
محلياتاالثنين  6  سبتمبر  2010   8

فريق الهالل األحمر

الشمالي: خطط شاملة لتأمين
ضيوف الرحمن في كل مساجد الكويت

أسامة أبوالسعود
الوكيل املساعد لشؤون  أكد 
األمن ب����وزارة الداخلية والقائد 
امليداني لترتيبات املسجد الكبير 
اللواء خليل يوسف الشمالي ان 
وزارة الداخلي����ة حترص في كل 
عام على التعامل مع شهر رمضان 
املبارك معاملة خاصة، مش����يرا 
الى ان االهتمام األمني على أعلى 
مس����توى واملتابعة احلثيثة من 
اللذين  الداخلية والوكيل  وزير 
الدقيقة  املتابعة  يحرصان على 
واملستمرة للحالة األمنية في مثل 
هذه احلاالت االستثنائية، السيما 

اإلقبال الشديد على املساجد وخاصة مسجد الدولة الكبير.
وقال اللواء الشمالي في تصريح صحافي على هامش صالة القيام 
باملس����جد الكبير: نحرص بحمد اهلل على على تأمني رواد بيوت اهلل 
تعالى احتسابا لألجر من اهلل تعالى قبل ان يكون واجبا امنيا، مؤكدا 
ان وزارة الداخلي����ة تقوم بعمل خط����ط أمنية لكل قطاع من قطاعات 
الوزارة س����واء إدارة االطفاء او إدارة املرور او إدارة الدفاع املدني او 
إدارة دوريات األمن العام وغيرها من اإلدارات، وتبلور في خطة أمنية 
شاملة تعرض على الوزير ويقرها الوكيل تهتم باملجتمع كله، مبينا ان 
هناك تأمينا لكل املساجد التي تقام بها صالة القيام من خالل دوريات 

مكشوفة لعمل التأمني الوقائي حتى في االسواق واالماكن العامة.
وشكر اللواء الشمالي ادارة املسجد الكبير على تعاونها مع وزارة 
الداخلي����ة وتذليلها لكل املصاعب التي قد تواجه رجال الداخلية، كما 
ش����كر وزارة الصحة وفرق الكش����افة والهالل االحمر وهيئة الشباب 
والرياضة وغيرها من اجلهات املش����اركة مثمن����ا التعاون الكبير من 
جمهور املصلني الذين تظهر أمارات اإلميان على محياهم وسلوكهم، 
الفتا الى السهولة العجيبة التي يلمسونها في تيسيرات رب العاملني 

لكل العاملني في خدمة بيوت اهلل.

اللواء خليل الشمالي

الباللي: معرفة اهلل تورث العبد الخشية والخوف

الغبار خّفض المصلين إلى 20 ألفًا في المسجد الكبير
محذرا من االستمرار في العادات 
السيئة وأخطرها التدخني حيث 
تؤدي بصاحبها الى الوقوع في 

براثن املخدرات.
وب���ني البالل���ي ان كثي���را 
ممن وقعوا فريس���ة لشياطني 
اإلنس واجلن وجربوا االدمان 
اس���تطاعوا ان ينجوا من هذا 
الداء املهلك بعدما جربوا العالج 
االمياني وواظبوا على الطاعة 
بعدما تخلصوا من رفقاء السوء 
الس���يئة، موضحا  والصحبة 
ان ما حققته جمعية بش���ائر 
اخلير الت���ي تتولى عالج فئة 
املدمنني ورعايتهم عن ط���ريق 
ال����عالج االمياني من جناحات 
اب����ه���ر كل خبراء العالج من 
االدم����ان ف���ي ال����عالم اذ ان 
اف����ضل النظريات العلمية في 
العالم حتقق بالعالج النفسي 
ما ال يزيد عل���ى 10% في حني 
اننا حقق����نا في هذا املضمار ما 
يزيد على ال� 70% من احلاالت 
التي نرعاها، وقال: إن ال���علم 
الشرع���ي له ثمرات جم���يلة 
يلمسها اإلنسان في الت���عرف 
على اهلل ألن اإلميان مب����ني 
على معرف���ة اهلل تعالى، وان 
أول أركان اإلمي���ان هو معرفة 
اهلل سبحانه بأسمائه احلسنى 
التي تعني الغاية في اجلمال، 

