املذكور ان 
االموال كلها تنفق على خدمة كتاب 
اهلل عز وجل من خالل عدة مشاريع 
تقوم عليها »املنابر القرآنية«، وذكر 
على سبيل املثال ال احلصر أنشطة 
ومشاريع »املنابر القرآنية« املنفذة 
حاليا في مس����اجد ابراهيم غلوم 
وحسني العنيزي مبنطقة الروضة، 
التركيت مبنطقة الساملية، أبومسلم 
اخلوالني مبنطقة الصليبية، حزام 
األذينة مبنطقة الس����املية، البحر 
مبنطق����ة ميدان حول����ي، ابوبكر 
ف����ي اجله����راء، وكذلك  الصديق 
متويل مشروع املقرأة االلكترونية 
للتحفيظ اإللكتروني من خالل غرف 
الدردشة على االنترنت، ومشروع 
السبورة الذكية الذي نحن بصدد 
تنفيذه حاملا توافرت أسسه اإلدارية 
واملالية، ومتويل مش����روع معهد 

اإلمام الشاطبي.

مشاريع »املنابر« مستقاة من القرآن 
والسنة وأن اختيار شهر رمضان 
النطالق ه����ذه احلملة جاء معززا 
بالقرآن  املبارك  الش����هر  الرتباط 
الكرمي، ويس����ارع فيه املسلمون 
بالتقرب ال����ى اهلل بالطاعات فهم 
يحيون ليالي����ه بالقيام والقرآن، 
فهي أيام وليال مباركة يقبل فيها 
املس����لمون على دعم املش����اريع 
اخليرية بشتى أنواعها، خصوصا 

بيروت ـ جهاد العشي
الزراعية  الهيئات  رفضت 
في لبنان قرار وزارة األشغال 
العامة والنق���ل بمنع دخول 
الفارغة  المبردة  الش���احنات 
التي تحم���ل لوحات كويتية، 
ورأت ان هذا القرار يسيء الى 
القطاع الزراعي ويقضي على 

ما تبقى منه.
وناشدت الهيئات الزراعية 
الوزير غازي العريضي العودة 
عنه حاال، وإال س���تضطر الى 
القيام بإضراب شامل للمصدرين 
والمزارعين ابتداء من الخميس 

المقبل.
رئيس تجمع المزارعين في 
البقاع ابراهيم ترشيسي قال في 
اجتماع للهيئات الزراعية في 
شتورة ان الشاحنات اللبنانية 
المبردة ال تستطيع نقل أكثر 
من 1300 طن يوميا في ذروة 
اإلنتاج ومن شأن قرار وزارة 
النقل ان يدف���ع بأجور النقل 
الى مستويات يصبح التصدير 

بعدها مستحيال.
هذا وبحث وزير األشغال 
العامة والنقل غازي العريضي 
الموقف مع مسؤولي الوزارة 
امس، حيث قال مصدر فيها ل� 
»األنباء« ان المسألة مرتبطة 
بمبدأ المعاملة بالمثل، حيث ان 
الكويت تمنع دخول شاحنات 
أراضيها  إلى  اللبنانية  البراد 
وهي فارغة، واألمر مماثل مع 

المملكة العربية السعودية.
وردا على س���ؤال، أوضح 
الرس���مي ان وزارة  المصدر 
النقل اللبنانية كانت ناقشت 
األم���ر ضم���ن اط���ار اللجنة 
العليا اللبنانية � الكويتية في 
بيروت، ثم راسلت وزارة النقل 
الكويتي���ة بالموضوع عينه 
فجاءها الجواب بتوقيع وزير 
النقل الكويت���ي وعبر وزارة 
الخارجية اللبنانية ومؤداه ان 
التشريعات والقوانين الكويتية 
تحظر دخول شاحنات البراد 

فارغة.
وكان أصحاب ش���احنات 
أبلغوا  اللبناني���ون  الب���راد 
وزارة النقل ان شاحنات براد 
كويتية تفرغ حمولتها في عمان 
ودمش���ق ثم تأتي فارغة الى 
بيروت لتنقل بضائع لبنانية 

بأسعار إغراقية.

