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اختبار الهيموجلوبني يقيس كميته بالدم وهو دليل على قدرة 

اجلسم على حمل األكسجني إلى أنحاء اجلسم لكن أحيانا 

ليست  الزيادة  تلك  لكن  بالدم  الهيموجلوبني  نسبة  تزداد 

مؤشراً جيداً على حمل األكسجني إلى أنحاء اجلسم – ما هي 

تلك احلاالت؟

التدخني

االعتياد على تناول كميات كبيرة من املاء

ممارسة الرياضة بانتظام

السيد محمد باقر املهري

أنور النصف

تكرمي النوخذة خليفة الراشد

نسيبة املطوع وأحمد الزبن مع الفائز األول

مها الكاظمي افتخار الهاشمي

»ساعد أخاك المسلم« كّرمت 57 فائزًا
في مسابقة شريفة الزبن لحفظ القرآن الـ 16

ليلى الشافعي
اعرب احمد الزبن عن مدى سعادته وهو يكرم 57 فائزا في حفظ 
القرآن الكرمي مبسابقة شريفة أحمد الزبن، رحمها اهلل، والتي تقام 
للعام السادس عشر على التوالي حتت رعايته ورعاية رئيسة جلنة 
»ساعد اخاك املسلم« املنبثقة عن الهيئة اخليرية االسالمية العاملية 
نس����يبة املطوع حيث تشرف اللجنة على هذه املسابقة. من جهتها 
اكدت املطوع ان اعظم استثمار من االباء لألبناء هو في حفظ وتعلم 

القرآن الكرمي »خيركم من تعلم القرآن وعلمه«.

»التجارة«: منع طالء السيارات بمواد حافظة 
ذات ألوان مشابهة لآلليات العسكرية

سارعت وزارة التجارة والصناعة الى اتخاذ 
اإلجراءات اخلاصة بها في مواجهة ظاهرة تزايد 
قيام البعض بطالء السيارات أو املركبات اخلاصة 
بهم مبا يس���مى التغبيرة من خالل طالئها مبواد 
حافظة ذات األلوان املش���ابهة لآلليات العسكرية 
مما يثير االلتباس وينعكس سلبا على اإلجراءات 
الكفيلة بتحقيق ضمان���ات األمن واألمان، حيث 
أصدر وزير التج���ارة والصناعة القرار الوزاري 
رقم 285 لس���نة 2010 والذي تضمن احلظر على 
جميع أصحاب املؤسسات والشركات التي متارس 
نشاط صبغ اآلليات واملركبات القيام بطالء جميع 
أنواع الس���يارات واآلليات مبواد حافظة لأللوان 
تس���مى )تغبيرة( ذات األلوان املشابهة لآلليات 
العسكرية، كما أكد القرار على أن الوزارة ستتخذ 

اإلجراءات القانونية ضد كل من يخالف هذا القرار 
والذي يبدأ س���ريان العمل به اعتبارا من تاريخ 
صدوره في األول من سبتمبر 2010 وسيتم نشره 

باجلريدة الرسمية. ونص القرار على:
مادة أولى: يحظر على جميع أصحاب املؤسسات 
والش���ركات التي متارس نش���اط صبغ اآلليات 
واملركبات القيام بطالء جميع أنواع اآلليات مبواد 
حافظة لأللوان تس���مى »تغبي���رة« ذات األلوان 

املشابهة لآلليات العسكرية.
مادة ثانية: تتخذ اإلجراءات القانونية ضد كل 

من يخالف هذا القرار.
مادة ثالثة: على املس���ؤولني � كل فيما يخصه 
– تنفيذ هذا القرار والعمل به من تاريخ صدوره 

وينشر في اجلريدة الرسمية.

واضحا الجل حترير االراضي 
الفلسطينية املغتصبة من خالل 
رفض املساومات واملفاوضات 
واجللوس على طاولة احلوار 
مع الع���دو الصهيوني، فجميع 
الشرفاء االحرار يرفضون رفضا 
قاطعا احل���وار والتفاوض مع 
الكيان الصهيوني الغاصب ومن 
يجلس معهم يكن خائنا لالمتني 
العربية واالسالمية وللقضية 
الفلس���طينية خاصة ومعاديا 
للمقاومة البطلة والهداف شهداء 

فلسطني ولدمائهم الزاكية.
الفصائ���ل  وكذل���ك عل���ى 
الفلسطينية من حماس وفتح 
وغيرهما توحيد الصف والكلمة 
واملوق���ف، وكما ق���ال صاحب 
السمو االمير حفظه اهلل تعالى 
نحن نريد فلسطينيا واحدا ال 
فلسطينني، فاملوقف الكويتي هو 

الدعم للقضية الفلسطينية.

