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 الصفحة  الصفحة  الصفحة  الصفحة 

 محمد الدشيش
  ألقى رجال جندة األحمدي القبض على مواطن 
وبحوزته «كف» من مادة احلشيش، و٧٠ حبة 
مخدر ومتت إحالته الى اإلدارة العامة ملكافحة 

املخدرات.
  وقال مصدر امنـــي ان دورية تابعة لنجدة 
األحمدي فوجئ رجالها مبحاولة مركبة يابانية 

في منطقة املهبولة الهروب منها دون أن يعرفوا 
األسباب، ومبالحقتها وتضييق اخلناق عليها 
مت توقيفها، حيث تبينت على صاحبها عالمات 
االرتباك، وبتفتيشه عثر معه على كف حشيش 
واحلبـــوب املخـــدرة التي ســـجلت في مخفر 
الضبطيـــة والتي أحيل من خاللها املواطن الى 

جهة االختصاص. 

 ضبط مواطن بـ ٧٠ حبة مخدر و«كف» حشيش

وزارة العــــــــدل

امل�شت�شار/ رئي�س املحكمة الكلية  

تعلن اإدارة الكتاب باملحكمة الكلية عن بيع العقارات املو�صوفة فيما يلي باملزاد العلني وذلك يوم االثنني املوافق 2011/1/31م - قاعة 

48 - بالدور الثاين بق�صر العدل ال�صاعة التا�صعة �صباحًا - وذلك تنفيذًا حلكم املحكمة ال�صادر يف الدعوى رقم 2009/138 بيوع/1.

2 - عريفان ر�صيد علي العريفان 1 - بدر نا�صر علي العريفان.   املرفوعة من:   

2 - فاطمة حممد دخيل احلميدان 1- حممد حمد علي العريفان   �صــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد: 

4 - عادل حمد علي العريفان 3 - في�صل حمد علي العريفان     

6 - مها حمد علي العريفان 5 - لطيفة حمد علي العريفان     

8 - اأحمد حمد علي العريفان 7 - عادلة حمد علي العريفان     

10 - �صذى حمد علي العريفان 9 - طارق حمد علي العريفان     

12 - الهيئة العامة ل�صوؤون الق�صر ب�صفتها 11 - ورثة املرحوم/ حمد علي العريفان    

اأواًل: اأو�صاف العقار:

العقار االأول: يقع العقار مبنطقة اجلهراء القدمية - قطعة 41 اأ - �صارع اجلمعية - ق�صيمة 26 وم�صاحتها 875م2 

واملو�صوفة بالوثيقة رقم 2005/8639 وهي عبارة عن اأر�ض ف�صاء وفق نظام جتاري وتقع على �صارع و�صكة خلفية.

العقار الثانـي: يقع العقار مبنطقة اجلهراء القدمية - قطعة 41 اأ - �صارع اجلمعية - ق�صيمة 27 وم�صاحتها 840م2 

واملو�صوفة بالوثيقة رقم 2005/8639 وهي عبارة عن اأر�ض ف�صاء وفق نظام جتاري وتقع على �صارعني زاوية و�صكة 

خلفية. 

ثانيًا: �صروط املزاد:

اأوالً  : يبد�أ �ملز�د بثمن �أ�سا�سي قدره: 1 - �لعقار �لأول: 2100000 د.ك »مليونان ومائة �ألف دينار كويتي«.

2 - للعقار �لثاين:  2100000 د.ك »مليونان ومائة �ألف دينار كويتي«. وي�سرتط للم�ساركة يف �ملز�د �سد�د خم�س ذلك �لثمن على �لأقل �إما نقد�ً �أو 

مبوجب �سيك م�سدق من �لبنك �مل�سحوب عليه �أو مبوجب خطاب �سمان من �أحد �لبنوك ل�سالح �إد�رة �لتنفيذ بوز�رة �لعدل.

ثــانــيـًا: يجب على من يعتمد �لقا�سي عطاءه �أن يودع حال �نعقاد جل�سة �لبيع كامل �لثمن �لذي �عتمد و�مل�سروفات ور�سوم �لت�سجيل.

ثــــالثًا: فان مل يودع من �عتمد عطاوؤه �لثمن كاماًل وجب عليه �إيد�ع خم�س �لثمن على �لأقل و�إل �أعيدت �ملز�يدة على ذمته يف نف�س �جلل�سة على 

�أ�سا�س �لثمن �لذي كان قد ر�سا به �لبيع.

رابعــًا: فـي حالة �إيد�ع من �عتمد عطاوؤه خم�س �لثمن على �لأقل يوؤجل �لبيع مع زيادة �لع�سر.

خام�صًا: �إذ� �أودع �ملز�يد �لثمن يف �جلل�سة �لتالية حكم بر�سو �ملز�د عليه �إل �إذ� تقدم فـي هذه �جلل�سة من يقبل �ل�سر�ء مع زيادة �لع�سر م�سحوباً باإيد�ع 

كامل ثمن �ملز�د ففي هذه �حلالة تعاد �ملز�يدة فـي نف�س �جلل�سة على �أ�سا�س هذ� �لثمن.

