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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 الأربعاء املوافق 

2010/4/7م - 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:

األف  وخم�سون  و�سبعة  مائة   « د.ك   157500 ق��دره  اأ�سا�سي  بثمن  للبيع  املعرو�سة  للح�سة  امل��زاد  يبداأ   : اأوالً  

وخم�سمائة دينار كويتي«، وي�سرتط للم�ساركة يف املزاد �سداد خم�ص ذلك الثمن على الأقل اإما نقداً اأو 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�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: ف�ي 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 ف�ي هذه اجلل�سة من يقبل 

باإيداع كامل ثمن املزاد ففي هذه احلالة تعاد املزايدة ف�ي 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.

لقطات

 حضرت السفيرة األميركية لوضع حجر األساس 
مع سفير كوريا اجلنوبية وممثلني عن احتاد الشركات 

املنفذة.
 مت توقيع عقد احملطة في 13 سبتمبر املاضي ومن 
املتوقع تسليم املرحلة األولى منه في يونيو العام 
املقبل بقدرة 1400 ميغاواط على ان يلحقها التسليم 
الكلي في العام 2012 بقدرة اجمالية 2000 ميغاواط 

من 6 وحدات تعمل بالدورة املشتركة.
 خالل اجلولة، طالب بعض املوظفني املهندسني 
العاملني في احملطة بزيادة بدل الطريق اسوة بنظرائهم 

في القطاع النفطي.
 قال الوزير الش���ريعان في معرض حديثه عن 
احملطة انها من املش���اريع الرائ���دة في الدولة ومن 

أضخمها ضمن املشاريع التنموية للحكومة.
  اشاد الشريعان بالعاملني على املشروع خصوصا 
في قطاعي مش���اريع الكهرباء وتش���غيل احملطات، 
مشيرا إلى أن املهندسني هم ركيزة أساسية وعصب 

عمل الوزارة.
 وعد الشريعان بأن عجلة التنمية لن تتوقف، معربا 
عن ثقت���ه في حتمل العاملني في الوزارة للتحديات 

املقبلة.

صورة تذكارية في موقع احملطة الشريعان والسفيرة األميركية والسفير الكوري في جولة ميدانية باملوقع الوزير د. بدر الشريعان وممثل »جنرال الكتريك« يضعان حجر األساس حملطة الصبية

الوزير د. بدر الشريعان يتحدث للصحافيني

لقطة لسير العمل في احملطة

خالل جولة لوضع حجر األساس لمحطة الصبية إلنتاج 2000 ميغاواط بحضور سفيري أميركا وكوريا

الشريعان: القطع المبرمج مرهون باستمرار عمليات اإلنتاج بشكل سليم

مش�كلتنا ف�ي اإلس�راف ال اإلنت�اج وعلينا التوصي�ل وعل�ى المس�تهلكين التوفير ج�ادون ف�ي تنفي�ذ المش�روعات ول�ن يت�م التراج�ع وفق�ًا لمصلح�ة الب�اد
دارين العلي

طمأن وزير الكهرباء واملاء د.بدر الشريعان أن احلكومة 
بش����كل عام ووزارة الكهرباء بشكل خاص ممثلة بالوزير 
والوكالء جادون في تنفيذ املشاريع ولن يتم التراجع عن 

أي مشروع وفقا ملصلحة البالد.
جاء ذلك في تصريح للصحافيني عقب وضعه أمس حجر 
األساس ملشروع تطوير محطة الصبية بحضور السفيرة 
األميركية ديبورا جونز والسفير الكوري وممثلني عن احتاد 

الشركات املنفذة للمشروع جنرال الكتريك وهيونداي.
وقال الش����ريعان عقب اجلولة التي تفقد خاللها أعمال 
تنفيذ املش����روع إن ما مت تنفيذه حت����ى اليوم يؤكد التزام 
املنفذين باجلدول الزمني بل أنهم س����بقوه ب� 3 أشهر وهو 

مؤشر إيجابي يوحي بإجناز العمل قبل الوقت احملدد.
ولفت إلى أن حضور مسؤولني على مستوى عال دليل 
اهتمام الشركة بهذا املشروع املهم ويعكس جدية املنفذين مما 
ينعكس إيجابا على أرض الواقع لتلبية احتياجات الكويت 
من الطاقة حيث توفر احملطة 20% من مجمل االنتاج احمللي 

