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طالل الفهد: خط ساخن لتلقي اقتراحات الشباب

»الشباب والرياضة« تنظم لقاء شبابيًا مع طلبة »التربية«

والبناء.وأوضح الشيخ طالل 
الفهد انه قام بتخصيص رقم 
هاتف )خط س����اخن( لتلقي 
جميع االقتراح����ات واألفكار 
الش����بابية لكل  واملالحظات 
ما يتعلق بتطوير األنش����طة 
والبرامج الشبابية، وذلك عبر 
رس����ائل ال� SMS ومن خالل 
البري����د االلكتروني اخلاص 
بقطاع الشباب املخصص لتلقي 
االقتراحات والذي سيتم اإلعالن 
عنه الحقا.يذكر ان اللقاء كان 
قد بدأ بكلمة ترحيبية من نائب 
الشباب  العام لشؤون  املدير 
جاسم يعقوب أوضح فيها ان 
مراكز الش����باب ستحول الى 
مراكز خدمة مجتمع الستقبال 
جميع الشرائح العمرية، حيث 
ستوفر بها اخلدمات املناسبة 
لكل أفراد األسرة.وأكد يعقوب 
ان هذا التوج����ه يأتي تنفيذا 
للرغب����ة الس����امية لصاحب 
الس����مو األمير الشيخ صباح 
األحمد وسمو ولي عهده األمني 
الشيخ نواف األحمد بتوفير 
أسباب الرعاية والعناية لشباب 
الكويت واعدادهم خلدمة الوطن 
في جميع املجاالت وبإيعاز من 
الشيخ طالل الفهد مدير عام 

الهيئة باإلنابة.

التي مازالت  تلك االيجابيات 
تساهم في رفع شأن وطننا.
ولفت الفهد الى وجود طاقات 
شبابية قدمت الكثير للوطن، 
واآلن ليس لدينا وقت لنهدره 
دون عمل مميز يقدم الى كويتنا 
الغالية خاصة في ظل وجود 
التطلع����ات واالبداعات  تلك 
الشبابية والطموح لبذل املزيد، 
الش����ديد على  مؤكدا حرصه 
التواصل مع الشباب وإتاحة 
التعامل  الش����فافية في  مبدأ 
م����ع كل القضاي����ا املطروحة 
في مختلف املستويات وعلى 
جميع االجتاهات، مشيرا الى 
ضرورة تقبل الرأي واحترام 
الهادف  الرأي اآلخ����ر والنقد 

أكد مدير عام الهيئة العامة 
للش����باب والرياضة باإلنابة 
الشيخ طالل الفهد حرص الهيئة 
وسعيها الشديد الى تفعيل أدوار 
الهيئة الش����بابية والتوعوية 
احملققة لغايته����ا في صناعة 
املناخ الشبابي اجلديد بطرح 
بدائل قيمية وتوجيهية تفعل 
من شراكتها املجتمعية الرامية 
الدع����م والرعاية  الى توفير 
وال����زاد الش����بابي والتربوي 
ملختلف شرائح أبنائنا الطلبة 
بجميع مراحلهم الدراسية مع 
احملافظة على األدوار اجلوهرية 
واحملوري����ة واالرتقاء بها في 
ربط الطلبة مع أنشطة وبرامج 
الفترة املسائية  الهيئة خالل 
ودمجهم بصورة أكثر ايجابية 
ليكونوا عناصر فاعلة وبناءة 

داخل املجتمع.
جاء ذلك خالل اللقاء الشبابي 
الذي جمع الشيخ طالل الفهد 
مع مجاميع املجالس الطالبية 
للبنني في املناطق التعليمية 
الس����ت مبقر الهيئة بحضور 
نائ����ب املدير العام لش����ؤون 
الشباب جاسم يعقوب ومدير 
إدارة الهيئات الشبابية طارق 
احلس����ون ومدير إدارة مراكز 
الشباب عصام البصارة ومدير 
إدارة شؤون اإلعالم والنشر 
توفيق العيد وجمع كبير من 
الطلبة واملوجهني واألساتذة 
العاملني باحلقل التعليمي، حيث 
وجه الشيخ طالل الفهد رسالته 
للجميع، مشيرا الى ان هناك 
أخطاء تبرز بالعمل الشبابي 
نتيجة تداخل االختصاصات 
في العمل وهذه مقبولة حيث 
انها دليل قاطع على الرغبة في 
االصالح وتوجيه املسار فمن 

