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قدم 22 نائبا بعض الضوابط والشروط املقترحة الستضافة 6
بعض الشخصيات في الكويت، وفيما يلي نص املقترح: نظرا 
ملا مرت به البالد مؤخرا من ظروف كادت ان تشعل الفتنة بني 
ابناء املجتمع الكويتي الواحد، وذلك نتيجة لضعف القرار 
احلكومي وتخبطه ورضوخه لبعض الفئات، ودرءا لفتنة قد 
حتدث في االيام املقبلة، فإننا نقترح مجموعة من الشروط 
والضواب����ط على ان يعمل بها بجمي����ع اجلهات احلكومية 

واالهلية في البالد. وفيما يلي عرض للشروط والضوابط 
املقترحة: عدم التعدي على الذات االلهية، عدم التعرض للنبي 
صلى اهلل اهلل عليه وسلم، وآل بيته وازواجه امهات املؤمنني 
بسوء، عدم التعرض للصحابة رضي اهلل عنهم بسوء، عدم 
التعدي على الذات االميرية، عدم التعدي على رموز البالد، 
عدم التعرض بسوء للكويت مباشرة وشعبها، ومينع منعا 
باتا من يخل بها ويتعداها من استضافته ودخوله للكويت. 

والنواب املقدمون الطلب هم: د.وليد الطبطبائي، فالح الصواغ، 
د.فيصل املسلم ومحمد هايف وسالم النمالن وحسني مزيد 
وخالد السلطان ود.علي العمير ومخلد العازمي، ود.ضيف 
اهلل أبورمي����ة وخالد العدوة وس����عد زنيفر ومحمد املطير 
وخالد الطاحوس، ود.محمد احلويلة ومبارك الوعالن وعلي 
الدقباسي، ود.جمعان احلربش، وشعيب املويزري ودليهي 

الهاجري وناجي العبدالهادي وعبدالرحمن العنجري.

22 نائبًا يضعون مسودة ضوابط وشروط استضافة الشخصيات في الكويت

)متين غوزال( رئيس مجلس األمة جاسم اخلرافي ورئيس مجلس الوزراء باإلنابة الشيخ جابر املبارك على املنصة 

المجلس يوافق على قانون إنشاء هيئة سوق المال في مداولته األولى باإلجماع 
وُيحيل »تنظيم الخبرة« إلى لجنة مشتركة من »التشريعية« و»المالية«

حسين الرمضان - ماضي الهاجري - سامح عبدالحفيظ
وافق مجلس االمة في جلس�ته العادية التكميلي�ة أمس بإجماع احلاضرين 
على مش�روع القانون في شأن انشاء هيئة اسواق املال وتنظيم نشاط االوراق 
املالية في مداولته االولى. وأكد النواب ضرورة ان يرى القانون النور مبا يساعد 
على تفعيل الرقابة على الصناديق االستثمارية وحماية صغار املستثمرين واحلد 

من الصفقات املشبوهة والشركات الوهمية.

وقالوا ان البورصة هي مرآة الوضع االقتصادي ألي دولة مبينني ان وجود هيئة 

رقابية من شأنه ايقاف التالعب في عمليات التداول ومن ثم جذب االستثمارات 
االجنبية للبالد. وأشارت جلنة الشؤون املالية واالقتصادية في تقريرها الى ما 
للقانون من اهمية واثر كبير على االقتص�اد الوطني مبا يجعله يلحق التطورات 
العاملية التي يشهدها نشاط تداول االوراق املالية وسقوط احلواجز والقيود 
التي كانت تعيق حركة رؤوس األموال بني البلدان املختلفة وظهور مالمح نظام 

عاملي جديد تسوده املنافسة.
وقالت اللجنة ان البورصة ومنذ تأسيس�ها اعطت صالحية االش�راف على 
املهام التش�ريعية والرقابية والتنفيذية في آن واحد حتكمه وتنظمه مجموعة 
من القوانني والتش�ريعات التي جعلت من البورصة الكويتية سوقا اقليميا رائدا 
ومرجعا لالسواق املالية الناشئة ومن افضل االسواق املالية في املنطقة تنظيما 

ومتيزا وأكثرها جاذبية لالستثمار العربي واالجنبي.
وأضافت انه مع انتشار املنافسة بني البورصات وسعيها الى جذب االستثمارات 
اليها ولضمان التدفقات املالية اليها فقد بدأت االس�واق في الدول املتقدمة 
واالسواق الناشئة بتطوير التشريعات والقوانني في ضوء خصخصة االسواق املالية 
وتنوع ادوات االستثمار وخصخصة مراكز االيداع وحفظ املستندات وفتح االسواق 

املالية للمستثمرين االجانب وربط االسواق املالية بعضها ببعض.