إحي���اء هذا اليوم التاريخي في 
حياة االمتني االسالمية والعربية، 
القدس الشريف هي  ان قضية 
قضية املسلمني االولى بل هي 
قضي���ة جمي���ع املوحدين في 
العالم، فعلى املسلمني والعرب 
ان يتحدوا ويتخذوا موقفا واحدا 

اص���در وكي���ل املرجعيات 
الش���يعية في الكويت سماحة 
املهري بيانا  السيد محمد باقر 
مبناس���بة يوم القدس العاملي 
وق���ال فيه: ان آخ���ر جمعة من 
شهر رمضان املبارك من كل عام 
هو يوم الق���دس العاملي ويوم 
الوقوف مع املقاومة البطلة ويوم 
الوقوف مع اطفال احلجارة ويوم 
صرخات املسلمني ضد الصهاينة 
املجرمني ويوم املطالبة بارجاع 
االراضي الفلسطينية املغتصبة 
ويوم االصرار على حترير بيت 
املقدس الشريف، مضيفا ان يوم 
القدس هو يوم الدعم والتأييد 
واملؤازرة للقضية الفلسطينية 
احلقة، فإحياء يوم القدس واجب 
علين���ا جميعا ألن ه���ذا اليوم 
العظيم يشكل مظهرا الصطفاف 
احلق ضد الباطل على الرغم من 
الضغوط واملؤامرات الكثيرة ملنع 

المهري: يوم القدس مظهر لالصطفاف ضد الباطل

كويتيتان تكسران احتكار الرجال
لتقديم نشرات األرصاد الجوية

كس����رت مذيعتان كويتيتان احتكار الرجال 
املؤهلني لشرح وتقدمي نشرات االرصاد اجلوية 
في القنوات الكويتية والذي اس����تمر عقودا في 

تلفزيون الكويت حتديدا.
وقالت املذيعتان افتخار الهاشمي ومها الكاظمي 
في لقاء اجرته معهم����ا »كونا« ان دخول املرأة 
الكويتية املعترك االعالمي ليس بالشيء اجلديد اذ 
يرجع الى بداية ستينيات القرن املاضي على يد 

املذيعة آنذاك والكاتبة املعروفة فاطمة حسني.
واضافت����ا ان تلفزيون الكوي����ت والقنوات 
الفضائية احمللية اخلاصة ساهمت في استقطاب 
الكثير من املذيع����ات العرب والكويتيات حيث 
منحن الف����رص لتحقيق طموحاتهن في املجال 
االعالمي اال ان اقتح����ام املذيعة ملا كان محتكرا 
على خبراء الطقس م����ن الرجال »هو اجلديد« 

في هذه القنوات. تستقبل زوارها من الرابعة عصرًا حتى الواحدة صباحًا

النصف: »الترفيهية« استعدت
 الستقبال العيد بأنشطة مميزة

أعلن مدير إدارة العمليات واألنشطة بشركة املشروعات السياحية 
أنور النصف ان املدينة الترفيهية ستستقبل زوارها خالل عطلة عيد 
الفطر املبارك من الساعة الرابعة عصرا حتى الواحدة صباحا، وأضاف 
النصف ان إدارة املدينة الترفيهية سعت الى ان ينت هناك العديد من 
الفقرات املتنوعة والشيقة التي تضيف جوا من املرح واملتعة لألطفال 
والكبار، ومن ضمن هذه الفقرات سيكون هناك السيرك وفرق لألطفال 
مبشاركة الشخصيات الكرتونية وفرق وشعبية وشرقية مبصاحبة 
نخبة من الفنانني باإلضافة إلى البرامج الترفيهية املتنوعة وسيكون 
هناك أيضا إطالق األلعاب النارية طوال أيام العيد وس���تكون تذكرة 
الدخول بقيمة ثالثة دنانير ونصف الدينار، ومتنى النصف ان يقضي 
زوار املدينة الترفيهية ومحبوها اسعد وأطيب األوقات مهنئا الشعب 
الكويت���ي وجميع املقيمني بعيد الفطر املبارك اعاده اهلل على اجلميع 

باخلير واليمن والبركات.