ال يعمل ال يخطئ.
الهيئة  وأضاف مدير عام 
باإلناب����ة ان بداي����ة عمل����ه 
للتواصل مع القطاع الشبابي 
سيتخللها تنظيم ورشة عمل 
مع القياديني بالهيئة الستكمال 
مسيرة من سبقونا في العمل 
بامليدان الشبابي، موضحا انهم 
غرسوا أشياء كثيرة وايجابية 
ومن املهم ان نس����تلهم منهم 

الشيخ طالل الفهد متحدثا خالل اللقاء

أحد املشاركني يقدم مداخلة عن بعض األنشطة

أسرار ومفاتيح الفوز مبسابقة البحوث في »احملاسبة«

سوق خيري لـ »النبراس الدولية« و»التكافل للتأمني«

حتسني العمل، وتوفير فرصة 
أكبر للفوز مبسابقة البحوث، 
وجتاوز األخطاء التي ميكن ان 

يقع فيها املشاركون.
واستعرضت الندوة ملفاتيح 
الفوز التي تتلخص في الدوافع 
واحلوافز من خ����الل مواكبة 
التطور املس����تمر ف����ي مجال 
البح����ث العلمي، واكتس����اب 
مهارات وخب����رة أكبر، وإثراء 
معلومات الباحث، واالجتهاد 
والعمل بروح الفريق )البحث 
اجلماعي(، وحتفيز املشارك 
على النشاط واملتابعة العلمية، 
وتوطيد التواصل بني موظفي 
الديوان مبختلف مسمياتهم 

الوظيفية.
وتخل����ل الن����دوة عرض 
أهم املالحظات التي رصدتها 
جلنة حتكيم البحوث العلمية 
والتطبيقية على بعض البحوث 
التي قدمت في مسابقات البحوث 
الس����ابقة التي نظمتها إدارة 

املنظمات الدولية بالديوان.

الغنائية والترفيهية التي سعد 
بها اجلميع.من جانبها، أكدت 
مس����اعدة مدير إدارة التكافل 
االجتماع����ي والصح����ي في 
شركة التكافل للتأمني التكافلي 
)الش����ركة الراعية للس����وق( 
حصة العودة ان رعاية الشركة 
للمعرض األول ملدارس النبراس 
النموذجية لذوي االحتياجات 
اخلاصة يأتي في إطار التزامها 
جتاه دورها االجتماعي، وإدراكا 
منها ألهمية توفير بيئة داعمة 
للعملية التعليمية، الفتة الى 
ان املعرض يهدف الى توعية 
الطلبة بأهمية العطاء والتبرع 
ومشاركة اآلخرين في مختلف 
املج����االت االجتماعية وعلى 
ض����رورة ان يكون����وا أف����راد 
فاعلني في املجتمع.وأش����ارت 
العودة الى ان املعرض ساهم 
في إدخال البهجة والس����رور 
عل����ى قلوب األطف����ال، حيث 
شهدت أنشطته إبراز مواهب 
األطفال من املشغوالت اليدوية 
والرسومات الفنية وغيرها من 

املواهب املتميزة.
وفي ختام تصريحها ثمنت 
العودة أهمية إحياء املناسبات 
االجتماعية واحلفالت املدرسية 
خصوصا لذوي االحتياجات 
اخلاصة، مؤكدة حرص شركة 
التكاف����ل للتأم����ني التكافلي 
والتزامها على مواصلة دعمها 

لتلك املناسبات.

