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  أعلن العميد املساعد للشؤون الطالبية 
بكلية العلوم اإلدارية د.يوسف قراشي ان 
الكلية تعلن عن موعـــد تنظيم معرضها 
العاشر للقبول اليوم وملدة يومني. وقال 
انه سعيا لتنوير طالب وطالبات املدارس 
الثانوية املقبلني على االلتحاق باجلامعة 

خالل العام الدراسي املقبل ٢٠١٢/٢٠١٠، فإن 
الكلية ستقيم معرض القبول العاشر برعاية 
عميد الكلية د.راشد العجمي وسيتضمن 
املعرض لقاءات مع موظفي عمادة القبول 
والتسجيل ومركز القياس وتطوير التدريس 
والتوجيه واإلرشاد، باالضافة الى ممثلي 

اجلمعيات والنوادي العلمية بالكلية. 

 «اإلدارية» تنظم معرض القبول العاشر لطلبة الثانوية

امل�شت�شار/ رئي�س املحكمة الكلية  

وزارة العــــــــدل

تعلن اإدارة الكتاب باملحكمة الكلية عن بيع العقار املو�شوف فيما يلي باملزاد العلني 
وذلك يوم االثنني املوافق 2011/4/18م - قاعة 48 - بالدور الثاين بق�شر العدل 
رقم  الدعوى  يف  ال�شادر  املحكمة  حلكم  تنفيذاً  وذلك   - �شباحًا  التا�شعة  ال�شاعة 

2007/45 بيوع/1.
املرفوعة من:    هدى عبداهلل �شالح بدو 

على  و�شية  ب�شفتها  الق�شر  ل�شوؤون  العامة  الهيئة  عام  مدير  ـــ   1 �شـــــــــــــــــد:    
القا�شرة )مرمي بدر عبداهلل ال�شرقاوي(

2- لطيفة حممد �شالح املال- اأرملة املرحوم عبداهلل اأحمد حممد ال�شرقاوي 
عن نف�شها وب�شفتها وارثة املرحوم عبداهلل احمد حممد ال�شرقاوي

حممد  احمد  عبداهلل  علي   -4 ال�شرقاوي  حممد  احمد  عبداهلل  احمد   -3
احمد  عبداهلل  حممد   -6 ال�شرقاوي  حممد  احمد  عبداهلل  خالد   -5 ال�شرقاوي 
عبداهلل  �شعد   -8 ال�شرقاوي  حممد  احمد  عبداهلل  فهد   -7 ال�شرقاوي  حممد 
احمد حممد ال�شرقاوي 9- بدرية عبداهلل احمد حممد ال�شرقاوي 10- �شبيحة 
ال�شرقاوي  حممد  احمد  عبداهلل  فاطمة   -11 ال�شرقاوي  حممد  احمد  عبداهلل 

12- خالدة عبداهلل احمد حممد ال�شرقاوي

اأواًل: اأو�صاف العقار:

الوثيقة  منـــزل 33 ميثل عقار  �شارع 26  الكبري قطـــعــة 3  العــقــــار يف منطقـــة مبارك  يقـــــع 

98/12116 ويقع على زاوية وله جاران  وم�شاحته 400 م2 مــن املخــطـــط رقم م/ 37041. املنزل 

مك�شي باحلجر االردين ومكيف مركزيا فيما عدا ال�شرداب نظام وحدات منف�شلة االر�شيات من 

اجلرانيت وال�شبابيك من االملنيوم. املكونات : ال�شرداب من �شالة كبرية + 2 غرفة + حمام . الدور 

االر�شي �شاالت - حمامني - مطبخ حت�شريي. الدور االأول : من 4 غرف - 3 حمامات - �شالة. 

الدور الثاين : من غرفة خادمة - حمام - �شطح.

ثانيا: �صروط املزاد:

كويتي«.  دينار  األــف  و�شتون  »مائة  د.ك   160000 قــدره  اأ�شا�شي  بثمن  املــزاد  يبداأ   : اأوالً  

وي�شرتط للم�شاركة يف املزاد �شداد خم�س ذلك الثمن على االأقل مبوجب �شيك م�شدق من 

البنك امل�شحوب عليه اأو مبوجب خطاب �شمان من اأحد البنوك ل�شالح اإدارة التنفيذ بوزارة 

العدل.