حاليا والذي يبلغ أكثر من 10 آالف ميغاواط.
وحول ما ميكن أن يغطيه انتاج هذه احملطة من احتياجات 
الب����الد خالل األعوام املقبلة قال الش����ريعان خالل األعوام 
املقبلة بوجود هذا املش����روع س����يكون الوضع الكهربائي 
أفضل مع التمكن من توفير االحتياطي املطلوب وهو %20 
من حجم االستهالك احمللي مؤكدا أن هذا االحتياطي اآلمن 
سيتم حتقيقه خالل األربع سنوات املقبلة مع تنفيذ خطة 

عمل احلكومة.
ولفت إلى أن الصيف املقبل لن يختلف عن سابقيه في 

األعوام املاضية التي كان الوضع الكهربائي فيها غير مطمئن 
مشيرا إلى أن مشكلة القطع املبرمج ميكن أن حتصل فقط 
في حال تعطل عمليات االنتاج في أوقات الذروة بس����بب 

خروج وحدات إنتاجية عن اخلدمة بشكل طارئ.

مشكلة اإلسراف

وأكد الش����ريعان أن املش����كلة في البالد ليست مشكلة 
انتاج وامنا مشكلة إسراف مش����يرا إلى أن استهالك الفرد 
في الكويت يعتبر عاليا جدا مقارنة مع جميع دول العالم 
مناشدا املواطنني واملقيمني الترشيد في استهالك هذه النعمة 
كم����ا أمرنا ديننا احلنيف وكما يرتبه علينا احترام الوطن 

وتقدير نعم اهلل عليه.
 وقال إن الوضع كان من املفترض أن يكون وكأننا في 
عنق الزجاجة خالل العام املقبل لوال وجود مشروع الصبية 
الذي سيوفر 1400 ميغاواط في مراحله األولى صيف 2011 
مش����يرا الى عدم دخول وحدات جديدة للخدمة في صيف 
2010 مع استمرار إيصال التيار الى عدد جديد من املستهلكني 
من املصانع واملجمعات واملساكن وهذا ما يؤكد أن الوزارة 

ملتزمة بالتوصيل وعلى املستهلك أن يلتزم بالتوفير.
وحول البرامج الترشيدية مع مؤسسات الدولة لفت إلى 
وجود تعاون مع جميع املستهلكني الذين من املمكن الوصول 
إليهم مشيرا إلى أن وزارتي األوقاف والتربية متعاونان مع 
الوزارة في تخفيض االستهالك في املساجد واملدارس موجها 
الدعوة للمستهلكني عن طريق اإلعالم لترشيد استهالكهم 
وعن إمكانية تأجير أو شراء مولدات ديزل الستخدامها في 
توليد الطاقة في حال انقطاع التيار ألي من األسباب، قال ان 

األمر مطروح ألن كل ما يساهم في تعزيز القدرة االنتاجية 
هو محل بحث لدى الوزارة.

التحدي موجود

وعن املياه، قال ان االستهالك حاليا يساوي اإلنتاج وإن 
لم يتم إدخال وحدات جديدة إلنتاج املياه خالل الس����نوات 
املقبلة فسيكون الوضع محرجا في العام 2013، مشيرا إلى 
أن خط����ط الوزارة وبرامجها تعمل لعدم الوصول إلى هذه 
املرحلة واستنكر الشريعان ان يتم تسمية الوضع الكهربائي 
احلالي ب� »األزمة« قائال »التحدي موجود ولكن الكويت بلد 
خير ونحن موجودون ملواجهة هذا التحدي وبخالف ذلك 

سنكون في أزمة«
وعن امكانية إنشاء محطة نووية، قال انها مشروع دولة 
وليس وزارة وهناك جلنة مختصة يرأسها د.أحمد بشارة 

هي القناة التي ميكن أن حتدد هذا األمر.
بدوره، قال الرئيس التنفيذي لش����ركة جنرال الكتريك 
س����تيف بولت ان الشركة تؤكد االلتزام في تنفيذ املشروع 
في الوقت احملدد وبأعلى املعايير املتعارف عليها مضيفا أن 
اهتمام احلكومة الكويتية قد انعكس على املشروع ايجابا 
باعتباره أحد أكبر املش����اريع في املنطقة الذي سيضم آخر 
التقنيات وأبرز ما توصلت إليه التكنولوجيا في هذا املجال. 
وقال بولت ان الش����ركة تعمل جنبا إلى جنب مع ش����ركة 
هيونداي الكورية في حتالف مثمر، مضيفا »س����نعمل معا 
لتوفير متطلبات الدولة من ماء وكهرباء«، شاكرا احلكومة 
الكويتية متمثلة بالوزير الش����ريعان الذي منح الش����ركة 

هذه الثقة.

)سعود سالم(

السالمة أوال