املستمر، وتقييم درجة تفاعل 
أعضاء الديوان، فيما يتعلق 
بالعوامل املرتبطة بالدافعية 

والتحفيز على األداء املتميز.
اس����تهدفت الندوة التأكيد 
على أهمية مسابقة البحوث، 
واملش����اركة فيها وتش����جيع 
املدققني على املشاركة باملسابقة 
لتحسني وتطوير األداء الفني 
ونقل وتب����ادل اخلبرات بني 
املش����اركني مبا يس����اهم في 

من منطلق توفير فرصة أكبر 
للفوز بجوائز مسابقة البحوث 
العلمي����ة والتطبيقي����ة التي 
يقيمها ديوان احملاسبة سنويا 
للعاملني به، وتذليال للعقبات 
واستقطابا ألكبر شريحة ممكنة 
للمشاركة، نظم ديوان احملاسبة 
امس ندوة بعنوان »أس����رار 
ومفاتيح الفوز في مس����ابقة 
البحوث على مستوى جميع 
قطاعات الديوان«، والتي أعدتها 
إدارة الرقابة على التس����ويق 
واالستثمار بقطاع الرقابة على 
القطاع النفطي ونظمتها إدارة 
املنظمات الدولية بالتعاون مع 
إدارة اإلعالم والعالقات العامة.

وتنطلق فكرة الندوة من خالل 
تفعيل القطاع النفطي بالديوان 
ألهداف اس����تراتيجية ديوان 
احملاسبة 2006-2010 والتي 
تنص إح����دى منتجاتها على 
تشجيع وحتفيز املستويات 
املهني����ة واإلداري����ة املختلفة 
على عملية التعليم والتطوير 

أقامت مدرس����ة النبراس 
الدولية النموذجية ثنائية اللغة 
السوق اخليري األول ملساعدة 
مرضى السرطان حتت رعاية 
شركة التكافل للتأمني التكافلي، 
حيث سيتم تقدميه لصالح مبرة 
رقية عبدالوهاب القطامي، وقد 
اشتمل املعرض على مشغوالت 
يدوية لطلبة املدرسة، والتي 
متيزت باحلرفية العالية التي 
تدل على املواهب العديدة التي 
ميتلكها الطالب، والتي يجب 
ان حتظى بالرعاية واالهتمام 

والعمل على تنميتها.
وبه����ذه املناس����بة أكدت 
مؤسس����ة ومدير عام مدارس 
النب����راس د.ن����ورة الظاهري 
ح����رص إدارة املدرس����ة على 
تكريس مفه����وم العطاء لدى 
الطالب وتعليمهم ما لهم وما 
عليهم، من منطلق ان مساعدة 
اآلخري����ن ض����رورة حتمية، 
مش����يرة في الوقت نفسه الى 
ان منو وتقدم املجتمع ينبع من 
التعاون فيما بني األفراد بعضهم 
البعض، من أجل إيصال رسالة 
الى طالب املدرسة بأنه يجب 
احلرص على العطاء بنفس قدر 

حرصهم على األخذ.
تصريح����ات  وج����اءت 
د.الظاهري على هامش افتتاحها 
للسوق اخليري الذي نظمته 
مدارس النب����راس، مؤكدة ان 
املرض����ى هم األول����ى بتقدمي 

د.محمد أشكناني وإميان الهويدي يتحدثان في الندوة

قص شريط افتتاح السوق اخليري

مشاركات بالسوق اخليري

الدعم املعن����وي واملادي لهم 
ألنهم في حاجة ماسة الى رسم 
البسمة على شفاههم، ولفتت 
الى ان السوق قد اشتمل على 
الكثير من األعم����ال اليدوية 
واألعمال الفنية للطالب ومن 
اجلهات املشاركة في السوق، 
باالضافة الى العديد من الفقرات 