ثــانــيـًا: يجب على من يعتمد القا�شي عطاءه اأن يودع حال انعقاد جل�شة البيع كامل الثمن 

الذي اعتمد وامل�شروفات ور�شوم الت�شجيل.

ثــــالثًا: فان مل يودع من اعتمد عطاءه الثمن كاماًل وجب عليه اإيداع خم�س الثمن على االأقل واإال 

اأعيدت املزايدة على ذمته يف نف�س اجلل�شة على اأ�شا�س الثمن الذي كان قد ر�شا به البيع.

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

خام�صًا: اإذا اأودع املزايد الثمن يف اجلل�شة التالية حكم بر�شو املزاد عليه اإال اإذا تقدم فـي هذه 

اجلل�شة من يقبل ال�شراء مع زيادة الع�شر م�شحوباً باإيداع كامل ثمن املزاد ففي هذه احلالة 

تعاد املزايدة فـي نف�س اجلل�شة على اأ�شا�س هذا الثمن.

�صاد�صًا: اإذا مل يقم املزايد االأول باإيداع الثمن كاماًل يف اجلل�شة التالية ومل يتقدم احد للزيادة 

بالع�شر تعاد املزايدة فوراً على ذمته على اأ�شا�س الثمن الذي كان قد ر�شا به عليه يف اجلل�شة 

ال�شابقة واليعتد يف هذه اجلل�شة باأي عطاء غري م�شحوب باإيداع كامل قيمته. ويلزم املزايد 

املتخلف مبا ينق�س من ثمن العقار.

�صابعًا: يتحمل الرا�شي عليه املزاد يف جميع احلاالت ر�شوم نقل وت�شجيل امللكية وم�شروفات 

اإجراءات التنفيذ ومقدارها 200 د.ك واأتعاب املحاماة واخلربة وم�شاريف االإعالن والن�شر 

عن البيع يف ال�شحف اليومية.

ثـامـنًا: ين�شر هذا االإعالن تطبيقاً للقانون وبطلب املبا�شرين الإجراءات البيع وعلى م�شوؤوليتهم 

دون اأن تتحمل اإدارة الكتاب باملحكمة الكلية اأية م�شوؤولية.

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

تنبيه: 1 - ين�شر  هذا االإعالن عن البيع باجلريدة الر�شمية طبقاً للمادة 266 من قانون املرافعات.

2 - حكم ر�شو املزاد قابل لال�شتئناف خالل �شبعة اأيام من تاريخ النطق باحلكم طبقاً للمادة 

277 من قانون املرافعات.

3 - تن�س الفقرة االأخرية من املادة 276 من قانون املرافعات انه »اإذا كان من نزعت ملكيته 

�شاكناً يف العقار بقي فيه كم�شتاأجر بقوة القانون ويلتزم الرا�شي عليه املزاد بتحرير عقد 

اإيجار ل�شاحله باجرة املثل«.

ملحوظة هامة:

يحظر على جميع ال�شركات واملوؤ�ش�شات الفردية امل�شاركة يف املزاد على الق�شائم اأو البيوت 

املخ�ش�شة الأغرا�س ال�شكن اخلا�س عماًل باأحكام املادة 230 من قانون ال�شركات التجارية 

امل�شافة بالقانون رقم 9 ل�شنة 2008.

اإعالن عن بيع  عقار باملزاد العلني

 GUST الموقع اإللكتروني لـ 
األفضل في الشرق األوسط

 محمد المجر
  حصل املوقـــع اإللكتروني اخلـــاص بجامعة اخلليـــج للعلوم 
والتكنولوجيا (GUST) على جائزة أفضل موقع تفاعلي لعام ٢٠١٠ 
على مستوى الشرق األوسط ومتنح اجلائزة من قبل مؤسسة التعليم 

ويب وكان ذلك في حفل اقيم في بيروت.
  وتســـلم اجلائزة مدير التطبيق فـــي إدارة تقنية املعلومات في 
جامعة اخلليج للعلوم والتكنولوجيا د.طاهر محمد علي، ورئيس 
املكتب الثقافي في سفارة الكويت في لبنان د.منى آل الغيص نيابة 
عن اجلامعة والكويت. وتلقى موقـــع جامعة اخلليج هذه اجلائزة 
املرموقة استنادا الى استعراضاتها املمتازة من خالل جميع معايير 
اجلائزة مبا في ذلك املفهوم واإلبداع وسهولة االستخدام واملضمون 

والبنية واحللول والتصميم املرئي واجلماليات والتفاعل. 