وأوضحت انه يترتب على ذلك انشاء هيئة اسواق املال والغاء كل التشريعات 
الراهنة التي حتكم س�وق رأس املال وانش�اء جهاز قضائي متخصص بنشاط 
اسواق املال مبا يحقق سهولة ويس�ر حل املنازعات التي تنشأ نتيجة تطبيق 

احكام هذا القانون.
وقسم القانون الى 13 فصال هي التعريفات واملصطلحات املتداولة في القانون 
او في اس�واق املال وانشاء الهيئة وتشكيلها واهدافها واختصاصاتها وبورصات 

االوراق املالية ووكالة املقاصة وانشطة االوراق املالية املنظمة.
ويتضمن القانون مراجعة حسابات االشخاص املرخص لهم وعمليات االستحواذ 
وحماية حقوق االقلية وانظمة االستثمار اجلماعي ونشرة االكتتاب لالوراق املالية 
الصادرة عن الشركات واالفصاح عن املصالح والعقوبات اجلزائية التأديبية ويشمل 
تنظيم االختصاص القضائي واالجراءات امام احملكمة املختصة وحتديد اجلرائم 
والعقوبات واملخالفات وقواعد التأديب فضال عن تسوية املنازعات وفقا لنظام 

التحكيم واحكام عامة واحكام انتقالية.
وكان رئيس مجلس االمة جاس�م اخلرافي رفع جلس�ة املجلس العادية 
التكميلي�ة نهائيا لعدم اكتم�ال النصاب داخل قاعة عبداهلل الس�الم، بعد ان 
رفعها قبل ذلك مدة ربع ساعة للصالة وحتى يتسنى للجنة الشؤون التشريعية 
والقانونية توزيع تقريرها عن املرسوم بقانون في شأن تعديل بعض احكام قانون 

اجلزاء على االعضاء.
ودفع عدم اكتمال النصاب اثر انعقاد اجللسة بالرئيس اخلرافي الى رفعها نهائيا. 
وقرر املجلس في بداية اجللسة احالة قانون تنظيم اخلبرة الى جلنة مشتركة 
من جلنة الشؤون التش�ريعية والقانونية وجلنة الشؤون املالية واالقتصادية 
لدراسة الكلفة املالية للقانون ومن ثم تقدمي تقرير بشأنه الى جلسة املجلس 

املقبلة. وفيما يلي التفاصيل:

افتتح رئيس مجلس األمة جاسم 
اخلرافي اجللسة التكميلية أمس 

الساعة 9.30 دقيقة.
امتداد  اليوم  اخلرافي: جلسة 

جللسة أمس.

تنظيم الخبرة

انتقل املجلس ملناقشة قانون 
تنظيم اخلبرة.

محمد البصيري: كان النقاش 
أمس حول هذا القانون واآلن هناك 
توافق مع رئي����س جلنتي املالية 
والتشريعية لدراسة الكلفة املالية 
وإعداد تقري����ر متكامل ومتوافق 
وتصوت عليه على ان تس����تمر 

دراسته خالل أسبوعني.
صالح املال: أقدر هذا االهتمام 
النواب بتقدمي  احلكومي واطالب 

تعديالتهم.
حسني احلريتي »املقرر«: من 
باب التعاون نتمنى وضوح الرأي 

من قبل احلكومة.
يوس����ف الزلزل����ة: نرجو من 

بعض التقارير للجان واحلكومة 
رافضة القانون بشكل عام؟!