مزارعو البقاع
يحتجون على منع 

شاحنات البراد الكويتية 
من الدخول فارغة

أعلن الشيخ د.خالد املذكور 
أن جلن����ة املنابر القرآنية تنفق 
كل اموال الدعم التي تصلها من 
احملسنني الكرام على خدمة القرآن 
الكرمي داخل الكويت، وان اللجنة 
تسعى هذا العام لتوفير الدعم 
الالزم لتنفيذ مشاريعها اجلديدة 

في هذا املجال.
وصرح الشيخ رئيس مجلس 
ادارة جلنة املنابر القرآنية التابعة 
جلمعية النجاة اخليرية د.خالد 
املذكور بأن جهود جلنة املنابر 
القرآنية في مجال خدمة القرآن 
الكرمي م����ن خالل تعليم القرآن 
الكرمي حفظا وفهما لكل األعمار 
ذكورا واناثا ف����ي جميع أنحاء 
الكويت مستمرة، وان »املنابر 
القرآنية« تسعى لتحقيق الريادة 
والتميز في خدمة القرآن الكرمي 
وعلومه، وعليه فإنها قامت هذا 
التسويقية  العام ببدء حملتها 
التي تطلقها »املنابر  »خيركم« 
القرآنية« في شهر رمضان املبارك 
كعادتها من كل عام، وذكر أن كل 

شعار الهيئة اخليرية اإلسالمية العامليةد.سليمان شمس الدين

وزارة العــــــــدل
اإعالن عن بيع عقار باملزاد العلني

امل�شت�شار/ رئي�س املحكمة الكلية  

اأواًل: اأو�صاف العقار:

يقع العقار مبنطقة اجلهراء الن�شيم -  قطعة 1 - �شارع 11 - منزل 2 -  ق�شيمة 526 وم�شاحته 400م2 واملو�شوف بالوثيقة 

رقم 1995/1776. العقار عبارة عن منزل نظام حكومي يقع على �شارعني ومكون من دورين ار�شي واأول ومك�شي باجلريي 

والتكييف عادي .

ثانيًا: �صروط املزاد:

اأوالً  : يبداأ املزاد بثمن اأ�سا�سي قدره 117000 د.ك »مائة و�سبعة ع�سر األف دينار كويتي«. وي�سرتط للم�ساركة يف املزاد �سداد خم�س ذلك الثمن على 

الأقل مبوجب �سيك م�سدق من البنك امل�سحوب عليه اأو مبوجب خطاب �سمان من اأحد البنوك ل�سالح اإدارة التنفيذ بوزارة العدل.

ثــانــيـًا: يجب على من يعتمد القا�سي عطاءه اأن يودع حال انعقاد جل�سة البيع كامل الثمن الذي اعتمد وامل�سروفات ور�سوم الت�سجيل.

ثــــالثًا: فان مل يودع من اعتمد عطاءه الثمن كاماًل وجب عليه اإيداع خم�س الثمن على الأقل واإل اأعيدت املزايدة على ذمته يف نف�س اجلل�سة على 

اأ�سا�س الثمن الذي كان قد ر�سا به البيع.

رابعــًا: فـي حالة اإيداع من اعتمد عطاءه خم�س الثمن على الأقل يوؤجل البيع مع زيادة الع�سر.

خام�صًا: اإذا اأودع املزايد الثمن يف اجلل�سة التالية حكم بر�سو املزاد عليه اإل اإذا تقدم فـي هذه اجلل�سة من يقبل ال�سراء مع زيادة الع�سر م�سحوباً باإيداع 

كامل ثمن املزاد ففي هذه احلالة تعاد املزايدة فـي نف�س اجلل�سة على اأ�سا�س هذا الثمن.

�صاد�صًا: اإذا مل يقم املزايد الأول باإيداع الثمن كاماًل يف اجلل�سة التالية ومل يتقدم احد للزيادة بالع�سر تعاد املزايدة فوراً على ذمته على اأ�سا�س الثمن الذي كان 

قد ر�سا به عليه يف اجلل�سة ال�سابقة وليعتد يف هذه اجلل�سة باأي عطاء غري م�سحوب باإيداع كامل قيمته. ويلزم املزايد املتخلف مبا ينق�س من ثمن العقار.

