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د.جاسم التمار

)قاسم باشا( جانب من املعرض   م.مؤيد السريع يفتتح املعرض

مجبل املطوع 

المطوع: »غراس« نجح في استقطاب الوعي الشعبي 
ولفت األنظار الى مبادئ وقيم مجتمعنا وتقاليدنا األصيلة

السريع: معرض القرطاسية واللوازم المدرسية 
في تعاونية مشرف يعمل على مدار 24 ساعة

محمد راتب
أك���د  رئيس مجل���س إدارة 
جمعية مشرف التعاونية م.مؤيد 
السريع، ان مجلس االدارة يسعى 
الى حتقي���ق أحد اه���م اهدافه 
االستراتيجية وهو جعل جمعية 
مشرف التعاونية على مدار العام 
وجهة جاذبة القامة املهرجانات 
التسويقية الكبرى والتي كانت 
محط استقطاب قطاعات واسعة 

واالجناز خلدمة املنطقة وابنائها 
واستحداث وتنظيم املهرجانات 
التس���ويقية ط���وال العام بكل 
فاعلية لالرتقاء باجلمعية جتاريا 

وتسويقيا.
جاء ذلك من خالل انش���طة 
القرطاس���ية  افتت���اح معرض 
واللوازم املدرس���ية في السوق 
امليزانني بجانب مركز  املركزي 
التجميل برعاية مختار منطقة 

من اجلمهور بشرائحه املختلفة، 
الس���يما ما تقدم���ه من عروض 
ومهرجان���ات فريدة متيزت بها 
وحققت عوامل النجاح التي نسعى 
إليها كما يتطلع مجلس االدارة 
الى ان يك���ون تطوير اخلدمات 
بجميع مجاالتها وانواعها احدى 
البصمات الواضحة التي يفخر بها 
كل مساهم في جمعية مشرف ومن 
هنا ينبع احلرص على التحديث 

املنير ومبشاركة  مشرف سالم 
املاركات  اكبر الشركات واشهر 

احلديثة.
وقال: يشمل املعرض تشكيلة 
الكتب والقرطاسية  واسعة من 
والشنط واملالبس املدرسية وكل 
ما يحتاجه الطلبة، مش���يرا الى 
ان املعرض يس���تقبل رواده 24 
ساعة ويجمع بني اجلودة والسعر 
التعليمي���ة  وكل املس���تلزمات 
حتت سقف واحد الى جانب ما 
س���يقدمه املعرض من مفاجآت 

للمتسوقني.
ال���ى ان مهرج���ان  واش���ار 
القرطاس���ية من ضمن سلسلة 
املهرجانات التي تنظمها اجلمعية 
على م���دار العام وذلك لالرتقاء 
باملستوى اخلدماتي واالنشطة 
والعروض اخلاصة التي نقدمها 
للمساهمني مشيدا بدور اللجنة 
االدارة وجهودها  التنفيذية في 
من اجل توفي���ر افضل واجود 

املس���تلزمات املدرسية وبيعها 
بسعر التكلفة وبعضها بأسعار 
مخفضة وهي تشمل جميع املراحل 
الدراسية الفتا الى ان اجلمعية 
حترص دائما على متيزها خلدمة 
ابناء املنطقة ومرتادي اجلمعية، 
مؤكدا أن املهرجانات التسويقية 
التي تتميز بها جمعية مشرف 
حققت جناحا كبيرا واقباال من 

جميع املناطق.
وقال.. شعارنا املصداقية في 
كل املهرجان���ات ونصنع الفرق 
باجلودة وباالسعار وبالتشكيلة 
الى جانب مش���اركة العديد من 
الش���ركات الكبرى في املعرض 
مما يس���هل على الزبائن توفير 
جميع احتياجاتهم حتت سقف 
واحد الفتا ال���ى انه توجد لدى 
العدي���د م���ن  االدارة  مجل���س 
املشاريع واالنشطة املستقبلية 
واملهرجانات التي تخدم املساهم 

وأهالي املنطقة.

أش���اد رئيس مجلس إدارة املركز العلمي والعضو املنتدب مجبل 
املطوع باحلملة الوطنية املجتمعية التي أطلقها املش���روع الوطني 
التوعوي للوقاية من املخدرات »غراس« في مارس املاضي، مؤكدا أن 
املركز العلمي ال يدخر جهدا في رعاية ودعم مثل هذه النشاطات التي 
تسعى إلى تعزيز مكارم األخالق ونشر أسس العالقات السليمة بني 

أفراد املجتمع لتقوم على احملبة واأللفة واالحترام والتراحم.
وأضاف املطوع في تصريح له متحدثا عن احلملة وأبعادها وأهدافها 
أن مش���روع »غراس« عود املجتمع الكويتي على طرح أفكار عميقة 
وذات أبعاد مجتمعية متعددة معتمدا في ذلك على األسلوب العلمي 
والعملي ومس���تخدما كل الوسائل احلديثة إليصال هذه األفكار إلى 
الشرائح املس���تهدفة من وسائل اإلعالم املختلفة وتقنيات التواصل 