 د.طاهر محمد علي ومنى الغيص خالل تسلم اجلائزة 

 (سعود سالم) د.العجمي داخل جناح بيت التمويل

 (سعود سالم) د.طاهر الصحاف ود.صالح املضحي يكرمان أحد املهندسني

 د.نادية شعيب مع عدد من املشاركني في اليوم املفتوح

 د.راشد العجمي داخل جناح البنك التجاري

 املهندسات املكرمات

 العجمي: إطالع الطلبة على الوظائف المتاحة في سوق العمل

 «الهندسة» احتفلت بتخريج فريق مشروع «رؤى شابة.. ألزمة شابت»

 الشعيب: تعريف طلبة «الثانوي» 
  بالتخصصات المتاحة في «العلوم»

 حتت رعاية عميدة كلية العلوم 
بجامعة الكويت د.نادية شــــعيب 
أقامت الكلية اليوم املفتوح الثامن 
حتت شــــعار «النبات واحلياة» 
صباح أمس مبشاركة جميع األقسام 
العلمية بالكليــــة، بحضور عدد 
من املسؤولني واألساتذة بالكلية 
وتواجد عدد من مدارس املرحلة 

الثانوية من البنات.
  وقالــــت عميدة كليــــة العلوم 
بجامعة الكويت د.نادية شــــعيب 
ان كلية العلوم حترص ســــنويا 
على إقامة اليوم املفتوح مبشاركة 
العلمية واملكاتب  جميع األقسام 
والوحدات املساندة بالكلية، مشيرة 
إلى أن الهدف مــــن هذا اليوم هو 
تعريف طلبة القســــم العلمي في 
املرحلة الثانوية وحتديدا الصف 
الثانــــي عشــــر بالتخصصــــات 
املختلفــــة بالكليــــة، إذ أن الكلية 
تضم سبعة أقسام مختلفة فهناك 
الذي  البيولوجية  العلوم  قســــم 
يطرح خمسة برامج هي الكيمياء 
احليويــــة والبيولوجية اجلزئية 
وعلــــم احليــــوان وعلــــم النبات 
الكلية  أن  وامليكروبوجلي، كمــــا 

تقدم قسم علوم األرض والبيئة 
ويطــــرح برنامــــج اجليولوجيا 
وبرنامج علوم البيئة باإلضافة إلى 
البرامج املشتركة لعلوم الصحراء 
وعلوم البحار، أما قسم الكيمياء 
الكيمياء  فيطرح تخصصني هما 
التطبيقيــــة، ويطرح  والكيمياء 
قسم الفيزياء تخصصني أيضا هما 
الفيزياء الهندسية والفيزياء الطبية 

والتطبيقية، أما قســــم اإلحصاء 
فيطرح اإلحصاء احليوي واإلحصاء 
العمليات، ويطرح قسم  وبحوث 
الرياضيات  الرياضيات كال مــــن 
املاليــــة، باإلضافة  والرياضيات 
إلى تخصص احلاســــوب. وقالت 
د.شعيب ان الهدف من هذا املعرض 
أو اليوم املفتوح هو عرض جميع 
التخصصات حتى يتمكن الطالب 

من اختيار التخصص الذي يناسبه، 
ومن اجلهات املشاركة أيضا داخل 
الكلية مكتب التوجيه واإلرشــــاد 
ووحدة امليكروسكوب االلكتروني 
ومكتــــب اخلريجــــني والتدريب 
الطالبي، لتعريف الطلبة بحاجة 
سوق العمل، وفي النهاية تقدمت 
د.شعيب بجزيل الشكر جلميع من 

ساهم في تنظيم هذا اليوم. 