فالعلم هو أصل اإلميان.
وبني أن معرفة اهلل تورث 
العبد اخلشية واخلوف من اهلل 
تعالى ألن اإلنسان عندما يعلم 
أن اهلل هو السميع البصير، وإذا 
قال للش���يء كن فيكون، فمن 
املؤكد أن اإلنسان سيبتعد عن 
البش���ر ويتقي اهلل في أعماله 
جميعها وال يحتاج إلى رجال 
أمن ألن اإلنس���ان يكون أمير 
نفس���ه في ه���ذه احلالة، ألن 
اإلنسان إذا أحب شيئا أطاعه، 
ويكره أن يخالفه ويحرص على 

رضاه.

أسامة أبوالسعود
أعلن رئيس اللجنة اإلعالمية 
في العشر األواخر من رمضان 
مبسجد الدولة الكبير علي شداد 
ان 20 ألف مصل أحيوا ليلة ال� 
26 باملس���جد، وحفتهم أجواء 
إميانية عطرة، السيما في ظل 
الترتيبات والتجهيزات العمالقة، 
والتنظيم والتعاون املشهودين 
على فري���ق العمل القائم على 
تهيئة أجواء اخلشوع والتبتل 
للمتهجدين، إذ ال يألون جهدا 
وال يدخرون طاقة من أجل هذا 

الهدف النبيل.
وعزا شداد التراجع النسبي 
في أعداد املصل���ني إلى أجواء 
الغبار التي شهدتها البالد مساء 
أمس، باإلضافة إلى أن كثيرا من 
املواطنني واملقيمني يفضلون 
احلضور في ليالي الوتر، دون 
الليالي الزوجية، تلمسا لليلة 
القدر التي دعا احلديث النبوي 

إلى تلمسها في ليالي الوتر.
وأك���د ش���داد أن العمل في 
املس���جد الكبير متواصل على 
النهج نفسه حتى نهاية الشهر 
الكرمي إلس���عاد هذه اجلموع 
التي تزحف لشهود هذا احملفل 
اإلمياني الكبير، مشددا على أن 
مستوى اخلدمات لن يتراجع 
بحال من األحوال بعد انقضاء 
ليلة الس���ابع والعشرين كما 

يعتقد البعض.
وب���ني ان املرك���ز اإلعالمي 
الذي يقوم على تسهيل مهمة 
اإلعالميني من صحافيني وإذاعيني 
ورجال البث التلفزيوني لنقل 
هذا احلدث إلى العالم كله، والذي 
يرأس���ه، ضم نخب���ة إعالمية 
متميزة أش���اد اجلميع بأدائها 

الراقي واملتميز.
وقد أم املصلني في الركعات 
األرب���ع األولى الق���ارئ خالد 
اجلهيم الذي قرأ من سورة النمل 
الركعات األربع  املباركة، وفي 

بكثرة الطاعات والقيام والتهجد 
وقراءة القرآن وإحداث تغيير 
البش���رية  النفس  حقيقي في 

إميانية للداعي���ة عبداحلميد 
الباللي الذي حث املسلمني على 
اغتنام فرصة الليالي املباركة 

الثانية تق���دم إلمامة املصلني 
القارئ ماجد العنزي.

وتخللت الص���الة خاطرة 

الشعيب: المسجد الكبير يحتضن
أبناء الجاليات طوال شهر رمضان

ل���م يفت إدارة املس���جد الكبير تنظيم 
محاض���رات ودروس إميانية خالل ال� 10 
األواخر للجاليات واملهتدين اجلدد، وبهذا 
اخلصوص صرح يوسف الشعيب مراقب 
اجلاليات والتعريف باالس���الم واملهتدين 
اجلدد بإدارة املسجد الكبير بأن املراقبة قامت 
بإعداد سلسلة من احملاضرات واخلواطر 
اإلمياني���ة خالل ليالي ال���� 10 األواخر من 
رمض���ان للجالي���ات باللغ���ات املختلفة 
)تاميلي، مليباري، فلبيني، أوردو... إلخ( 
وق���د قام بإلقاء تلك احملاضرات نخبة من 
املشايخ والعلماء والدعاة ضمن ضيوف 
الوزارة الذين استضافتهم الوزارة من أجل 
القيام باحملاضرات واخلواطر والدروس 