كّرم المزروعي والخليفة والجهات الداعمة للرحلة

»البحري« وّزع المكرمة األميرية على نواخذة الغوص

وأضاف القبندي قائال ان الكلمات مهما 
قيلت فس���تبقى عاجزة عن التعبير مبا 
حققته رحلته الغ���وص من جناح كبير 
وأهداف وطنية نبيلة، توجت بشرف اللقاء 
الكبير بصاحب السمو االمير وما جاء في 
هذا اللق���اء من تعابير أبوية وتوجيهات 
سامية عّبر عنها سموه ألبنائه وأحفاده 
من رجال وش���باب الغوص، كما ستبقى 
الكلم���ات عاجزة في حق كل من س���اهم 
وش���ارك في دعم هذه األنشطة الوطنية 

املتميزة.
وأشاد القبندي بالدور الكبير الذي قدمه 
وكيال وزارة الشؤون السابقان عبدالرحمن 
املزروعي والشيخ دعيج اخلليفة في دعم 
نش���اط النادي في مجال التراث البحري 
ورحالت الغوص، مشيرا الى ان تكرميهما 
في هذا احلفل مبنزلة ملسة وفاء وعرفان 
ملس���يرتهما الوطنية احلافلة بالعطاء ملا 

فيه صالح تراث وطننا العزيز.
واختتم القبندي كلمته مؤكدا حرص 
النادي على املضي قدما في تنظيم رحالت 
الغوص حتقيقا ألهدافها الوطنية النبيلة، 
وملا حتظى به من رعاية واهتمام ساميني، 
ومن تفاعل رس���مي وش���عبي وإعالمي 

واسع.

الكبير التأثير مباشرة في حتقيق الرغبة 
األميرية السامية في احملافظة على التراث، 
وتخليد ذكرى اآلباء واألجداد، وفي تعزيز 
معاني الوفاء وعمق االنتماء لتراث وطننا 
العزيز في نفوس األبناء واألجيال، وفي 
التعبير عن مدى اعت���زاز أبناء الكويت 
من اجلي���ل احلالي بأجدادهم من الرعيل 

األول.

كلمة أشار فيها الى ان النجاح الكبير الذي 
حققته رحلة غوص هذا العام والتي شهدت 
أكبر مشاركة من حيث سفن الغوص او 
الشباب، لم يأت اال من خالل ما حظيت به 
من رعاية سامية، ومن الدعم واملشاركة 
الفعلية من قبل الوزارة والهيئات واجلهات 
احلكومية واألهلية املس���اهمة ووسائل 
اإلعالم والصحافة، وقد كان لهذا النجاح 

حمد العنزي
برعاي���ة وزير الش���ؤون االجتماعية 
والعمل د.محمد العفاسي وحضور وكيل 
ال���وزارة محمد الكن���دري احتفل النادي 
البحري بتوزيع املكرمة األميرية السامية 
التي تفضل بها صاحب السمو األمير الشيخ 
صباح األحمد للنواخذة والشباب املشاركني 
في رحلة إحياء ذك���رى الغوص الثانية 
والعش���رين التي نظمته���ا جلنة التراث 
البحري في الن���ادي خالل الفترة من 15 
الى 24 يوليو املاضي حتت رعاية سموه، 
وتكرمي اجلهات واملؤسسات واجلمعيات 
الداعمة الى جان���ب تكرمي وكيلي وزارة 
الشؤون السابقني عبدالرحمن املزروعي 
والشيخ دعيج اخلليفة، تقديرا جلهودهما 
السابقة في دعم رحالت الغوص وأنشطة 

التراث البحري.
حضر احلفل رئيس النادي اللواء فهد 
الفهد ونائب الرئيس م.أحمد الغامن  وأمني 
السر العام خالد الفودري ورئيس جلنة 
التراث علي القبن���دي الى جانب اعضاء 
مجلس االدارة وممثلي اجلهات املشاركة 
في دعم رحلة الغوص والنواخذة احملتفى 

بهم.
وألقى رئيس جلنة التراث علي القبندي 

)قاسم باشا(وكيل الشؤون محمد الكندري ورئيس النادي البحري اللواء فهد الفهد يتوسطان احملتفى بهم

امل�شت�شار/ رئي�س املحكمة الكلية  

وزارة العــــــــدل
اإعالن عن بيع عقار باملزاد العلني

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

املوافق 2010/9/27م - قاعة 48 - بالدور الثاين بق�شر العدل ال�شاعة التا�شعة �شباحًا - وذلك تنفيذاً 

حلكم املحكمة ال�شادر يف الدعوى رقم 2009/163 بيوع/1.

