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اعداد: بداح العنزي

يترأس وزير االشغال ووزير الدولة لشؤون 
البلدية د.فاضل صفر صباح اليوم االجتماع 
التنسيقي لقيادات البلدية للتباحث ومتابعة 
األمور املتعلقة بالبلدية ومن أبرزها األرشفة 
اإللكتروني���ة ومتابع���ة أس���ئلة واقتراحات 

األعضاء

صفر وقيادات البلدية 
يبحثون األرشفة اإللكترونية اليوم

امل�شت�شار/ رئي�س املحكمة الكلية  

وزارة العــــــــدل
اإعالن عن بيع  ح�شة يف عقار باملزاد العلني

تعلن اإدارة الكتاب باملحكمة الكلية عن بيع ح�شة يف العقار املو�شوف فيما يلي باملزاد العلني 

ال�شاعة  العدل  بق�شر  الثاين  بالدور   -  48 قاعة   - 2010/4/28م  املوافق  االربعاء  يوم  وذلك 

التا�شعة �شباحًا - وذلك تنفيذاً حلكم املحكمة ال�شادر يف الدعوى رقم 2009/144 بيوع/2.

املرفوعة من:    حممد تركي خزعل حمد

واالدخار  الت�شليف  بنك   -  2 العبداهلل.  خليفه  عبداهلل  خليفه   -  1 �شـــــــــــــــــد:     

يون�س  حمود  خالد   -  4 مدخل(  )خ�شم  الوطني  الكويت  بنك   -  3 مدخل(  )خ�شم 

املرتوك )خ�شم مدخل(

اأواًل: اأو�صاف العقار:

احل�سة قدرها الن�سف م�ساعاً يف العقار الذي يقع يف منطقة القرين قطعة 1 ق�سيمة 356 من 

املخطط رقم م/ 26953 وم�ساحته 400م2. العقار عبارة عن بيت حكومي قدمي يقع على �سارعني 

و�ساحة. العقار مك�سي بالطابوق اجلريي والتكييف وحدات. العقار له 3 مداخل. العقار عبارة 

عن دور ار�سي واول و�سطح. الدور االر�سي مكون من عدد 2 �سالة + مطبخ + 2 غرف خادمة + 

ممر + ديوانية + مغا�سل وحمام + غرفة وحمام. الدور االأول مكون من 4 غرف و2حمام و�سالة. 

ال�سطح لي�س به بناء. 

ثانيًا: �صروط املزاد:

اأوال ً : يبداأ املزاد بثمن اأ�سا�سي قدره 75000 د.ك »خم�سة و�سبعون األف دينار كويتي«. وي�سرتط للم�ساركة 

يف املزاد �سداد خم�س ذلك الثمن على االأقل 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 االأقل واإال 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 االأقل يوؤجل البيع مع زيادة الع�سر.

خام�صًا: اإذا اأودع املزايد الثمن يف اجلل�سة التالية حكم بر�سو املزاد عليه اإال 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 االأول 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 واليعتد 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 احلاالت ر�سوم نقل وت�سجيل امللكية وم�سروفات اإجراءات التنفيذ 

ومقدارها 200 د.ك واأتعاب املحاماة واخلربة وم�ساريف االإعالن والن�سر عن البيع يف ال�سحف اليومية.

ثـامـنًا: ين�سر هذا االإعالن تطبيقاً للقانون وبطلب املبا�سرين الإجراءات البيع وعلى م�سئوليتهم دون اأن 

تتحمل اإدارة الكتاب باملحكمة الكلية اأية م�سئولية.

 تا�صعـًا: يقر الرا�سي عليه املزاد بانه عاين العقار معاينة نافية للجهالة.

تنبيه: 1 - ين�سر  هذا االإعالن 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 االأخرية 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: 

التجارية  ال�سركات  قانون  من   230 املــادة  باأحكام  عماًل  اخلا�س  ال�سكن  الأغرا�س  املخ�س�سة  البيوت 

امل�سافة بالقانون رقم 9 ل�سنة 2008.

تتقدم ب�سادق العزاء واملوا�ساة من

  اآل العـــازمــي الكرام

لـــوفـاة فقيدهم املغفـور له باإذن اهلل تعاىل

ثواب �سمار ملوح العازمي

تغمد اهلل الفقيد بوا�سع رحمته واأ�سكنه ف�سيح جناته

واألهم اآله وذويه ال�سرب وال�سلوان

وزارة العــــــــدل

اعـالن عن وظائف �شاغرة للكويتيـات

اجلنــ�ساملـــوؤهـــــلالوظيفة

انـــــــاثبكالوريو�س علم نف�سباحث نف�سي

انـــــــاثبكالوريو�س خدمة اجتماعيةباحث خدمة اجتماعية

الكويــتـيـات  العـــدل عن حاجـتــــها لتعيـــني عــدد من  وزارة  تعلـــن 

للعـمــل بالوظائف الآتية :

وكيــل الــوزارة

ال�شروط العــامــــة :

1- يكون التعيني باإدارة الإ�ست�سارات الأ�سرية مبجمع حماكم الرقعي والأفرع 

التابعة لها يف الأحمدي واجلهراء.