محمد البصيري: قضية البدالت 
والكوادر تتحول الي قوانني مبدأ 
غير مبرر واحلكومة تتحفظ على 
هذا التوج����ه وهناك 37طلبا على 
اجل����دول بهذا الش����أن، وقد تأتي 
قوانني أخ����رى فيها كوادر ونحن 

نتحفظ على هذا التوجه.
سلوى اجلس����ار: مناقشة أي 
قوانني فيها كلفة مالية أو تعديل 
مس����ميات أو توصي����ف وظيفي 
تتطل����ب املصداقي����ة، ونحن في 
املجلس ليست لدينا قاعدة بيانات 

واضحة وصحيحة.

هيئة أسواق المال

انتقل املجلس ملناقشة قانون 
إنشاء هيئة أسواق املال.

اخلرافي: لدي مسجلون وهناك 
156 مادة وس����نحدد 5 دقائق لكل 

متحدث.
أحمد الهارون: نكون قد شرعنا 

صغار املستثمرين، هيئة السوق 
تؤكد على حقوق صغار املستثمرين 
ويكفيهم صدمات ما عانوه خالل 
الفترة السابقة، أيضا نطالب برقابة 
على الصناديق االستثمارية وهذا 
األم����ر يحتاج لضمان����ات وهناك 
موضوع االفصاح بشأن التداول، 
أيضا وقف التداول ما يحدث اآلن 
ان الذي يفصل في األمر هو احلكم 
وهو ما يعكس ان عملية اإليقاف 
تكون مزاجية أحيانا وهناك عروض 
الشراء الوهمية، وهناك احساس 
لدى الناس بوجود طلبات شراء 
وهمي����ة وهذا األمر يتطلب وضع 
حد له وبأسرع وقت ممكن اذ البد 

من ضوابط.
اخلراف����ي: أمتنى ان تقدم هذه 

التعديالت القيمة الى اللجنة.
الزلزلة: في مجلس  يوس����ف 
2003 مت تق����دمي قانون ش����امل، 
البورصة احلالية صدرت مبرسوم 
لش����ركات محدودة ج����دا، واآلن 
هن����اك متغيرات كبي����رة وهناك 

احلكومة أال يتكرر األمر وال يوجد 
تأجيل بحي����ث نأتي الى املجلس 

خالل أسبوعني.
اخلرافي: أشدد على ما قاله املال 
ورئيس املالية والتشريعية حول 
ضرورة تقدمي التعديالت في اللجنة 
ولتكن هن����اك جدية في هذا األمر 
ودعونا نرفض التعديالت التي تقدم 

خالل املناقشة في اجللسة.
عادل الصرعاوي: هناك قانون 
يتعلق بالقضاء ونتمنى االتفاق 

على هذا األمر.
محمد البصيري: تأكيدا على ما 
ذهب إليه الصرعاوي هناك قوانني 
على جدول األعمال وفيها كلفة مالية 
ونحن ال نريد االعتراض عليها أثناء 
املناقشة لذلك أي اقتراح فيه كلفة 
مالية البد ان يدرس دراسة مالية 
في اللجان املختصة ملعرفة الكلفة 
املالية ونحن كحكومة لن نوافق 
على أي قانون ليست فيه دراسة 

كافية في اجلانب املالي.
حس����ني احلريتي: كيف أحيل 

لنظ����ام انتظرناه طوي����ال، وهذا 
القانون سيضيف دفعة جديدة في 
مسار التنمية االقتصادية الشاملة، 
وهذا القانون ش����امل وس����ينظم 
املالية وسيكون  س����وق األوراق 
اضافة جديدة للسوق وسيضعنا 
في مصاف الدول املتقدمة ونأمل 

التعاون.
عادل الصرعاوي: د.يوس����ف 
الزلزلة هو من وضع العربة على 
السكة حينما كان وزيرا للتجارة، 
هذا القانون مير بظروف واضحة، 
والسوق اليوم يعاني من قضايا 
كثيرة، ونطالب بتعريف واضح 
ملفهوم »احلليف«، وأيضا التعريف 
اخلاص بالصناديق االستثمارية 
اذ يحظ����ر الدخول في الصناديق 
اخلاصة بالش����ركات التي ميثلها 
وهن����اك امل����ادة 156 بحثت تنقل 
ادارة السوق الى هيئة وهذا يقلب 
القانون رأسا على عقب وسأقدم 
تعديالت جذري����ة، وخالل الفترة 
الس����ابقة الذي دفع الضريبة هم 