املذن: رحلة مخفضة ملساهمي 
تعاونية الزهراء إلى شاليهات الوطنية

صفر يوّقع عقد إنشاء مبنى
 »شؤون القصر« بـ 20 مليون دينار

امليع يشيد بجهود الزياني
 في إنهاء األزمة اليمنية

سفارتنا في املكسيك تشارك 
باالحتفال الثقافي للحكومة الفيدرالية

فان توندر: نشكر الكويت على دعمها 
حلرية جنوب أفريقيا

أعلن رئيس جلنة اخلدمات االجتماعية في جمعية الزهراء التعاونية 
س����ليم املذن، أن اجلمعية استكملت استعداداتها لتنظيم رحلة مخفضة 
ملس����اهميها إلى شاليهات منتزه الوطنية في منطقة اخليران، وذلك بعد 
الصدى الطيب واالستحس����ان الكبير الذي حققته رحلة العمرة نتيجة 
اجله����ود الطيبة التي بذلها أعضاء مجل����س اإلدارة، إضافة إلى التعاون 
والتفاعل الكبيرين من قبل املعتمرين خالل 
هذه الرحلة اإلميانية العظيمة.وذكر املذن أن 
رحلة الشاليهات والتي بدأ التسجيل فيها 
منذ األحد املاضي ويستمر حتى األحد 29 
اجلاري، تأتي في سياق باقة من األنشطة 
الترفيهية التي ينوي مجلس اإلدارة تفعيلها 
خالل العطلة الصيفية املقبلة، موضحا أن 
هذه الرحلة التي ستستمر ملدة أسبوع ابتداء 
من 19 يونيو وحتى 25 يونيو املقبل، سوف 
يتخللها العديد من األنشطة واملسابقات إلثراء 
الفرحة بني روادها.وعن الشروط التي يجب 
توافرها لالستفادة من الرحلة، ذكر املذن أنه 
البد أن يكون املتقدم مساهما في اجلمعية 
حتى 31 أكتوبر املاضي، وأن يكون الشاليه باسم رب األسرة املساهم حسب 
بطاقة العائلة، عالوة على أهمية تس����ديد الرسوم كاملة عند التسجيل، 
الفتا إلى أنه سيتم إجراء قرعة إذا زاد عدد املشتركني عن املطلوب، وذلك 
في ال� 7 مس����اء من يوم األربعاء 1 يوني����و في مقر مركز تنمية املجتمع 
في الزهراء.وأوضح املذن أن رحلة الشاليهات ستكون بأسعار مدعومة 
ملساهمي التعاونية، وذلك دعما من اجلمعية، وإميانا من مجلس اإلدارة 
بأهمية تنظيم مثل هذه األنشطة التي تسهم بشكل فاعل في كسر روتني 
احلياة، والترويح عن النفس وتوليد النشاط وحفز الهمة،وكشف املذن 
أن مجلس اإلدارة يعتزم إطالق املزيد من األنش����طة خالل الفترة املقبلة، 
ومن ضمنها توفير التذاكر املخفضة للمناطق السياحية والترفيهية مثل 
أكوابارك واملركز العلمي، وكذلك التعاون مع بعض املعاهد الصحية لتأمني 
اش����تراكات للمساهمني وأبنائهم بأسعار مخفضة، باإلضافة إلى أنشطة 
وفعاليات أخرى سيتم اإلعالن عنها في وقت الحق.وفي ختام تصريحه، 
أكد املذن أن مجلس اإلدارة ماض في الوفاء بالتزاماته جتاه املس����اهمني 
وأهالي املنطقة فيما يتعلق مبثل هذه األنشطة واملساهمات املنتظرة من 
قبل أهالي املنطقة، إضافة إلى األصعدة التسويقية واإلنشائية، سعيا منه 
إلى إكمال مسيرة منافسة اجلمعيات األخرى التي بدأها منذ توليه إدارة 

اجلمعية، ووصوال إلى السبق والتفوق عليها في شتى املجاالت.
محمد راتب  ٭

وّقع وزير االشغال ووزير الدولة لشؤون البلدية د.فاضل صفر 
عقد انشاء واجناز وصيانة مبنى املقر الرئيسي للهيئة العامة لشؤون 

القصر بقيمة اجمالية تبلغ 20357679 دينارا.
ويقع املشروع في منطقة املرقاب على مساحة تقدر ب� 10554 مترا 
مربعا ويتكون مبنى الهيئة من س���ردابني ملواقف السيارات تتسع 

