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امل�شت�شار/ رئي�س املحكمة الكلية  

وزارة العـــــــــــدل

اأواًل: اأو�صاف العقـــار:

1- العقار الوثيقة 1977/1152 الكائن يف العار�سية ق�سيمة 204 قطعة رقم 2 وم�ساحته 1000م2 �ش 2 منزل 19 خمطط 

رقم م/29687 ثمن اأ�سا�سي (�ستمائة وع�سرون األف دينار كويتي).

العقار مو�سوع النزاع يقع على �سارع و�سارع خلفي ترابي وله م�ساحة وجار واحد الق�سيمة من�ساأ عليها عدد 2 بيت 

اأحدهما على ال�سارع الرئي�سي والآخر على ال�سارع الرتابي، والبيت على ال�سارع الرئي�سي مكون من �سرداب واأدوار 

اأر�سي واأول وثان والتك�سية اخلارجية موزاييك والتكييف مركزي، والبيت اخللفي مكون من اأدوار اأر�سي واأول ون�سف 

دور ثان وبناء هذا اجلزء من العقار قدمياً.

2- عقار الوثيقة رقم 1975/5460 الكائن يف جليب ال�سيوخ ق�سيمة رقم 162 الق�سيمة رقم 35 خمطط م/23710 بالثمن 

الأ�سا�سي وقدره خم�سمائة وخم�سون األف دينار كويتي.

العقار يقع على �سارعني زاوية وله �سكة غري نافذة وجار واحد ومكون من اأدوار اأر�سي واأول والبناء قدمي والتك�سية 

اخلارجية طابوق جريي والتكييف عادي.

البناية 1300 د.ك �سهرياً والعقار به دكان واحد مغلق وقت.

3- عقار الوثيقة رقم 1985/5487 الكائن يف العار�سية قطعة 2 ق�سيمة 85 وم�ساحة 750م2 �سارع 5 منزل 39 خمطط 

رقم م/29687 عبارة عن بيت �سكن خال�ش بناوؤه قدمي يقع على �سارع واحد و�سكة وله جاران ومكون من اأدوار اأر�سي 

واأول و�سطح والتكييف مركزي عادي والتك�سية اخلارجية حجز. الدور الأر�سي عبارة عن حو�ش كبري ومالحق من 

كريبي ومالحق مبنية مكونة من مطبخ وحمام و 2 غرفة وحمام ومطبخ اآخر. البناء الرئي�سي بالدور الأر�سي مكون من 

�سالة وغرفة ومطبخ وغرفة اأخرى كبرية وحمام. الدور الأول عبارة عن موزع وغرفة وغرفة رئي�سية مع حمام وعدد 

3 غرف اأخرى وحمامني ال�سطح لي�ش به بناء بالثمن ال�سا�سي 400000 د.ك.

 ثانيًا: �صروط املزاد:

اأوالً       : يبداأ املزاد بالثمن الأ�سـا�سي املبني قرين كل عقار وي�سرتط للم�ساركـة يف املزاد �سداد خم�ش ذلك الثمن على 

الأقــل مبوجب �سيك م�سدق من البنك امل�سحوب عليه اأو مبوجب خطاب �سمان من اأحد البنوك ل�سالح اإدارة 

التنفيذ بوزارة العدل.

ثــانــيــــــــــًا: يجب على من يعتمد القا�سي عطاءه اأن يودع حال انعقاد جل�سة البيع كامل الثمن الذي اعتمد وامل�سروفات 

ور�سوم الت�سجيل.

ثــــالثــــــــــًا: فاإن مل يودع من اعتمد عطاوؤه الثمن كاماًل وجب عليه اإيداع خم�ش الثمن على الأقل واإل اأعيدت املزايدة على 

ذمته يف نف�ش اجلل�سة على اأ�سا�ش الثمن الذي كان قد ر�سا به البيع.

رابعـــــــــــــــًا: يف حالة اإيداع من اعتمد عطاوؤه خم�ش الثمن على الأقل يوؤجل البيع مع زيادة الع�سر.