احلديثة.
واعتبر املطوع أن مهنة التعليم التي بدأت مع اإلنس���ان لها األثر 
الكبير واملباشر على حياة األفراد واملجتمعات، مشيرا إلى أن املجتمعات 

املتقدمة ما كان لها أن تصل إلى ما وصلت إليه من تقدم ورخاء وتنمية 
لوال إعطاء العلم واملعلمني األهمية التي يستحقونها، مبينا أن دور 
املعلم في املجتمع ال يحتاج إلى نقاش وجدال حيث ان اجلميع يعرف 
دوره احمل���وري في تربية األجي���ال وتقدمها ويكفي أن ننظر حولنا 
لنرى آثار العلم واملعلمني في كل وسائل الراحة من تقنيات ووسائل 
اتصال وأدوات تسلية وغيرها من املخترعات التي كان املعلمون سببا 

رئيسيا لها دون أدنى شك.
وأشار املطوع إلى أن مشروع غراس جنح مرة بعد مرة في استقطاب 
الوعي الشعبي ولفت األنظار نحو املبادئ والقيم التي يجب أن نتمسك 
بها وننميها ونفاخر بها أم���ام العالم، ألن التقاليد العربية األصيلة 
واملس���تمدة من شرائع ديننا اإلسالمي احلنيف تتطابق بشكل كامل 
مع متطلبات التنمية والتطوير على املستويني اإلنساني واملجتمعي، 
وه���و األمر الذي ركزت عليه احلملة، حيث جعلت من املعلم مصدرا 

لنشر القيم وتعزيز األخالق ودعم الفضيلة بني أبناء اجليل.

المركز العلمي أشاد بحملة غراس »معلمي سر تميزي«

يجمع بين الجودة واألسعار وأحدث الموديالت

بيبي الناصر: »العمل االجتماعي« تهتم 
بهموم ومشاكل المواطنين والمقيمين

للعام السابع على التوالي اقامت جمعية العمل 
االجتماعي الكويتية مأدب����ة افطار جماعي وحفل 
قرقيعان لنزالء السجون واسرهم على مدار ثالثة 
ايام خالل شهر رمضان املبارك شملت السجن املركزي 
والس����جن العمومي وسجن النساء، وحضر حشد 
من اهالي وعائالت الس����جناء الذين توافدوا لرؤية 
ابنائهم ومشاركتهم االفطار في شهر رمضان املبارك، 
عالوة على حض����ور االطفال حفل القرقيعان الذي  
اقيم على هامش االفطار في مبادرة انسانية حازت 

رضا اجلميع.
وقالت رئيس����ة اجلمعية الشيخة بيبي الناصر 
في تصريح صحافي على هامش احلفل الذي اقيم 
للسجناء واس����رهم: ان اجلمعية ستواصل عملها 
االجتماعي واالنس����اني الذي يهدف الى دعم جهود 
الدولة في املجاالت االنس����انية ذات الصلة بخدمة 
املجتمع ومد يد الع����ون للمحتاجني من املواطنني 
واملقيمني على حد سواء، الفتة الى ان العمل االجتماعي 
واالنس����اني سمة من سمات أهل الكويت على مدى 

تاريخهم.
واضافت الناصر ان اقامة االفطار اجلماعي وحفل 
القرقيع����ان الذي اقيم للعام الس����ابع على التوالي 
بالتع����اون م����ع وزارة الداخلية تهدف الى نش����ر 
ثقافة التواصل واحملبة والتراحم في هذا الش����هر 

الفضيل.
وزادت: ان ال����كل يدرك أهمية العمل االجتماعي 
التطوعي والنفعي بالتعاون مع مؤسسات الدولة 
وتفعيال ملبدأ املشاركة وتضافر اجلهود بني اجلهات 
الرسمية واملؤسسات املدنية لتسليط الضوء على 

املشكالت االجتماعية والظواهر السلبية التي متس 
املجتمع ومعاجلتها وايجاد احللول املناسبة لها في 

شتى املجاالت.
ب����دوره قال نائب رئيس  اجلمعية فيصل مزيد 
املس����عود ان اجلمعية جنحت وللعام السابع على 
التوالي ومبشاركة رسمية وشعبية في اقامة االفطار 
اجلماعي وحفل القرقيعان البناء النزالء واسرهم، 
مشيرا الى ان التواصل مستمر بني اجلمعية واالخوة 
املسؤولني عن املؤسسات االصالحية الذين يبدون 
تعاونا مع مؤسسات املجتمع املدني لتجاوز االشكاالت 
الت����ي يعاني منها الن����زالء ومعاجلتها وفق االطار 