 اتحادا الجامعة و«التطبيقي» 
ينظمان «نستاهل الـ ٢٠٠» اليوم

 آالء خليفة
  وجه رئيس الهيئة االدارية باالحتاد الوطني لطلبة الكويت 
ـ فرع اجلامعة محمد مشـــعان دعوة عامـــة لكل االحتادات 
الطالبية مبختلف اجلامعات على مستوى الكويت حلضور 
االجتماع املقرر عقده اليوم الثالثاء في متام الســـاعة ٦٫٠٠ 
مساء مببنى االحتاد الوطني لطلبة الكويت باخلالدية مبنى 
٢٠خ بكلية الهندســــــة والبترول وذلك من اجل العمل على 
توحيد اجلهود التي من شأنها دعم احلملة الطالبية «نستاهل 

الـ ٢٠٠».
  واثنى مشعان على جهود رئيس واعضاء الهيئة التنفيذية 
املشرفة على كل االحتادات الطالبية داخل الكويت وخارجها 
وعلى الدور املثمر والفعال التي تقوم به في ســـبيل العمل 
على حتقيق ودعم احلملة الطالبية «نستاهل الـ ٢٠٠» وذلك 
بتســـهيل كل االعمال ودعم املقترحـــات والتضامن مع تلك 
املطالبات وتوحيد الصفوف واجلهود من اجل ايصال صوت 
الطالب الى اجلهات املســـؤولة بالدولـــة للعمل على تلبية 

احتياجاتهم.
  بدوره اكد رئيس الهيئة االدارية باالحتـــاد العام للهيئـــة 
العامة للتعليـــم التطبيقي والتدريب فيصل العتيبـــي أن 
تلـــك الدعـــوة هي دعـــوة عامة ملمثلي اجلمـــوع الطالبيـــة 
حلضـــور هــذا االجتمـــاع واملؤمتــــر الصحافــــي الـــذي 
ينـــــادي بالســـادة املسؤولـــني مبجلســـي االمـــة والـــوزراء 
املوقرين بالعمل على حتقيق طموحات ومطالب اجلمـــوع 
الطالبيـــة بزيادة قيمــــــة املكافـــأة االجتماعيـــة الى ٢٠٠ 
دينـــار بـــدال مـــن ١٠٠ دينـــار والتـــي اصبحـــت ال تلبي 
احتياجـــات الطلبة من املســـتلزمات الدراسية وغيرها من 
األمـــور االخرى والتي اصبحت معهـــا تلك املتطلبات متثل 
هاجســـا وعبئــا ثقيال علـــى كاهـــل اســـــــر وذوي هؤالء 
الطلبة كل عام اضافــة الى متطلباتهــم احلياتيـــة واليوميـــة 

املتغيــرة. 

  آالء خليفة
  أكد عميد كلية العلوم االدارية د.راشد العجمي ان معرض صناع 
االقتصاد الذي تقيمه الكلية هو فرصة لطلبة الكلية، خاصة اخلريجني 

ملعرفة سوق العمل.
  وأضاف العجمي خالل افتتاح املعرض حتت عنوان «صناع االقتصاد 
وفـــرص العمل الـ ١٦» برعاية وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي 
د.موضي احلمود ان عدد اجلهات املشاركة في املعرض ٢٠ جهة حكومية 
وخاصة، مشيرا الى ان الكلية تهتم بإقامة مثل هذه املعارض للطلبة 
لالســـتفادة وتعريفهم على ســـوق العمل بعد تخرجهم حتى تكون 

الوظيفة متاحة بني أيديهم».
  من جانبها، أوضحت مشرف مكتب التدريب الطالبي واخلريجني 
في الكلية د.ســـمر باقر ان هذا املعرض يهـــدف الى مواصلة حتقيق 
رسالة دعم وتأهيل الكوادر الوطنية للعمل في القطاعات املختلفة من 
خالل تقدمي عدد كبير من الفرص الوظيفية في املعرض، ومن ناحية 
أخرى تشـــجيع الشباب الكويتي على بناء فكرة كاملة عن العمل في 
هذه القطاعات قبل التخرج، وبالتالي حتديد املسار الوظيفي الصحيح 

الذي يتالءم مع شخصيتهم ومؤهالتهم.
  وذكرت د.باقر ان مكتب التدريب الطالبي واخلريجني يحرص على 