لعدد 82 سيارة ومن مبنى رئيسي عبارة 
عن برجني متالصقني مشيدين اعلى مبنى 
منخفض يتكون من ستة طوابق والبرجان 
احدهما يتكون من 16 طابقا واالخر من 
25 طابقا باجمالي مساحة بنائية 50832 

مترا مربعا.
ويضم املشروع مبنى ملواقف السيارات 
ويتكون من سردابني وارضي وخمسة 
طوابق متكررة تتس���ع ل� 856 س���يارة 
ويحتوي على ملجأ يتسع ل� 100 شخص 

مبساحة بنائية 38289 مترا مربعا.

صنعاء � كونا: أثنى سفيرنا في صنعاء فهد امليع على جهود االمني 
العام ملجلس التعاون لدول اخلليج العربية د.عبداللطيف الزياني 
التي يبذلها مع مختلف االطراف اليمنية في السلطة واملعارضة بغية 

التوصل الى انهاء االزمة مبا يحفظ امن واستقرار ووحدة اليمن.
جاء ذلك خالل مأدبة عشاء أقامها امليع على شرف الزياني والوفد 

املرافق ل���ه بحضور رؤس���اء البعثات 
الديبلوماسية اخلليجية املعتمدين في 

صنعاء.
واعرب امليع ع���ن االمل في ان تكلل 
جهود مجلس التعاون بتوقيع املبادرة 
اخلليجية التي تعكس حرص دول املجلس 
عل���ى انهاء االزمة وعدم اراقة املزيد من 
الدماء واعادة احلياة الطبيعية الى مختلف 

املدن اليمنية.
م���ن جهته تق���دم الزياني بالش���كر 
والتقدير لك���رم الضيافة وتبادل خالل 
املأدب���ة االحاديث الودية مع الس���فراء 
الى مس���تجدات اوضاع  وتطرق معهم 

املنطقة.

شاركت سفارتنا لدى الواليات املتحدة املكسيكية في االحتفال 
الثقافي السنوي الذي تقيمه احلكومة الفيدرالية املكسيكية مبشاركة 
الس���فارات العربية واالسالمية واالجنبية املعتمدة واملؤسسات 

احلكومية واالهلية.
وقال سفيرنا في مكسيكو س���ميح جوهر حيات ان السفارة 

حرصت على املشاركة في هذه املناسبة 
التي تقام على اهم شارع في العاصمة 
مكس���يكو سيتي ريفورما آفنيو الذي 
ميتد على م���دى 12 كيلو مترا، مؤكدا 
أن ذلك يعتبر فرصة لتعريف املجتمع 
املكس���يكي بالثقافة والتراث الكويتي 

وبأهم منجزات الكويت عبر الزمن.
واضاف السفير حيات أن مشاركة 
السفارة في هذه املناسبة التي يحضرها 
مئ���ات اآلالف من املكس���يكيون تأتي 
متزامنة مع استمرار احتفاالت سفارة 
الكويت لدى املكسيك بالذكرى ال� 50 
على اس���تقالل الكوي���ت وال� 20 على 

التحري���ر ومرور 5 س���نوات على تولي صاحب الس���مو االمير 
مقاليد احلكم، مش���يرا الى ان ذلك يعكس عمق عالقات الصداقة 
بني الكويت واملكس���يك، حيث افتتح جناح الكويت عمدة مدينة 

املكسيك مارسيلو اوبراد.
واوضح السفير حيات ان مشاركة السفارة بتلك االحتفاالت 
ستستمر على مدى اسبوعني تعرض خاللها االعالم واملطوبعات 
واالكالت الشعبية الكويتية وتوزع الهدايا التذكارية التي ترمز 

للكويت وماضيها وحاضرها ومستقبلها.