القانوني واالجتماعي.
واضاف املسعود ان اجلمعية دأبت خالل االعوام 
السابقة على اقامة مثل هذا احلفل االنساني والديني 
اميانا منها بلم شمل السجناء بأسرهم، الفتا إلى انها 
)اجلمعية( الحظت من خالل الدراس����ات واالبحاث 
عدم وقوع الكثير من النزالء في اجلرمية مرة أخرى 
بس����بب دور املؤسسات االصالحية وادراك النزالء 
خطأ ما وقعوا فيه وتسبب في ابعادهم عن اسرهم 
وذويهم، االمر الذي يجعلهم يبتعدون عن االسباب 

التي تؤدي إلى العودة إلى السجون.
ورأى املسعود ضرورة اقامة مركز حكومي لدراسة 
معدالت اجلرمية بجميع انواعها وتزويده بكوادر 
نفس����ية واجتماعية وقانونية ميّكن املختصني من 
مكافحة اجلرمية بجميع انواعها وتقليصها والقضاء 
على مسبباتها � ان امكن � مشيرا الى ان هناك انواعا 
من اجلرمية لم يعهده����ا املجتمع الكويتي ينبغي 

الوقوف عندها ومكافحتها.

الجمعية نظمت إفطارًا جماعيًا وحفل قرقيعان لنزالء السجون وأسرهم

الياقوت: االستفادة من تجارب الدول المتقدمة 
في بناء المدارس والكليات وفق أحدث األنظمة

أبوخوصة: االتفاق مع الجانب العراقي 
لتقاسم الحقول النفطية الحدودية مهزلة

حّذر املرشح السابق ملجلس 
األم���ة عاي���ض ابوخوص���ة 
احلكومة من مغب���ة االتفاق 
العراقية بشأن  مع احلكومة 
تقاسم حقول النفط احلدودية 
والسماح لشركة نفط عاملية 

بتطويرها.
واستغرب ابوخوص������ة 
م���ن تصريح���ات احلكومة 
الكويتي������ة بأنها ق���د وقعت 
بالفعل عل�������ى االتفاقية ولم 
يتبق س���وى توقيع اجلانب 
العراقي الذي س���يوقع خالل 
هذين األس���بوعني، متسائال: 
هل يجوز ان تدار هذه املسائل 

احلساسة التي كانت من أسباب الغزو العراقي 
كما زعمت احلكومة العراقية قبيل أغس���طس 
1990 بهذه السرعة ودون الرجوع إلى مجلس 

األمة؟
وق���ال ان هذه االتفاقية اذا وقعت س���تؤكد 
مزاعم حكومة النظام العراقي البائد التي كانت 
تعتبر ان لها حقا في حق���ول النفط الكويتي 
في الش���مال وهذا ما يجافي احلقيقة، موضحا 
ان األمر غاية ف���ي اخلطورة ويجب ان تدركه 

احلكومة الكويتية.
وحم���������ل أبوخوص���ة 
جميع أعض���اء مجلس األمة 
املسؤولي�����ة جتاه هذا األمر، 
مش���يرا ال������ى ان الش���عب 
الكويتي ألق�������ى على عاتقهم 
مسؤولية احلفاظ على األموال 
العامة ويجب عدم تبديدها او 
القفز على الرقابة التي منحها 

إياهم الدستور.
وأشار الى ان املادة 70 من 
الدستور حتظر على احلكومة 
اتفاقية من ه���ذا النوع دون 
الرج���وع الى مجل���س األمة، 
معتبرا إق���دام احلكومة على 
ذلك ومخالفة هذه املادة مبثابة املهزلة واإلساءة 

لوثيقة 1962.
وطالب أبوخوصة بإيق������اف هذه االتفاقي�����ة 
عل���ى الفور الى حني التأك�����د م����ن جمي�����ع 
اإلجراءات الدستورية والقانون���ية وإط�����الع 
أعضاء مجلس األمة على جميع التفاصي�����ل 
الت����ي تخصها، معتبرا السرعة ف����ي توقي�����ع 
ه��������ذه االتفاقي����ة ش���يئا يثير الش���بهات 

والريب����ة.