التواصل من خالل قطاعات العمل املختلفة التي تشارك في املعرض 
سنويا ومن خالل تدريب الطلبة في هذه القطاعات والتي تسعى بشكل 
دائم الى املساهمة في أنشطة الكلية واجلامعة من منطلق إميانها بأن 
الوطن بحاجة للثروة البشرية املتمثلة في أبنائه بهدف املساعدة على 

حتريك عجلة التطور االقتصادي في البالد بشكل أسرع وأفضل.
  وأضافت أن املعرض شارك فيه عدة جهات متثل قطاعات مختلفة 
من سوق العمل مثل: قطاع البنوك، قطاع البترول، قطاع االتصاالت، 
قطاع االستثمار، قطاع الصناعة، وقطاع التدقيق احملاسبي باالضافة 

لوزارة الدفاع. 

 ندى أبونصر
  حتت رعاية وحضور مدير عـــام الهيئة العامة للبيئة د.صالح 
املضحـــي، أقام مكتب العميد املســـاعد للتخطيط والتطوير املهني 
بكلية الهندســـة والبترول بجامعة الكويت حفـــل تخريج الدفعة 
االولى من مهندســـي مشروع «رؤى شابة.. ألزمة شابت» للخبرات 
النفطية، بحضور عميد كلية الهندســـة والبترول بجامعة الكويت 
د.طاهر الصحاف، والعمداء املساعدين، وذلك يوم أمس االثنني بقاعة 

املؤمترات مببنى مدير جامعة الكويت باخلالدية.
  من جهته، أكد مدير مكتب االستشارات والتطوير املهني د.آدم املال 
ان الدور الكبير الذي قام به فريق مشروع «رؤى شابة.. ألزمة شابت» 
يعد من أكبر االجنازات التي تســـجل في صفحات جامعة الكويت، 
مشيرا الى انه اســـتطاع أن يعالج أزمة قد سببت أثرا سلبيا على 
البيئة، موضحا ان اجلهد املشرف الذي قام به فريق عمل املشروع 
بالتعاون مع أعضاء هيئة التدريس ساهم في تنمية املوارد بالدولة، 

ملا له أثر في املردود االيجابي ملشاريع الكويت.
  وأوضح د.املال ان جرمية حرق آبار النفط الكويتية من قبل اجليش 

العراقي ١٩٩١، خلفـــت أكبر كارثة بيئية في التاريخ، حيث تكونت 
ما يزيد على ١١٤كم٢ من البحيـــرات النفطية على أراضي الكويت، 
تاركة آثارا بيئية خطيرة على حياة الكائنات احلية البرية، وآثارا 
خطيرة على صحة االنسان على املدى الطويل، مشيرا الى ان جلنة 
التعويضات في هيئة االمم املتحدة اقترحت أن يتم «ردم» النفايات 

النفطية املخلفة من االحتالل العراقي الغاشم.
  وبني املال ان فريقا من املهندسني الشباب وهم أحمد النسيم، دانة 
الدويسان، نور اجبارة، دالل الزيادي، بدور املطيري ومها الديحاني 
قاموا بعمل دراسة خلصائص التربة امللوثة، لتصميم طرق معاجلة 
للتربة قابلة للتطبيق في الكويت، وذلك للتخلص من مشكلة أهملت 
لعقدين من الزمن ال لتغطيتها، مشيرا الى ان بداية املشروع كانت 
باختيـــار موقع تعرض ملثل هذا النوع من التلوث النفطي، وقد مت 
حتديد منطقة «بحرة» لتعرضها لتلوث جراء كسر في احد أنابيب 
النفط، وبذلك كان موقعا ممثال لألراضي امللوثة. مت تسقيط احداثيات 
هذا املوقع عن طريق االقمار الصناعية، وحتديد املنطقة التي سيتم 
دراستها، وكإجراء احترازي، مت استبعاد حقول االلغام احملتملة، كما 