املرفوعة من:    1 - فالح مبارك �شعود احلجرف.

2 - �شقحه مبارك �شعود �شال�س احلجرف 1 - مو�شي علي عامر العجمي.   �شـــــــــــــــــد: 

4 - من�شور مبارك �شعود �شال�س احلجرف 3 - طالل مبارك �شعود �شال�س احلجرف   

6 - نايفه مبارك �شعود �شال�س احلجرف 5 - معايل مبارك �شعود �شال�س احلجرف   

8 - نايف مبارك �شعود �شال�س احلجرف 7 - جهرية خالد حممد املتقلم    

10 - م�شعل مبارك �شعود �شال�س احلجرف 9 - نواف مبارك �شعود �شال�س احلجرف   

12 - حجرف مبارك �شعود �شال�س احلجرف 11 - �شعود مبارك �شعود �شال�س احلجرف   

14 - �شيته مبارك �شعود �شال�س احلجرف 13 - العنود مبارك �شعود �شال�س احلجرف   

16 - خالد مبارك �شعود �شال�س احلجرف  15 - حزام مبارك �شعود �شال�س احلجرف   

18 - هيف مبارك �شعود �شال�س احلجرف 17 - ح�شة مبارك �شعود �شال�س احلجرف 

19 - �شيخة مبارك �شعود �شال�س احلجرف  

20 - مدير عام الهيئة العامة ل�شوؤون الق�شر ب�شفته الو�شي على االأبنة )اأبرار( قا�شر املرحوم/   

مبارك �شعود �شال�س احلجرف

اأواًل: اأو�صاف العقار:

يقع العقار مبنطقة اجلهراء الق�صر قطعة 3 �صارع �صعيد بن جبري ون�صر بن �صيار منزل 42 - 44 ق�صيمة 412 وم�صاحته 

1500 م2 واملو�صوف بالوثيقة رقم 1995/23811. العقار عبارة عن منزلني متجاورين متالحقني كل عقار مكون من �صرداب 

+ 3 اأدوار + ملحق العقار مك�صي باحلجر االأردين والتكييف مركزي واأحد العقارين به ديوانية كبرية. ال�صرداب: �صاالت + 

4 غرف + حمامني. الدور االأول: 5 غرف + حمامني + مطبخ + �صالة. الدور الثاين والثالث: كل منهما مكون من 5 غرف + 

حمامني + مطبخ + �صالة. امللحق: 3 غرف + حمامني + مطبخ..

ثانيا: �صروط املزاد:

اأوالً : يبداأ املزاد بثمن اأ�سا�سي قدره 648000 د.ك »�ستمائة وثمانية واأربعون األف دينار كويتي« وي�سرتط للم�ساركة يف املزاد �سداد 

خم�س ذلك الثمن على الأقل اإما نقداً اأو 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 عطاوؤه اأن يودع حال انعقاد جل�سة البيع كامل الثمن الذي اعتمد وامل�سروفات ور�سوم الت�سجيل.

ثــــالثًا: فان مل يودع من اعتمد عطاوؤه 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�سوؤوليتهم دون اأن تتحمل اإدارة الكتاب باملحكمة 

الكلية اأية م�سوؤولية.

تا�صعـًا: يقر الرا�سي عليه املزاد باأنه 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 على 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 باأجرة 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.

لال�شــتــف�شـــار   ت: 66816454    اأبــــــو مــــبـــارك

شكـر وتقـديـر وعـرفـان
�أتقدم بجزيل �ل�شكر وعظيم �المتنان �إىل

النــائــب  / ع�ســكــر العـــنـــزي 

وال�سيد / حممد الطيار العنزي
وذلك جلهودهما �ملبذولة وت�شهيل �جر�ء�ت عالج �بننا باخلارج

ر�جني من �لعلي �لقدير �أن ي�شدد خطاهما

ويكتب لهما �لتوفيق ويجعله يف ميز�ن �أعمالهما

ابراهيم ثامر حزام ال�سعيدي