خلل كبير في البورصة لذلك جاء 
هذا التشريع الستيعاب هذا الكم 
الهائل من الشركات واملتغيرات، 
وعندما كنت وزيرا للتجارة عملت 
على ايجاد جهة خاصة واستعنت 
بفريق م����ن اجلامعة وذهبوا الى 
أميركا وبريطانيا إلنشاء قانون 
متكام����ل لس����وق األوراق املالية، 
القانون  وعندم����ا خرجنا به����ذا 
نقول لسنا معصومني، واآلن لدينا 
مش����كلة كبيرة في البورصة، اذ 
تقدم بعض الشركات شكوى عن 
البورصة للبورصة وهذا يعني انها 
اخلصم واحلكم، الى جانب الكثير 
م����ن املثالب عن هذا األمر، وهناك 
خالف حول املسؤول السياسي عن 
البورصة هل هو وزير التجارة أم 
رئيس الوزراء ونحن ذهبنا الى ان 
املسؤول هو رئيس الوزراء غير ان 
احلكومة عدلت بحيث يكون وزير 

التجارة هو املسؤول.

الرئاسة تطالب بضرورة تقديم التعديالت الحكومية والنيابية إل ى اللجنة المالية لمناقشتها قبل عرض التقرير على المجلس

الخرافي: لن أحدد موعدًا لجلسة الوحدة 
الوطنية قبل التشاور مع مقدمي الطلب

قال رئيس مجلس االمة جاسم اخلرافي انه لن يحدد 
موعدا لعقد جلس����ة خاصة ملناقش����ة موضوع الوحدة 
الوطنية قبل التشاور مع مقدمي الطلب الذين فوضوه 

حتديد وقت للجلسة.
واكد اخلرافي ف����ي تصريح للصحافيني اهمية »هذا 
املوضوع« مشددا على حرص النواب جميعا واتفاقهم 

على حماية الوحدة الوطنية.
وقال »من املهم ان يكون هناك توافق وقبول من غالبية 
االعضاء على اجللس����ة وعلى موعدها حتى ال تتحول 

قاعة عبداهلل السالم الى نقاش غير مفيد«.
وفي سياق متصل اعرب الرئيس اخلرافي عن االمل 
في ان يتم حس����م قانون ذوي االحتياجات اخلاصة في 
جلس����ة مجلس االمة اخلاصة غدا مؤكدا اهمية التوافق 
بني الس����لطتني »من اج����ل االع����زاء ذوي االحتياجات 

اخلاصة«.
واوضح انه اتخذ االجراءات التي وافق عليها املجلس 
قبي����ل التصويت باملداولة االولى عل����ى تقرير اللجنة 
املختصة مبين����ا انه مت ابالغه بجاهزي����ة التقرير بعد 

مناقشة التعديالت املقدمة على القانون. البراك يطالب النواب بإنجاح جلسة »المعاقين« اليوم

جوهر يحذر الحمود من »العبث« في ملف
اختيار المناصب اإلشرافية في »التطبيقي«

شدد رئيس جلنة ش����ؤون ذوي االحتياجات اخلاصة النائب 
مس����لم البراك على ان كل املعاقني واسرهم انتظروا فترة طويلة 
اقرار القانون املتعلق بهذه الفئة داعيا جميع االعضاء الى احلرص 
على اجناح اجللسة املقرر عقدها اليوم من اجل اخلروج بالنتيجة 

املرجوة.
وقال البراك في تصريح صحافي عقده في مجلس االمة امس 
نحن نتطلع الى انعقاد اجللسة ونعتقد ان كل املعاقني واسرهم 
انتظروا صدور قانون املعاقني ملعاجلة اوضاعهم االنس���انية 
والطبية والتعليمية واالرشادية واالس���كانية، باالضافة الى 
اجلانب الوظيفي واملعيش���ي، مبينا ان القانون يشمل جميع 