خام�صـــًا: اإذا اأودع املزايد الثمن يف اجلل�سة التالية حكم بر�سو املزاد عليه اإل اإذا تقدم يف هذه اجلل�سة من يقبل ال�سراء 

مع زيادة الع�سر م�سحوباً باإيداع كامل ثمن املزاد، ففي هذه احلالة تعاد املزايدة يف نف�ش اجلل�سة على اأ�سا�ش 

هذا الثمن.

�صاد�صــــــًا: اإذا مل يقم املزايد الأول باإيداع الثمن كاماًل يف اجلل�سة التالية ومل يتقدم اأحد للزيادة بالع�سر تعاد املزايدة فوراً 

على ذمته على اأ�سا�ش الثمن الذي كان قد ر�سا به عليه يف اجلل�سة ال�سابقة ول يعتد يف هذه اجلل�سة باأي عطاء 

غري م�سحوب باإيداع كامل قيمته، ويلزم املزايد املتخلف مبا ينق�ش من ثمن العقار.

�صابعـــــــــًا: 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.

اإدارة  اأن تتحمل  البيع وعلى م�سوؤوليتهم دون  املبا�سرين لإجراءات  للقانون وبطلب  ين�سر هذا الإعالن تطبيقاً  ثامنـــــــــــًا: 

الكتاب باملحكمة الكلية اأي م�سوؤولية.

تا�صعـــــــــًا: يقر الرا�سي عليه املزاد باأنه عاين العقار معاينة نافية للجهالة.

تنبيـــــــه: 

1- ين�سر هذا الإعالن عن البيع باجلريدة الر�سمية طبقاً للمادة 266 من قانون املرافعات.

2- حكـــم ر�ســـو املـــزاد قابـــل لال�ستئنــاف خـــالل �سبعــــة اأيـــام مـــن تاريـــخ النطـــق باحلكم طبقاً للمادة 277 من قانون 

املرافعات.

3- تن�ش الفقرة الأخرية من املادة 276 من قانون املرافعات على اأنه »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 مهمة:

 يحظر على جميع ال�سركات واملوؤ�س�سات الفردية امل�ساركـة يف املــزاد على الق�سائم اأو البيوت املخ�س�سة لأغرا�ش ال�سكن 

اخلا�ش عماًل باأحكام املادة 230 من قانون ال�سركات التجارية امل�سافة بالقانون رقم 9 ل�سنة 2008.

اإعالن عن بيع عقارات باملزاد العلني

تعلن اإدارة الكتــاب باملحكمة الكــليــة عن بيـع العقارات املو�شوفة فيما يلي باملزاد العلني وذلك يوم االثنني 

املوافق 2015/3/30م - قاعة 48 - بالدور الثاين بق�شر العدل ال�شاعــة التا�شعــة �شباحـــًا - وذلك تنفيـــذاً 

حلكـــم املحكمــة ال�شـادر يف الدعوى رقم 2014/263 بيوع/1.

2- �شالـــح خــالــد اجلــا�شــر املرفوعة مـن:  1- نا�شــر خالــد اجلــا�شــر  

     3- �شــــارة خالــد اجلــا�شــر  

 �شــــــــــــــــــد: ورثة املرحوم / حممد خالد اجلا�شر الراجحي وورثة املرحومة/ عيدة فالح حممد الهيبدة وهم:

2- فوزيــة حممد خالد اجلا�شر الراجحي         1- منــيــرة �شــالــــم عـــايــــد الر�شـــيــدي 

4- اأنـــــوار حممد خالد اجلا�شر الراجحي       3- مهــا حممــد خالــد اجلا�شـر الراجحي 

6- و�شمية حممد خالد اجلا�شر الراجحي      5- جميلة حممد خالد اجلا�شر الراجحي 

8- مريـــم حممد خالد اجلا�شر الراجحي      7- عائ�شة حممد خالد اجلا�شر الراجحي 

     9- هــيـــام حممد خالد اجلا�شر الراجحي 

الشيخ خالد اجلراح لدى وصوله الى مقر كلية علي الصباح العسكرية

خالد اجلار اهلل مترئسا االجتماع 

اجلراح اطلع على االستعدادات النهائية
حلفل تخريج طلبة كلية علي الصباح العسكرية

اجلاراهلل ترأس اجتماعًا للجنة تنفيذ
قرارات مجلس األمن املتعلقة مبكافحة اإلرهاب

الركن عبدالرحمن الهدهود.
الى ذلك، بحث املشاركون 
في اجتماع مترين »حس���م 
العقبان 2015« املستجدات 
الذي  بالتمري���ن  املتعلق���ة 
املقبل  سينطلق األس���بوع 
ويستمر حتى نهاية الشهر 

اجلاري مبش���اركة عدد من 
الدول الشقيقة والصديقة. 