2- اأن تكون حا�سلة على املوؤهل املبني قرين كل وظيفة .

3- األ تكون ملتحقة بالعمل يف اأي جهة اأخرى .

على الراغبات يف �شغل هذه الوظائف تقديـم امل�شتنـدات التاليـة :

- �سورة �سهادة اجلن�سية - �سورة املوؤهل الدرا�سي  

- �سورة البطاقة املدنية - �سورة �سهادة امليالد  

- �سورة �سهادة نهاية اخلدمة ) ملن كانت تعمل �سابقًا(

- �سهادة ملن يهمه الأمر من التاأمينات - �سورة �سخ�سية   

پ يجب اأن تكـون جميــع امل�شتنـدات كامـلــة حتى يتم قبول الطـلب

بــلـــــوك 15   - الـــوزارات  ال�شـــئـــون الإداريـــة  مبجــــمـــع  اإدارة  اإىل 

الـــدور الثـالــث - ق�شم التعيينات ( 

پ يـبـداأ تقـديــم الطلبات اعتباراً من يوم الأحــد املوافـق 2010/4/4 

حتى يوم اخلمي�س املوافق 2010/4/29.

صفر: البلدية وصلت لمستوى عاٍل من النهضة التنموية بفضل شخصياتها القيادية

العامة  ثمن وزير االش���غال 
ووزير الدولة لش���ؤون البلدية 
د.فاضل صفر دور الشخصيات 
التي شغلت مناصب قيادية في 
البلدي  الكويت واملجلس  بلدية 
منذ نشأتها الى ان وصلت الكويت 
اليه من مستوى عال من اخلدمات 
والنهضة التنموية التي تشهدها 

البالد في كل مجاالتها.
وق���ال د.صفر خ���الل ندوة 
االس���بوع التوعوي في مدرسة 
عب���داهلل ب���ن حذافة القرش���ي 
الواقعة في  املتوس���طة للبنني 
ان االنش���طة  الفردوس  منطقة 

البلدي���ة هدفها  التي تنظمه���ا 
توعية الطلبة ملختلف اخلدمات 
التي تقدمها البلدية والتي تأتي 
اس���تكماال ملا بدأته البلدية قبل 
80 عام���ا للمحافظة على البيئة 
والنظافة والنواحي اجلمالية، الفتا 
الى ان البلدية املؤسسة النظامية 
االولى التي قادت البالد من املرحلة 
التشريعية والقانونية وصوال الى 
النهضة والتطور بسواعد ابنائها 
الذين وضعوا اللبنة االولى في 

تاريخ نهضة الكويت.
وبني صفر ان 5 ابريل سيشهد 
احتفال تك���رمي هؤالء القياديني 

بحضور صاحب الس���مو األمير 
ملا قدموه من عطاءات للنهوض 
بالدولة ومبسيرة العمل البلدي، 
مشيرا الى ان بث هذه الروح في 
نفوس ابنائنا الطلبة جتسيد ملا 
قدمه اآلب���اء واالجداد من جهود 

مخلصة على مر السنني.
وحث د.صف���ر الطلبة خالل 
الندوة التوعوية على التمس���ك 
بالدين والعلم واالخالق وتأدية 
الواجب���ات، مؤك���دا ان ه���ذه 
السلوكيات احلميدة هي السبيل 
نحو حتقي���ق التفوق والنجاح 
في مختلف نواحي احلياة، مثمنا 

دور املسؤولني في بلدية احملافظة 
واملنطقة التعليمية بالفروانية على 
دورهم وجهودهم احلثيثة على 
غرس روح املواطنة واملسؤولية 

في نفوس االبناء.
الذي حضره  وكان االحتفال 
نائب املدير العام لشؤون قطاع 
الفروانية  البلدية مبحافظت���ي 
واالحمدي م.فيصل صادق ومدير 
فرع بلدية محافظ���ة الفروانية 
م.احمد الهزمي واملستشار مبكتب 
مدير عام البلدية محمد الس���عد 
والعدي���د من مدي���ري االدارات 
واملس���ؤولني والقيادات االمنية 
باحملافظ���ة تخلل���ه العديد من 
االنشطة التي حتث على احملافظة 
عل���ى النظافة العام���ة وفقرات 
االسئلة واالجوبة، باالضافة الى 
الفقرات التوعوية واالرشادية من 
قبل ادارة النظافة العامة والرقابة 