أعلن����ت ش����ركة التجهي����زات املكتبية عن 
مش����اركتها كراٍع فضي في مع����رض الكويت 
األول لبناء وجتهيز املدارس والكليات برعاية 
وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي د.موضي 
احلمود في الفترة من 27 الى 28 سبتمبر 2010، 
وذلك في مركز املؤمترات بفندق املوڤنبيك في 

املنطقة احلرة.
وقال املدير التنفيذي للش����رك���ة عبداهلل 
الياق����وت ف����ي تصريح صحافي ان الش����ركة 
تفخر برعايته����ا لهذا املعرض األول من نوعه 

في الكويت. 
واضاف ان هذا التجمع يساهم في التعرف على 
أحدث االجتاهات وأساليب البناء والتجهيزات 
التعليمية وميّكن املعنيني من االس����تفادة من 
جتارب الدول املتقدمة في بناء املدارس والكليات 
على أحدث األنظمة والتكنولوجيا واستخدامها 

في املدارس والكليات.
وأوضح الياقوت ان هذا املعرض يعد جتمعا 
للمقاول����ني املتخصصني في مج����االت عديدة، 
مثل الفص����ول الذكية والش����ركات التعليمية 
واملستثمرين في التعليم اخلاص، والشركات 
اإلنش����ائية واملكاتب الهندس����ية املتخصصة 
في هذه املرافق التعليمية، إضافة للش����ركات 
املتخصصة في التقني����ات التربوية واملالعب 

الرياضية واملختبرات العلمية واملكتبات الرقمية، 
فضال عن جتهيزات مدارس ذوي االحتياجات 

اخلاصة.
وحول ش����ركة التجهي����زات املكتبية، بني 
الياق����وت ان مج����ال عملها متنوع ويتضمن 
األثاث املكتب����ي واملعدات واألجهزة اإللكترونية 
املكتبي���������ة، وأنظمة احلماي����ة واالتصاالت، 
باإلضافة الى اخلدمات الفنية واملخازن، معربا 
في الوقت ذاته عن اعتزاز الش����ركة بطاقميها 
الفني واإلداري من املهنيني واخلبراء والفنيني 
أصحاب اخلبرة الكبيرة ف����ي مجاالت عملهم 

املتنوعة.
وأشار الياقوت في ختام تصريحه الى حرص 
الشركة على تعدد عمالئها من مختلف القطاعات، 
إذ ان م����ن أبرز عمالئها الهيئة العامة للتعليم 
التطبيقي والتدريب، وجامعة الكويت وشركة 
بدر املال وإخوانه، وشركة نفط الكويت، ووزارة 
الصح����ة، ووزارة اخلارجي����ة، وبنك اخلليج، 
وبنك الكويت والشرق األوسط، وشركة اخلليج 
املتحدة لإلنشاءات.. وغيرها من شركات القطاع 
اخلاص واجلهات احلكومية، الفتا في الوقت ذاته 
الى ان هذا التعدد من القطاعني العام واخلاص 
يعد أكبر دليل على جناح الشركة ومتيزها في 

القطاع التجاري في الكويت.

»التجهيزات المكتبية« ترعى معرض الكويت األول لبناء وتجهيز المدارس والكليات

استغرب السرعة في إقرارها وتغييب مجلس األمة

التمار: تطبيق قانون المعاقين قريبًا
خالل غبقة رمضانية لمهرجان نجوم العطاء

بشرى شعبان
نظمت اللجنة العليا ملهرجان جنوم العطاء ضمن أنش���طتها 
غبقة رمضانية برعاية وحضور مدير عام الهيئة العامة لشؤون 
ذوي اإلعاقة د.جاسم التمار والشيخة شيخة العبداهلل وحشد من 

الشخصيات املهتمة بقضايا املعاقني.
وأكد التمار العم���ل على حل جميع القضايا اخلاصة باملعاقني 
واعدا بتطبيق جميع بنود القانون في أقرب وقت ممكن وإنصاف 

جميع فئات املعاقني.

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 2010/70 بيوع/1.

املرفوعة من:    1- �شعدية ح�شون خلف.

2 - ذياب خلف �شاهر الف�شلي.  

 �شـــــــــــــــــد:  1- طفلة �شائل م�شعر.

اأواًل: اأو�صاف العقار:

 986 ق�سيمة   21 منزل   11 �سارع   3 قطعة  ال�سباحية  مبنطقة  العقار  يقع 

وم�ساحته 407م2 واملو�سوف بالوثيقة رقم 1993/2082. يقع العقار على �سارع 

و�سكة وم�ساحة ترابية كبرية. ويتكون العقار من دورين وملحق ومك�سي باحلجر 

 + �سالة   : الأر�سي  الدور  والبناء قدمي.  + وحدات  والتكييف عادي  اجلريي 

�سالون + 5 غرف + 3 حمامات. الدور الأول: 3 غرف + حمام + موزع.

 ثانيًا: �صروط املزاد:

اأوال ً : يبداأ املزاد بثمن اأ�سا�سي قدره 125000 د.ك »مائة وخم�سة وع�سرون 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«.

اأو  الق�سائم  على  املزاد  امل�ساركة يف  الفردية  واملوؤ�س�سات  ال�سركات  يحظر على جميع  ملحوظة هامة:  

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.

عايض ابوخوصة