التوجيه  وقالت مديرية 
العامة  املعنوي والعالقات 
ف���ي بيان  الدفاع  ب���وزارة 
صحافي ان التمرين سينفذه 
قيادات مختلفة من قطاعات 
وزارة الدفاع ووزارة الداخلية 
الوطني واإلطفاء  واحلرس 
وادارة  اإلع���الم  ووزارة 
الط���وارئ الطبي���ة بوزارة 

الصحة. 
وأضاف ان مترين »حسم 
أكبر  العقبان« يعتب���ر من 
العس���كرية على  التمارين 
املستوى اإلقليمي والدولي 
ويهدف الى تعزيز التعاون 
الدفاع���ي اإلقليمي بني دول 
مجل���س التع���اون والدول 
الش���قيقة والصديقة فضال 
عن تبادل واكتساب اخلبرات 
العمليات  ادارة  في مج���ال 
الرؤى  املش���تركة وتوحيد 
حول تنس���يق التعاون في 
مجاالت ع���دة منها مكافحة 
العملي���ات اإلرهابية وأمن 

احلدود وادارة األزمات.

العمل عل���ى تطبيق اللوائح 
التنفيذية للجنة مبا يعكس 
اجلهود الكبي���رة التي تقوم 
الكويت في ه���ذا املجال  بها 
وحرصها على مكافحة هذه 
الظاهرة م���ن خالل القوانني 

املطبقة في الدولة. 
يذكر ان اللجنة تضم في 
عضويتها ممثلني عن وزارات 
املالية واإلع���الم والداخلية 
والعدل والتجارة والصناعة 
والدفاع والشؤون االجتماعية 
والعمل اضافة الى ممثلني عن 
بنك الكويت املركزي والنيابة 
العامة ووحدة التحريات املالية 
املال واإلدارة  وهيئة أسواق 

العامة للجمارك.

الزيارة، رئيس األركان العامة 
للجيش الفريق الركن محمد 
خالد اخلضر ونائب رئيس 
األركان العامة للجيش الفريق 
الركن عبداهلل النواف الصباح، 
ومعاون رئيس األركان لهيئة 
اللواء  االستخبارات واألمن 

قام نائب رئيس مجلس 
الوزراء ووزير الدفاع الشيخ 
خالد اجلراح بزيارة إلى كلية 
العس���كرية،  علي الصباح 
حيث كان في استقباله لدى 
وصول���ه مدي���ر كلية علي 
العميد  الصباح العسكرية 
الرك���ن محمد أحمد اخلضر 
ومجموعة من كبار ضباط 
الكلية، ثم توجه مليدان الكلية 
البروڤات  ملش���اهدة فقرات 
النهائية حلفل تخريج دفعة 

الطلبة الضباط 42.
تأتي زيارة الوزير لالطالع 
النهائية  على االستعدادات 
حلفل التخريج حيث أعطى 
توجيهاته لقيادة كلية علي 
الصباح العسكرية إلظهار 
حفل التخريج بأفضل صورة 
مش���رفة، والذي س���يكون 
برعاية وحض���ور صاحب 
القائد األعلى  السمو األمير 
للقوات املس���لحة الش���يخ 
صباح األحم���د وذلك يوم 
االثنني املقبل املوافق 9 مارس 

 .2015
راف���ق الوزي���ر في هذه 

وزارة  وكي���ل  ت���رأس 
اخلارجية خال���د اجلاراهلل 
اجتماعا للجنة تنفيذ قرارات 
مجلس األمن املتعلقة مبكافحة 