للجاليات.
وقد افتتحت أنش���طة تلك احملاضرات 

مبحاض���رة م���ع الش������يخ عبدالرؤوف 
ماراكادان ش���اليل، وذلك للجالية الهندية 
الناطقة بلغة املليبارية وتكلم الشيخ عن 
فض���ل ال� 10 األواخر وضرورة بذل اجلهد 
واالجته���اد واغتنام الفرص���ة مبزيد من 
الطاعات والعبادة ألنها أيام وليال مباركة 
تتضاعف فيها احلسنات، وأفاد الشعيب 
بأن هنالك ج���دوال لكل ضيف مع جاليته 
يحتوي على محاضرات وندوات وخواطر 
ودروس للجاليات على مستوى محافظات 

الكويت.
وفي اخلتام أكد الشعيب ان احملاضرات 
تق���دم يوميا في قاعة العم عبداهلل العلي 
املطوع يرحمه اهلل بدءا من الساعة 10.30 
مساء وحتى 12 مساء وهنالك مكان مخصص 

للنساء.

أبناء اجلاليات يتابعون احملاضرات

بالتعاون مع جريدة

اال�سم:              رقم االثبات:

العنوان:                     تلفون:

�سـروط امل�سابقـة

- 15000 (خم�سة ع�سر �ألف) دوالر نقد�ً و�أكرث من (50) خم�سني جائزة نقدية.

- يدخل �لقرعة كل من �أجاب عن 25 �س�ؤ�الً �سحيحاً يف �مل�سابقة و�أكرث.

- يدخل ��سم �ملت�سابق �ل�سحب مرة و�حدة، و يكتب �ال�سم �لرباعي كاماًل مع رقم �الثبات (�له�ية �أو ج��ز �ل�سفر) و�لهاتف و�لعن��ن كاماًل.

.www.m3ali.tv  دخ�ل �مل�سابقة و�مل�ساركة فيها يك�ن طريق م�قع قناة �ملعايل -

- تعلن نتائج �مل�سابقة الحقاً بعد رم�سان يف قناة �ملعايل وجريدة �الأنباء.

املــ�ــســابــقــة
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اأحد ال�س��ابقني لا�س��ام واملب�س��رين باجلنة �سحابي جليل �س��لت يده وقطعت اأ�سابعه يف غزوة اأحد وهو  	•
يذود ويدافع عن الر�سول �سلى اهلل عليه و�سلم فقال عنه: )اأوجب( اأي دخول اجلنة:

•	اأبو عبيدة بن اجلراح .  

•	اأبو طلحة الأن�ساري.  

•	طلحة بني عبيداهلل التيمي.  

•	اأ�سيد بن احل�سري.  

ال�سوؤال ال�سابع والع�سرون

ما االآداب االجتماعية املحببة يوم العيد؟ 

التزاور والتهنئة.  -1  

العطف على الفقراء.  -2  

كل هذا وغريه من اأعمال الرب.  -3  
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وزارة العــــــــدل
اإعالن عن بيع عقار باملزاد العلني

امل�شت�شار/ رئي�س املحكمة الكلية  

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

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

يف الدعوى رقم 2008/118 بيوع/1.

املرفوعة من:    �شركة دار اال�شتثمار

�شـــــــــــــــــد:  1- خالد نا�شر عبداهلل الطراروه. 2 - البنك االأهلي الكويتي )خ�شم مدخل(. 

     3 - بنك الت�شليف واالإدخار )خ�شم مدخل(. 4 - حممد بدر نا�شر الطراروه)خ�شم مدخل(.

اأواًل: اأو�صاف العقار:

يقع العقار مبنطقة ال�شهداء قطعة 1 - �شارع 105 - ق�شيمة 447 من املخطط م/37310 وم�شاحته 447م2 واملو�شوف 

بالوثيقة رقم 2004/15426. يقع العقار على زاوية حمول ويتكون من دورين والتكييف مركزي ومك�شي بامل�شاح.

ثانيًا: �صروط املزاد:

اأوالً  : يبداأ املزاد بثمن اأ�سا�سي قدره 243000 د.ك »مائتان وثالثة واأربعون 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.

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

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.

)سعود سالم(اآلالف احتشدوا ألداء صالة قيام ليلة الـ 26 في املسجد الكبير