هذه القضايا مجتمعة.
واعرب عن امله في ان يكون اليوم اخلميس يوما مميزا بتاريخ 
قاعة عبداهلل السالم باقرار املداولة الثانية لقانون املعاقني الذي 

سيثبت بصمة واضحة للسلطتني جتاه هذه الفئة.
وقال انا من هذا املوقع اوجه الدعوة لكل زمالئي النواب واطالب 
احلكومة بان حتضر بكامل عددها كما كانت تفعل في بعض اجللسات 
التي تعتبرها مهمة بالنسبة لها، مؤكدا انه ال يوجد شيء اهم من 
املعاقني واسرهم مينع االعضاء من حضور اجللسة واملشاركة في 
مناقشة القانون واقراره، الفتا الى ان النقاش سيتناول مجموعة 

من املواد التي جرت عليها تعديالت وليس كل القانون.

حذر النائب د.حسن جوهر وزيرة التربية ووزيرة التعليم د.موضي 
احلمود مم���ا يحدث من عبث في ملف اختيار املناصب االش���رافية 
والقيادي���ة اجلديدة في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، 
مشيرا الى ان هناك مؤامرات خفية واساليب ملتوية تطبخ في الغرف 
املغلقة لتمكني غير املستحقني من تقلد تلك املناصب املهمة على حساب 

الكفاءات العلمية واصحاب اخلبرات االدارية في الهيئة.
وتساءل د.جوهر عن السبب في عدم اعتماد املعايير اجلديدة التي 
اقرها مجلس الهيئة والتي تعد اجنازا علميا غير مس���بوق بشهادة 
الوزيرة نفس���ها، خاصة انها قد وضعت على اسس اكادميية راقية 
ووفق معايير موضوعية تنصف الكفاءات وتعطي كل ذي حق حقه، 
مضيف���ا: ما احلكمة من اللجوء الى الالئحة الس���ابقة التي يعتريها 
الكثير من الش���ك والريبة ما دامت تبخس حق املتفوقني علميا من 
اهل اخلبرة واصحاب االختصاص وال تراعي جهود املتميزين الذين 
قضوا مسيرة طويلة في خدمة املؤسسة االكادميية بالتدريس والبحث 

العلمي وخدمة املجتمع؟
واشار د.جوهر الى ان تلك التكتيكات الهادفة الى حماية الوزيرة 
واملدي���ر العام لن تنطلي على نواب مجلس االمة، وس���يظل كالهما 
يتحمالن املس���ؤولية الكاملة في حال خرجت التعيينات بعيدة عن 

املعايير العلمية الس���ليمة، وس���يكون لنا موقف واضح من فضح 
التجاوزات ووضع النقاط على االحرف وكشف املستور الذي يسعى 

اصحاب النفوذ في الهيئة الى اخفائه.
وتطرق د.جوهر الى جلان االختيار املعينة من خارج الهيئة، مبينا 
انها ال متثل اجلس���م االكادميي وال متلك املعايير العلمية السليمة 
في ذاتها، فكيف لها ان تختار قيادات اشرافية ستتحمل املسؤولية 
االكادميية ملدة اربع س���نوات مقبلة وسيتم وضع مصير ومستقبل 
هذا الصرح العلمي احلس���اس حتت رحم���ة هذا االختيار من خالل 

مقابالت شكلية عابرة ومقتضبة؟
وق���ال د.جوه���ر ان الوزيرة د.موضي احلمود مت���ر اليوم على 
مفت���رق طرق، وهي امام اختبار حقيقي تثب���ت فيه عدم التناقض 
بني ما ترفعه من ش���عارات بتطبيق نظم االصالح العلمي وتطبيق 
املعايير االكادميية الس���ليمة وبني االداء املغاير على ارض الواقع، 
وقال د.جوهر ان امللف التعليمي س���يكون على رأس سلم اولوياته 
في املرحلة املقبلة، ولن يتوانى عن كشف التجاوزات املتعلقة بهذا 
املل���ف ومالحقة االمور الى اقصى ما ميكن من اجل اعادة االمور الى 
نصابها وضمان عودة احلقوق الى اصحابها ليس���اهموا في تقومي 

امل�شت�شار/ رئي�س املحكمة الكلية  املسار التعليمي في البالد.