قام الفريق بزيارة استطالعية للموقع وأخذ عينات للتربة من أماكن 
عشوائية متفرقة، ومت حفظها في حافظات حرارية (٤ سيليزية). 
ومت عمل التحاليل الفيزيائية والكيميائية للعينات، حيث توضح 
التحاليل الفيزيائية التغير في خصائص التربة امللوثة وغير امللوثة، 
وتبني التحاليل الكيميائية نسب وتراكيز امللوثات، ومدى ارتفاعها 
عن النســـب املسموح بها عامليا، مبينا انه بعد احلصول ع ى نتائج 
التحاليل املخبرية، متت دراسة النتائج ومقارنتها، وحتديد املناطق 

االكثر تركيزا على خريطة املوقع.
  وقدم فريق عمل املشـــروع عرضا مرئيا يصور آلية العمل التي 
قاموا بها طوال فترة العمل، موضحا اخلطوات التي اتبعوها إلجناز 

هذا املشروع بشكل دقيق وواضح.
  وفي اخلتام، قام عميد كلية الهندسة والبترول بجامعة الكويت 
د.طاهر الصحاف بتكرمي فريق مشروع «رؤى شابة.. ألزمة شابت» 
وهم م.أحمد النســـيم، م.دانة الدويســـان، م.نـــور اجبارة، م.دالل 
الزيادي، م.بدور املطيـــري وم.مها الديحاني، تعبيرا ملا قدموه من 

جهود واضحة في تنمية املوارد ملشاريع الكويت. 

 «العلوم اإلدارية» افتتحت معرض صناع االقتصاد

 تحت رعاية مدير عام الهيئة العامة للبيئة

 افتتحت اليوم المفتوح الثامن تحت شعار «النبات والحياة»

 الهاجري: رفع عدد الجامعات المعتمدة 
في المملكة المتحدة من ٨٣ إلى ١٤٣

  لنــــدنـ  كونا: أعلن مدير املكتب الثقافي في اململكة املتحدة د.محمد 
الهاجري أمس اعتماد وزارة التعليم العالي الالئحة اجلديدة للجامعات 
ورفعها من ٨٣ إلى ١٤٣ جامعة. وقال الهاجري في تصريح لـ «كونا» ان 
هذا القــــرار جاء عقب ترؤس وزيرة التربية والتعليم العالي د.موضي 
احلمود اجتماع جلنة االعتماد األكادميي حيث متت فيه املوافقة على رفع 
عدد اجلامعات املعتمدة في اململكة املتحدة الى ١٤٣ جامعة وإلغاء القرار 
السابق الصادر في يونيو من العام املاضي والذي حددها بـ ٨٣ جامعة 
فقط، مشيرا إلى ان القائمة اجلديدة اعتمدت اجلامعات وفقا للتخصص 
والدرجة (بكالوريس وماجســــتير ودكتوراه). وأوضح ان سبب رفع 
عدد اجلامعات يعود إلى ان الالئحة القدمية لم تشمل بعض اجلامعات 
العريقة في تخصصات مهمة والسيما في الدراسات العليا ولذا كان واجبا 
تصحيح هذا القرار وإضافــــة عدد من اجلامعات مثل كلية لندن إلدارة 
األعمال ومدرسة الصيدلة وجامعة كرامفيلد للهندسة والطيران. وقال 
الهاجري ان قرار اعتماد دراســــة تخصص الهندسة في اململكة املتحدة 
مقرون بشرط مهم وهو ان يكون البرنامج معتمدا في «مجلس الهندسة 
البريطاني» لدرجات البكالوريس واملاجســــتير. وشدد الهاجري على 
أهمية حصول الطالب والطالبات الراغبني في الدراسة باململكة املتحدة 
على شهادة «ايفاد قبول» وتعطى من املكتب الثقافي محذرا من ان عدم 
حصولهم على هذه الشهادة قبل التحاقهم باجلامعة يعني عدم اعتراف 
وتصديــــق املكتب لصحيفة تخرجهم، وردا على املطالبات بعدم حتديد 
ســــقف لعدد الطالب والطالبات الكويتيني في اجلامعات البريطانية بـ 
٥٠ مقعدا فقط قال الهاجري: ان القرار الوزاري ابقى هذا الشرط قائما، 
ولم يطرأ عليه تغير في جميع التخصصات باستثناء تخصصي الطب 

البشري وطب االسنان. 