اإلرهاب ومتويله. 
واستهل الوكيل اجلاراهلل 
االجتماع بتقدمي التهنئة على 
ما حتقق من إجناز برفع اسم 
الكويت م���ن قائمة املراجعة 
الدورية املنبثقة عن مجموعة 
»فاتف« والذي يأتي نتيجة 
اجلهود املشتركة التي قامت 
بها اجلهات احلكومية في مجال 
تطبيق قوانني مكافحة غسيل 

األموال ومكافحة اإلرهاب. 
وش���دد اجل���اراهلل خالل 
االجتماع على ضرورة استمرار 

أعلن���ت نائب مدي���ر اجلامعة للش���ؤون 
العلمية مبركز التقيي���م والقياس أ.د. فريال 
نادر بوربيع، أنه س���يتاح للطلبة التسجيل 
االلكتروني الختبارات القدرات األكادميية التي 
ستعقد يوم السبت 11 ابريل 2015 وذلك اعتبارا 
من يوم اجلمعة املوافق 2015/3/6 حتى نهاية 

يوم اجلمعة املوافق 2015/3/27.
وعلى جميع طلب���ة الثانوية الراغبني في 

التقدم الختبارات القدرات األكادميية من الصفني 
احلادي عشر والثاني عشر التسجيل من خالل 

الصفحة: 
 https://portal.ku.edu.kw/placement

وعليهم اتباع اخلطوات التالية: إدخال بيانات 
التسجيل وحتميل الصورة الشخصية احلديثة، 
دفع الرسوم )5( دنانير لكل اختبار بواسطة 

.)K-net( بطاقة السحب اآللي

التسجيل اإللكتروني الختبارات القدرات 11 أبريل

أسامة دياب

في خطوة غير مس���بوقة 
على جميع مؤسسات ووزارات 
الدول���ة والقط���اع اخلاص، 
قام أمني ع���ام برنامج إعادة 
هيكلة القوى العاملة واجلهاز 
التنفي���ذي للدول���ة، فوزي 
املجدلي، باستضافة موظفي 
البرنام���ج مم���ن يحمل���ون 
املاجستير  شهادات عليا في 
والدكتوراه من مختلف إدارات 

البرنامج.
وفي بداية اللقاء الذي مت 
بحضور األمني العام املساعد 
الق���وى العامل���ة  لش���ؤون 
الراشد، رحب املجدلي  بندر 
باملوظفني، مثمنا دورهم في 
مواصلة حصولهم على شهادات 
عليا في مختلف التخصصات 
مبا يحقق طموحاتهم من جهة 
ويساهم في تطوير قدراتهم 
وإمكانياته���م العلمي���ة وما 
يعكسه ذلك على أدائهم العملي 

في البرنامج.
اليوم  ان اجتماعنا  وقال: 
سيكون اجتماعا مبدئيا إلعداد 
خطة عمل مستقبلية تساهم 
ف���ي دفع مس���يرة البرنامج 
وحتقق أهدافه الوطنية التي 

نسعى جميعا لتحقيقها.
وطالب املجدلي املوظفني 
بضرورة املشاركة الفاعلة في 
تطوير العمل وتقدمي ما يرونه 
مناسبا من اقتراحات وبرامج 
وحلول تس���اهم في حتقيق 
أه���داف البرنامج من توفير 
فرص العمل، وخلق وظائف 
جديدة ف���ي القطاع اخلاص 
ملعاجلة البطالة وتقدمي أفكار 
متطورة للتدريب والتأهيل 
ولنعمل معا اليصال جهازنا 
الى القمة في أعماله وإجنازاته 
وخدماته. وأكد على ضرورة 
أن يقوم كل في موقعة بإعداد 
خط���ة عمل جلمي���ع املواقع 
بكل حم���اس وطموح وعدم 
الروتيني  العمل  االلتزام في 
املعتاد فقط. واملطلوب منكم 
وانتم على رأس عملكم تقدمي 
األفكار الناجحة التي تتوافق 
مع معطيات كل مرحلة وكل 
وظيفة وكل إدارة، وس���تتم 
مناقشة ودراس���ة مثل هذه 
الناجح���ة ودعمها  األف���كار 

إلصدار قرار بذلك.

املجدلي ملوظفي 
»الهيكلة«: نأمل 

تطوير العمل