الصحية.
وبدوره، اكد مدير فرع بلدية 
محافظة الفروانية م.أحمد الهزمي 
اهمية تعريف الطلبة باخلدمات 
الت���ي تؤديها البلدي���ة كوقاية 
للصحة العامة وتأمني سالمة املواد 

الغذائية وحماية املستهلكني من 
التفتيشية على  خالل اجلوالت 
مختلف محالت ومراكز بيع املواد 
الغذائية واملقاصف املدرس���ية 
والتأكد من تاري���خ صالحيتها 
ومدى االلت���زام بلوائح وأنظمة 

البلدية.
وأشار الى اخلدمات التي تقدمها 
العامة واشغاالت  النظافة  ادارة 
الطرق وأهمية النظافة في حياة 
الفرد واملجتمع ودور ادارة التدقيق 
ومتابعة اخلدمات البلدية نظرا 
ألهمية هاتني االدارتني وارتباطهما 

املباشر بالصحة العامة.
من جانب���ه، ثمن مدير ادارة 
االنش���طة التربوي���ة مبنطق���ة 
الفرواني���ة التعليمي���ة ناج���ي 
الزامل جهود البلدية في محافظة 
الفروانية على دورهم في توعية 
الطلبة، مش���يرا ال���ى ان قطاع 
االنش���طة يواصل القيام بدوره 
الفعال في اقامة االنشطة التربوية 
التي تغ���رس في نفوس الطلبة 
واحلرص على النظافة في املجتمع 
من خالل برامج تتم اقامتها بشكل 

دوري.

خالل ندوة األسبوع التوعوي ضمن احتفاالت البلدية بمرور 80 عامًا على إنشائها

د.فاضل صفر متوسطا قيادات البلدية خالل مشاركته في األسبوع التوعوي في مدرسة عبداهلل بن حذافة القرشي للبنني

تكرمي د.فاضل صفرجولة لالطالع على حتضيرات البلدية لالحتفال

متابعة من الطلبة

المنفوحي: صاحب السمو يكرم
50 من رواد العمل البلدي غداً

إعداد فيلم يحكي مسيرة البلدي منذ 80 عاماً

يرعى صاحب السمو األمير 
الشيخ صباح األحمد احتفال 
بلدية الكويت مبرور 80 عاما 
على انشائها، حيث يقوم بتكرمي 
عدد من الرواد في مسيرة العمل 

البلدي في الكويت.
وبهذه املناسبة، صرح نائب 
التطوير  العام لشؤون  املدير 
واملعلومات في بلدية الكويت 
املنظم����ة  اللجن����ة  ورئي����س 
لالحتفال م.أحمد املنفوحي بأن 
مراسم االحتفال ستجرى غدا 
في الساعة العاشرة والنصف 
صباحا في قاع����ة املؤمترات 

مببنى املؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية، 
وأشار املنفوحي الى ان حضور صاحب السمو  
األمير هذه املناس����بة التاريخية وقيام س����موه 
بتكرمي هؤالء الرواد الذين قدموا عطاءات جليلة 
للوطن من خالل عملهم في قيادة العمل البلدي، 
هو لفتة كرمية من صاحب السمو تعبر عن تقدير 
الكويت ألبنائها الذين ساهموا في نهضتها عبر 

تاريخ مؤسسة عريقة هي بلدية الكويت.
وأضاف املنفوحي ان تكرمي صاحب السمو 
لهذه الكوكبة من القيادات التاريخية للبلدية هو 
تكرمي لكل العاملني في البلدية وشهادة كرمية 

باهتمام صاحب السمو بالعمل 
البل����دي والعمل على االرتقاء 
به بتش����جيع ودع����م قياداته 

والعاملني فيه.
وقال ان البلدية أعدت فيلما 
تسجيليا يحكي مسيرة العمل 
البلدي عب����ر 80 عاما وتطور 
الكويت وأثر ذلك على  بلدية 
حرك����ة العم����ران والتقدم في 
البالد، وسيتم عرض هذا الفيلم 

في االحتفال.
مش����يرا ال����ى ان االحتفال 
سيتضمن تكرمي 50 شخصية 
كويتية من الشخصيات التي 
تولت قيادة البلدية من وزراء سابقني لشؤون 
البلدية ومديرين عامني للبلدية ورؤساء للمجالس 
البلدية خالل ثمانني عاما من العمل البلدي في 

الكويت.
واختتم بان االحتف����ال مبرور 80 عاما على 
انشاء بلدية الكويت وتكرمي رواد العمل البلدي 
البد أن يكون حافزا جلميع العاملني في البلدية 
على بذل املزيد من اجلهد، ألن هذا اجلهد ال يضيع 
هباء وامنا يلقى التكرمي من أعلى القيادات، وان 
كل عمل وان كان بسيطا اال انه في النهاية يعتبر 

جزءا من نهضتنا وحضارتنا وتاريخنا.

م.أحمد املنفوحي