أصدر س���فير جمهورية جنوب أفريقيا دي���الري فان توندر 
بيانا مبناس���بة االحتفال بيوم احلري���ة في 18 اجلاري جاء فيه: 
مبناس���بة االحتفال بالذكرى السنوية ال� 17 لنيل جنوب افريقيا 
حريتها، فإننا في هذا اليوم نفكر مليا في حتقيق الدميوقراطية 
واملصاحلة الوطنية والوحدة واستعادة حقوق وكرامة اإلنسان 

في جنوب افريقيا.
اننا نحتفل اليوم باحلرية والدميوقراطية اللتني حتققتا من 
خالل تضحيات مقاتلي احلرية احلقيقيني ومواطني جنوب افريقيا 

العاديني وعاشقي احلرية بالقارة األفريقية واملجتمع الدولي.
ونود ان نعرب مجددا عن امتناننا حلكومة وش���عب الكويت 
الذين دعموا وس���اندوا نضالنا من أجل احلرية وحتطيم أسوار 

التمييز العنصري.
اننا نحيي ونشيد اليوم بجميع مواطني جنوب افريقيا الذين 
ساهموا في تأسيس دميوقراطية دستورية متينة وراسخة ومستقرة 
وفاعلة، ونحن فخورون بأن نقول للعالم ان دميوقراطية جنوب 
افريقيا فريدة من نوعها حيث انها حتققت من خالل إرادة الشعب 

وكانت مستوحاة من قبل قيادة ذات مبادئ وبصيرة نافذة.
إن النظ���ام الدميوقراطي جلنوب افريقي���ا يواجه العديد من 
التحديات، إننا ال ننظر الى ثورتنا على انها مجرد حدث بل على 

انها عملية مستمرة.
كم���ا تفتخر س���فارة جمهورية جنوب افريقي���ا بإعالنها عن 
معرض للعديد من الصور بعن���وان »إرث جنوب افريقيا للعام 
2010« إن مبدع تلك الص���ور الرائعة التي التقطت خالل بطولة 
كأس العال���م لكرة القدم 2010 التي جرت بنجاح كبير في القارة 
األفريقية العام املاضي هو بهاء الدين القزويني الذي يعد واحدا 
من ابرز املصورين الصحافيني الكويتيني فقد قام بالتقاط روح 
أمتنا ودعمنا ورؤيتنا املشتركة ل� »جنوب أفريقيا أفضل في قارة 

افريقية أفضل وعالم أفضل«.
وفي الوقت نفس���ه، فإن سفارة جنوب افريقيا وبالنيابة عن 
حكومة وش���عب جنوب افريقيا تود اإلش���ادة باملرحوم ناصر 
اخلرافي، أحد أبن���اء الكويت العظماء، الذي س���تبقى اجنازاته 
حاضرة في قارتنا من خالل مس���اهمته ف���ي بناء بعض أفضل 
املالعب في بالدنا والتي مكنتنا من اس���تضافة كأس العالم لكرة 
الق���دم 2010 بطريقة فعالة وذات كف���اءة عالية، رحم اهلل الفقيد 

وأسكنه فسيح جناته.

فهد امليع

»الكهرباء«:  بدء قطع التيار عن املزارع 
والشاليهات املتخلفة عن السداد 

لقاء النواب والتعاونيني 
في ديوانية بدر الدبوس اليوم

تعت����زم وزارة الكهرباء واملاء القيام بداية األس����بوع املقبل بتوزيع 
إنذارات على أصحاب املزارع والشاليهات واجلواخير مفادها ان عدم دفع 

قيمة الفواتير املتراكمة عليهم سيقود الوزارة الى قطع التيار عنهم.
إجراء الوزارة هذا يأتي استجابة لطلب مجلس الوزراء منها متابعة 
وتش����ديد عملية حتصيل قيمة الفواتي����ر املتراكمة من أصحاب املزارع 

والشاليهات واجلواخير والتي بلغت مديونيتها 30 مليون دينار.
وقالت مصادر مطلعة في الوزارة انها ستس����تجيب مباشرة لطلب 
املجلس، وقد بدأت فعليا في اتخاذ سلسلة من اإلجراءات لتحصيل تلك 
املديونية باعتبارها ماال عاما يجب احملافظة عليه وكذلك إصدار إنذارات 
وتكليفات بتحصيل املديونية املس����تحقة على عموم املستهلكني سواء 
برغبتهم أو عن طريق القضاء.من جهة أخرى، توقعت املصادر ان يتم 