وزارة العــــــــدل

الأربعاء  يوم  وذلك  العلني  باملزاد  يلي  فيما  املو�شوف  العقار  بيع  عن  الكلية  باملحكمة  الكتاب  اإدارة  تعلن 

املوافق 2010/2/17م - قاعة 48 - بالدور الثاين بق�شر العدل ال�شاعة التا�شعة �شباحًا - وذلك تنفيذاً حلكم 

املحكمة ال�شادر يف الدعوى رقم 2008/247 بيوع/2.

املرفوعة من:    هيفاء جرب �شباح

�شـــــــــــــــــد:   1- �شقر خالد م�شعود الفالح.  

                            2 - بنك الت�شليف والدخار )خ�شم مدخل(

اإعالن عن بيع عقار  باملزاد العلني

اأواًل: اأو�صاف العقار:

يقع العقار يف منطقة اجلهراء - الق�سر -  قطعة رقم (4ب) �سارع (1) منزل (6) ق�سيمة رقم (26) من املخطط 

رقم م/27861 وم�ساحته 1000م2 واملو�سوف بالوثيقة رقم 1999/10196 واحل�سة املعرو�سة للبيع هي ح�سة 

قدرها الن�سف م�ساعاً يف العقار. العقار  يقع على �سارعني رئي�سي وداخلي و�ساحة جانبية . العقار عبارة عن 

منزل مكون من دورين ومك�سي باحلجر والتكييف مركزي . العقار مف�سول اإىل جزء خا�ص باملدعي عليه الأول 

وجزء خا�ص ب�سقيقه . اجلزء اخلا�ص باملدعي عليه يتكون من دور اأر�سي واأول ملحق . الدور الأر�سي مكون من 

�سالة وغرفتني وحمام. الدور الأول مكون من غرفتني و�سالة وحمام . امللحق مكون من غرفة ومطبخ وحمام وحمل 

م�سبغة موؤجرة (200د.ك) . اجلزء اخلا�ص ب�سقيق املدعي عليه الأول مطابق ملا مت بيانه للمدعي عليه عدا امللحق 

عبارة عن غرفتني ومطبخ وحمام بالإ�سافة اإىل ملحق اآخر عبارة عن ديوانية وحمام وال�سقف من الكريبي .

ثانيا: �صروط املزاد:

اأوالً  : يبداأ املزاد للح�سة املعرو�سة للبيع بثمن اأ�سا�سي قدره 175000 د.ك » مائة وخم�سة و�سبعون األف دينار 

اأو مبوجب �سيك م�سدق من  كويتي«، وي�سرتط للم�ساركة يف املزاد �سداد خم�ص ذلك الثمن على الأقل اإما نقداً 

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�ص الثمن على الأقل واإل اأعيدت املزايدة 

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

رابعــًا: فـي حالة اإيداع من اعتمد عطاءه خم�ص 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 

باإيداع كامل ثمن املزاد ففي هذه احلالة تعاد املزايدة فـي نف�ص اجلل�سة على  ال�سراء مع زيادة الع�سر م�سحوباً 

اأ�سا�ص 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�ص 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�ص 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.

قانون  للمادة 277 من  باحلكم طبقاً  النطق  تاريخ  اأيام من  �سبعة  لال�ستئناف خالل  قابل  املزاد  ر�سو  2 - حكم 

املرافعات.

3 - تن�ص 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«.

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

املخ�س�سة لأغرا�ص ال�سكن اخلا�ص عماًل باأحكام املادة 230 من قانون ال�سركات التجارية امل�سافة بالقانون رقم 

9 ل�سنة 2008.

امل�شت�شار/ رئي�س املحكمة الكلية  

وزارة العــــــــدل

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

املوافق 2010/2/15م - قاعة 48 - بالدور الثاين بق�شر العدل ال�شاعة التا�شعة �شباحًا - وذلك تنفيذاً 

حلكم املحكمة ال�شادر يف الدعوى رقم 2008/279 بيوع/1.