�صابعًا: يتحمل الرا�سي عليه املزاد يف جميع احلالت ر�سوم نقل وت�سجيل امللكية وم�سروفات اإجراءات التنفيذ ومقدارها 200 د.ك واأتعاب املحاماة 

واخلربة وم�ساريف الإعالن والن�سر عن البيع يف ال�سحف اليومية.

ثـامـنًا: ين�سر هذا الإعالن تطبيقاً للقانون وبطلب املبا�سرين لإجراءات البيع وعلى م�سئوليتهم دون اأن تتحمل اإدارة الكتاب باملحكمة الكلية اأية م�سئولية.

 تا�صعـًا: يقر الرا�سي عليه املزاد انه عاين العقار معاينة نافية للجهالة.

تنبيه: 1 - ين�سر  هذا الإعالن عن البيع باجلريدة الر�سمية طبقاً للمادة 266 من قانون املرافعات. 2 - حكم ر�سو املزاد قابل لال�ستئناف خالل �سبعة 

اأيام من تاريخ النطق باحلكم طبقاً للمادة 277 من قانون املرافعات.

3 - تن�س الفقرة الأخرية من املادة 276 من قانون املرافعات انه »اإذا كان من نزعت ملكيته �ساكناً يف العقار بقي فيه كم�ستاأجر بقوة القانون 

ويلتزم الرا�سي عليه املزاد بتحرير عقد اإيجار ل�ساحله باجرة املثل«.

ملحوظة هامة: يحظر على جميع ال�سركات واملوؤ�س�سات الفردية امل�ساركة يف املزاد على الق�سائم اأو البيوت املخ�س�سة لأغرا�س ال�سكن اخلا�س عماًل باأحكام 

املادة 230 من قانون ال�سركات التجارية امل�سافة بالقانون رقم 9 ل�سنة 2008.

املوافق  االثنني  يوم  وذلك  العلني  باملزاد  يلي  فيما  املو�شوف  العقار  بيع  عن  الكلية  باملحكمة  الكتاب  اإدارة  تعلن 

2010/9/6م - قاعة 48 - بالدور الثاين بق�شر العدل ال�شاعة التا�شعة �شباحًا - وذلك تنفيذاً حلكم املحكمة ال�شادر 

يف الدعوى رقم 2008/260 بيوع/1.

املرفوعة من:    ن�شمية �شحوي علي الظفريي

�شـــــــــــــــــد:  1- اأحمد عطية �شعود ال�شفريي . 2 - عطية �شعود جمعان ال�شفريي 

»الصحة«: افتتاح 3 مختبرات للكشف عن الڤيروسات
في الفروانية واألحمدي والجهراء قريباً

اعلنت وزارة الصحة امس انها ستفتتح 
ثالثة مختبرات للفحص والكشف عن االمراض 
الڤيروسية في محافظات الفروانية واالحمدي 

واجلهراء خالل اسابيع.
وقال مدير ادارة املختبرات الطبية بوزارة 
الصحة د.ابراهيم املزيرعي ان املختبرات هذه 
كانت تستخدم سابقا للفحص والكشف عن 
ڤيروس )اي ات���ش 1 ان 1( وتقرر حتويلها 
الى مراكز للكش���ف والفحص عن االمراض 
الڤيروس���ية بعد االعالن ع���ن انتهاء وباء 

انفلونزا اخلنازير في البالد.

واض���اف د.املزيرعي ان من ش���أن هذه 
املراكز العم���ل على تخفي���ف الضغط عن 
املختبر الوحيد الواقع في منطقة الش���عب 
فضال عن توفير الوقت واجلهد فيما يتعلق 
بالنتائج واالختبارات والتحاليل السيما ان 
هذه املختبرات مزودة بأحدث االجهزة واملعدات 
الطبية وفقا آلخر التقنيات العاملية. واوضح ان 
املختبرات اجلديدة ستستخدم الستقبال عينات 
مرضى املستش���فيات واملقبلني على الزواج 
والعمالة الوافدة مشيرا الى ان الفحوصات 
تعنى بالفحص والكشف عن امراض ڤيروسية 

كاالنفلونزا بأنواعها فضال عن االيدز والتهاب 
الكبد الوبائي وغيره���ا من االمراض. واكد 
حرص وزارة الصحة على االرتقاء باملختبرات 
الطبية وتطويرها والتوسع فيها واستخدام 
احدث انواع امليكروسكوبات االلكترونية في 
العالم وافضل االجهزة الطبية لرفع مستوى 
اخلدمات الصحية في البالد. يذكر ان هناك 80 
مختبرا طبيا تتبع وزارة الصحة تقدم خدماتها 
الڤيروسات  الى مختبرات  للمرضى اضافة 
وبنك الدم ومختبرات فحص العمالة الوافدة 

والصحة العامة والصحية املهنية.