إقرار درجات الترقية بالوزارة باالختيار خالل األسبوعني املقبلني.
دارين العلي  ٭

يجتمع اليوم األربعاء عدد من النواب وأعضاء اللجنة الصحية مع عدد 
من رؤساء وأعضاء مجالس إدارات اجلمعيات التعاونية، وذلك في ديوان 
بدر أنور الدبوس باليرموك، حيث س����يدور خالل اللقاء مناقشة قانون 
التعاون اجلديد الذي س����يكون التصويت عليه في أروقة مجلس األمة 
قريبا.وقد أبدى كثير من التعاونيني تذمرهم من القانون اجلديد الذي لم 
يأخذ رأي التعاونيني فيه والذين يرون فيه أداة لهدم احلركة التعاونية 
التي تفخر بها الكويت، وذلك كونه يحتوي على بعض السلبيات مثل 
حتديد فترة العضوية في مجلس اإلدارة بفترتني إال أكثر، وتقليص عدد 
أعضاء مجلس اإلدارة إلى خمس����ة بدال من سبعة وحتديد سن املرشح 

النتخابات اجلمعيات التعاونية بثالثني عاما فما فوق.
واعتبر التعاونيون واملراقبون أن القانون اجلديد يحتوي على مثالب 
وثغرات مغيبة عن أعضاء اللجنة الصحية في مجلس األمة، وهو ما قد 
يسهم في زيادة التجاوزات اإلدارية واملالية في مجالس االدارات، إضافة 
الى مخاوف كبيرة من أن ميهد هذا القانون الن يكون حجر أساس الى 
تخصيص اجلمعي����ات التعاونية مما يعود بالضرر على املس����تهلكني 

وذوي الدخل احملدود.
محمد راتب  ٭

د.فاضل صفر

سميح جوهر حيات

سليم املذن

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 2011/6/13م - قاعة 48 - بالدور الثاين بق�شر العدل ال�شاعة التا�شعة �شباحًا 

- وذلك تنفيذاً حلكم املحكمة ال�شادر يف الدعوى رقم 2010/191 بيوع/1.

2- رقية علي حممد الهران املرفوعة من:    1- نوره علي حممد الهران  

  3- عبدالعزيز عبداهلل حمود الهران            4- مرمي علي �شالح الهران

�شـــــــــــــــــد:    1- نا�شر حمود من�شور الهران                          2- يو�شف حممد من�شور الهران

   3- هيا حممود ار�شود                              4- خالد حممد من�شور الهران

      5- منرية حممد من�شور الهران                       6- زهيه حمود من�شور الهران

                               7- خالد حمود من�شور الهران                        8- حنان حممد من�شور الهران

                              9- وفاء حممد من�شور الهران                          10- فاطمة حمود من�شور الهران

                              11- موزه حممد من�شور الهران                       12- حامد حمود من�شور الهران

                              13- خالدة حمود من�شور الهران                    14- �شهام حمود من�شور الهران

                              15- وفاء حمود من�شور الهران                         16- ن�شار حمود من�شور الهران

                              17- �شعاد حمود من�شور الهران                       18- نهاية حمود من�شور الهران

                              19- من�شور حمود من�شور الهران                   20- �شالح حمود من�شور الهران

                              21- ورثة املرحوم / حممد من�شور حممد الهران

                              22- ورثة املرحوم / حمود من�شور الهران

اأواًل: اأو�صاف العقار:   

بالوثيقة رقم  واملو�صوف  �صارع 37 منزل 3 ق�صيمة 118 وم�صاحته 1000م2  الرميثية - قطعة 3  العقار يف منطقة  يقع 

1994/5237. العقار عبارة عن منزل �صكن خا�ص يحده �صارع و�صكة وجاران وهو مكون من دورين اأر�صي واأول ومك�صو 

باحلجر اجلريي والتكييف عادي كما يلحق باملنزل ديوانية ومطبخ خارجي.