املرفوعة من:    نعيمة اإ�شماعيل حممد را�شد اأرملة املرحوم/ يو�شف ح�شن حممد القبندي واحدى ورثته

�شـــــــــــــــــد:    1- �شكينة ح�شن حممد القبندي 2- فاطمة م�شطفى علي 3- بدرية ح�شن حممد 

القبندي 4- امينة ح�شن حممد القبندي 5- زهور ح�شن حممد القبندي 6- �شمرية ح�شن حممد 

القبندي 7- عبداهلل يو�شف حممد القبندي 8- احمد ح�شن حممد عبداهلل 9- م�شطفى ح�شن 

حممد عبداهلل 10- بارعة حممد قره نوح 11- حممد ح�شن حممد عبداهلل 12 - وكيل وزارة العدل 

ل�شئون الوثيقات ال�شرعية  13 - وكيل وزارة العدل للتوثيق العقاري والت�شجيل 14- ورثة املرحوم/ 

الق�شر ب�شفته  العامة ل�شئون  للهيئة  القانوين  املمثل  القبندي 15-  يو�شف ح�شن حممد عبداهلل 

16- ورثة املرحوم ح�شن حممد عبداهلل

اإعالن عن بيع  عقار باملزاد العلني

اأواًل: اأو�صاف العقار:

يقع العقار مبنطقة ال�صباحية قطعة 1 �صارع 94 ق�صيمة 285 وم�صاحته 643 م2 واملو�صوف 

بالوثيقة رقم 1989/1744، 2005/6964. العقار عبارة عن بيت يقع على �صارع واحد وله 

مدخالن ويحده ثالثة جريان ومك�صي باحلجر الأردين والتكييف مركزي عدا املالحق ومكون 

من دورين وملحقني . الدور الأر�صي : غرفتني + �صالتني + حمامني + مطبخ + خمزن . 

الدور الأول : 5 غرف + حمامني + مطبخ. امللحق اخللفي : 3 غرف + مطبخ + حمام. امللحق 

اجلانبي : مكون من معلق واأول مكون من غرفني + مطبخ �صغري + حمام .

ثانيا: �صروط املزاد:

اأوال ً : يبداأ املزاد بثمن اأ�صا�صي قدره 144000 د.ك »مائة واأربعة واأربعون األف دينار كويتي. وي�صرتط 

للم�صاركة يف املزاد �صداد خم�س ذلك الثمن على الأقل اإما نقداً 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 عطاءه الثمن كاماًل وجب عليه اإيداع خم�س الثمن على الأقل واإل 

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

رابعــًا: فـي حالة اإيداع من اعتمد عطاءه خم�س 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�س اجلل�صة على اأ�صا�س 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�س 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�س 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�صئوليتهم دون 

اأن تتحمل اإدارة الكتاب باملحكمة الكلية اأية م�صئولية.

 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�س الفقرة الأخرية من املادة 276 من قانون املرافعات 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«.

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

بالقانون  امل�صافة  التجارية  ال�صركات  املادة 230 من قانون  باأحكام  ال�صكن اخلا�س عماًل  املخ�ص�صة لأغرا�س 

رقم 9 ل�صنة 2008.

�سعود عبدالعزيز حممد املانع

عامـر عبدالعزيز حممد املانع

طارق عبدالعزيز حممد املانع

عبدالعزيز �سعود عبدالعزيز املانع

�سائلني اهلل العلي القدير اأن يتغمد الفقيد بوا�سع رحمته وي�سكنه ف�سيح جناته ويلهم اأهله وذويه ال�سرب وال�سلوان

يتقـدمـــون بــاأحـــر الـتــعـــازي القلبـيـــة واملـــوا�ســـاة من

العـــم / خــالـــد يـــو�ســـف المرزوق
وال�سيد/ فواز خـالــد يو�سف المرزوق
وال�سيد / يو�سف خالد يو�سف المرزوق
وعمـوم اآل المـرزوق والـغـانـم الكرام

لــــوفــــاة  فقيدهم املغــفـــور لـــه  بــــاإذن اهلل تـــعـــالــى

وليد خالد يو�سف المرزوق

البقية ص7