نواف ساري

يس���تقبل المحامي نواف 
ساري واخوانه رواد ديوان 
الس���اري والمهنئين بش���هر 
المب���ارك مس���اء  رمض���ان 
الي���وم الثالث���اء بع��د صالة 

التراويح.
وكل ي���وم ثالث���اء وذلك 
في ديوانه���م الكائن بمنطقة 
صباح الناصر الجديدة � مقابل 

الدائري السادس.

ديوان الساري
كل ثالثاء

في صباح الناصر

الهيئة الخيرية اإلسالمية العالمية
تدعو للتبرع في مشروع إفطار الصائم

مشيرا الى ان املؤسسات املتعاونة 
توافي الهيئة بتقارير عن مراحل 
اجناز املشروع مدعمة بالصور 

واالرقام.

الهيئة  ينفذ من خالل مكات���ب 
ف���ي اخلارج في العديد من دول 
العالم وبالتعاون مع مؤسسات 
خيرية موثوقة في البلدان الفقيرة 

دعا مدير عام الهيئة اخليرية 
العاملية د.سليمان  االس���المية 
شمس الدين احملسنني الى مد يد 
العون آلالف املسلمني من الفقراء 
في العالم من خالل مشرع افطار 
الصائم الذي ينظم في الكثير من 

دول العالم.
الدين في بيان  وافاد شمس 
صحافي امس بأن مشروع افطار 
الصائم الذي تنظمه الهيئة تبلغ 
قيمت���ه نصف دين���ار للوجبة 
الواحدة بواقع 15 دينارا الفطار 
صائم واحد طوال ايام الش���هر 
الفضيل مضيفا ان قيمة مشروع 
»افطار عائلة« داخل البالد تبلغ 

30 دينارا من املواد العينية.
واوضح ان مش���روع افطار 
الصائم وتوزيع وجبات االفطار 

نصف دينار للوجبة الواحدة

الداوود: أحدث جهاز لتدبيس المعدة في »العدان«
حنان عبدالمعبود

صرح رئيس قسم اجلراحة في مستشفى 
العدان د.عبداللطيف الداوود بأن القسم ميتلك 
احدث جهاز لتدبيس املعدة يستخدم لعمليات 
السمنة وعمليات انقاص الوزن وتنزيله، وهناك 
شروط معينة يجب ان تتوافر في املريض الجراء 
العملية واهمها ان تكون كتلة جس����مه 40 فما 
فوق. واوضح في تصريح صحافي ان القسم 
يسعي الى ادخال كل ما هو جديد ومتقدم ليواكب 

الدول االخرى في اجلانب العلمي والفني وهو 
انشاء موقع على شبكة االنترنت لقسم اجلراحة 
ملستشفى العدان ميكن ألطباء القسم من خالله 
التواصل فيما بينهم وامكانية اطالع املواطنني 
على هذا املوقع واالستفسار عن االمور الطبية 
وكذلك انشاء بريد الكتروني بني اطباء القسم 
لالستشارات الطبية والتعاميم الطبية والتواصل 
مع املراكز الطبية اخلارجية لالستفس����ار عن 
املرضى املعاجلني باخلارج. واضاف ان القسم 

يقوم بتس����جيل بيان����ات العمليات اجلراحية 
الكترونيا وكذلك تس����جيل العمليات النادرة 
واملهمة على اقراص مدمجة وذلك لالطالع عليها 
عند احلاالت املهمة وكذلك يستفيد منها االطباء 
املتدربون. وبني الداوود ان االجنحة بالقس����م 
تشهد ازديادا من جناح ونصف للرجال وجناح 
الى 3 اجنحة للنساء و3 اجنحة للرجال، مشيرا 
الى انه وفي املرحلة املقبلة سيتم زيادة غرف 

العمليات من 8 الى 17 غرفة.