 ثانيا: �صروط املزاد:

اأوالً  : يبداأ املزاد بثمن اأ�صا�صي قدره 350000 د.ك »ثالثمائة وخم�صون  األف دينار كويتي«. وي�صرتط للم�صاركة يف املزاد �صداد 

خم�ص ذلك الثمن على الأقل اأو مبوجب �صيك م�صدق من البنك امل�صحوب عليه اأو مبوجب خطاب �صمان من اأحد البنوك ل�صالح 

اإدارة التنفيذ بوزارة العدل.

ثــانــيـًا: يجب على من يعتمد القا�صي عطاءه اأن يودع حال انعقاد جل�صة البيع كامل الثمن الذي اعتمد وامل�صروفات ور�صوم الت�صجيل.

ثــــالثًا: فان مل يودع من اعتمد عطاوؤه الثمن كاماًل وجب عليه اإيداع خم�ص الثمن على الأقل واإل اأعيدت املزايدة على ذمته يف نف�ص اجلل�صة 

على اأ�صا�ص الثمن الذي كان قد ر�صا به البيع.

رابعــًا: فـي حالة اإيداع من اعتمد عطاوؤه خم�ص الثمن على الأقل يوؤجل البيع مع زيادة الع�صر.

خام�صًا: اإذا اأودع املزايد الثمن يف اجلل�صة التالية حكم بر�صو املزاد عليه اإل اإذا تقدم فـي هذه اجلل�صة من يقبل ال�صراء مع زيادة الع�صر 

م�صحوباً باإيداع كامل ثمن املزاد ففي هذه احلالة تعاد املزايدة فـي نف�ص اجلل�صة على اأ�صا�ص هذا الثمن.

�صاد�صًا: اإذا مل يقم املزايد الأول باإيداع الثمن كاماًل يف اجلل�صة التالية ومل يتقدم احد للزيادة بالع�صر تعاد املزايدة فوراً على ذمته على 

اأ�صا�ص الثمن الذي كان قد ر�صا به عليه يف اجلل�صة ال�صابقة وليعتد يف هذه اجلل�صة باأي عطاء غري م�صحوب باإيداع كامل قيمته. ويلزم 

املزايد املتخلف مبا ينق�ص من ثمن العقار.

�صابعًا: يتحمل الرا�صي عليه املزاد يف جميع احلالت ر�صوم نقل وت�صجيل امللكية وم�صروفات اإجراءات التنفيذ ومقدارها 200 د.ك واأتعاب 

املحاماة واخلربة وم�صاريف الإعالن والن�صر عن البيع يف ال�صحف اليومية.

ثـامـنًا: ين�صر هذا الإعالن تطبيقاً للقانون وبطلب املبا�صرين لإجراءات البيع وعلى م�صوؤوليتهم دون اأن تتحمل اإدارة الكتاب باملحكمة الكلية اأية م�صوؤولية.

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

تنبيه: 1 - ين�صر  هذا الإعالن عن البيع باجلريدة الر�صمية طبقاً للمادة 266 من قانون املرافعات.

2 - حكم ر�صو املزاد قابل لال�صتئناف خالل �صبعة اأيام من تاريخ النطق باحلكم طبقاً للمادة 277 من قانون املرافعات.

3 - تن�ص الفقرة الأخرية من املادة 276 من قانون املرافعات على انه »اإذا كان من نزعت ملكيته �صاكناً يف العقار بقي فيه كم�صتاأجر بقوة 

القانون ويلتزم الرا�صي عليه املزاد بتحرير عقد اإيجار ل�صاحله باجرة املثل«.

ملحوظة هامة : يحظر على جميع ال�صركات واملوؤ�ص�صات الفردية امل�صاركة يف املزاد على الق�صائم اأو البيوت املخ�ص�صة لأغرا�ص ال�صكن 

اخلا�ص عماًل باأحكام املادة 230 من قانون ال�صركات التجارية امل�صافة بالقانون رقم 9 ل�صنة 2008.