�صاد�صًا: �إذ� مل يقم �ملز�يد �لأول باإيد�ع �لثمن كاماًل يف �جلل�سة �لتالية ومل يتقدم �حد للزيادة بالع�سر تعاد �ملز�يدة فور�ً على ذمته على �أ�سا�س �لثمن �لذي كان 

قد ر�سا به عليه يف �جلل�سة �ل�سابقة وليعتد يف هذه �جلل�سة باأي عطاء غري م�سحوب باإيد�ع كامل قيمته. ويلزم �ملز�يد �ملتخلف مبا ينق�س من ثمن �لعقار.

�صابعًا: يتحمل �لر��سي عليه �ملز�د يف جميع �حلالت ر�سوم نقل وت�سجيل �مللكية وم�سروفات �إجر�ء�ت �لتنفيذ ومقد�رها 200 د.ك و�أتعاب �ملحاماة 

و�خلربة وم�ساريف �لإعالن و�لن�سر عن �لبيع يف �ل�سحف �ليومية.

ثـامـنًا: ين�سر هذ� �لإعالن تطبيقاً للقانون وبطلب �ملبا�سرين لإجر�ء�ت �لبيع وعلى م�سوؤوليتهم دون �أن تتحمل �إد�رة �لكتاب باملحكمة �لكلية �أية م�سوؤولية.

 تا�صعـًا: يقر �لر��سي عليه �ملز�د �نه عاين �لعقار معاينة نافية للجهالة.

تنبيه: 1 - ين�سر  هذ� �لإعالن عن �لبيع باجلريدة �لر�سمية طبقاً للمادة 266 من قانون �ملر�فعات.

          2 - حكم ر�سو �ملز�د قابل لال�ستئناف خالل �سبعة �أيام من تاريخ �لنطق باحلكم طبقاً للمادة 277 من قانون �ملر�فعات.

3 - تن�س �لفقرة �لأخرية من �ملادة 276 من قانون �ملر�فعات �نه »�إذ� كان من نزعت ملكيته �ساكناً يف �لعقار بقي فيه كم�ستاأجر بقوة �لقانون 

ويلتزم �لر��سي عليه �ملز�د بتحرير عقد �إيجار ل�ساحله باجرة �ملثل«.

ملحوظة هامة: يحظر على جميع �ل�سركات و�ملوؤ�س�سات �لفردية �مل�ساركة يف �ملز�د على �لق�سائم �أو �لبيوت �ملخ�س�سة لأغر��س �ل�سكن �خلا�س عماًل 

باأحكام �ملادة 230 من قانون �ل�سركات �لتجارية �مل�سافة بالقانون رقم 9 ل�سنة 2008.

اإعالن عن بيع عقارات باملزاد العلني

تتقدم ب�سادق �لعز�ء و�ملو��ساة �إىل

  براك عبداملح�سن �سليمان الطخيم

لـــوفـــــــاة �ملغفـــــور لــها بـــــاإذن �هلل تعـالــــى

ابنته/ دنيا براك عبداملح�سن الطخيم
زوجة/ نور عبد�هلل بورقعه

تغمد �هلل �لفقيدة بو��سع رحمته و�أ�سكنها ف�سيح جناته

و�ألهم �آلها وذويها �ل�سرب و�ل�سلو�ن

 مبان من الكيربي 

 مخالفات باجلملة داخل أحد املباني 

 متديدات كهربائية مخالفة  أماكن غير صاحلة للسكن 

 تحرير أكثر من ٧٠ مخالفة لمباني بنيد القار 
بسبب مخالفات جسيمة في المباني السكنية 

 محمد الدشيش
  أسفرت حملة مفاجئة على منطقة بنيد 
القار نفذت بالتعاون والتنسيق بني بلدية 
الكويـــت واإلدارة العامة لإلطفاء ووزارة 
الداخلية ممثلة في قطاع األمن العام، عن 

حترير ٧٠ مخالفة مرورية.
  وقال مديـــر إدارة العالقات العامة في 
اإلطفاء املقدم خليل األمير ان هذه احلملة 
جاءت بناء على توجيهات مدير عام اإلدارة 
العامة لإلطفاء اللواء جاســـم املنصوري 
ونائب املدير العام لشؤون الوقاية العميد 
أمني عابدين، حيث طلب من مراقب التنسيق 
العجمي تشـــكيل  العقيد خالد  واملتابعة 

فريق لشن حملة على املباني املوجودة في 
منطقة بنيد القار للتأكد من توافر شروط 

احلماية.
  وقد أسفرت احلملة عن حترير أكثر من 
٧٠ إنذارا ملباني املنطقة لتصحيح وإزالة 
املخالفات والتـــي تنوعت بني عدم توفير 
معدات مكافحة ووجود متديدات كهربائية 
مكشوفة ومبان وغرف سكنية من الكيربي 
واخلشب وتقطيعات قابلة لالشتعال وسكن 
عمال، ولوجود العديد من األنشطة التجارية 
غير املرخصة والكثير من اسطوانات الغاز 

في السراديب.
  الى ذلـــك، قال العقيد خالد العجمي ان 

هذه املباني غير صاحلة للســـكن اآلدمي 
وغير مســـتوفية ألبسط شروط احلماية 
والوقاية من احلريق وهي تعتبر مبنزلة 
قنابـــل موقوتة تهـــدد أرواح وممتلكات 
ســـكان هذه املباني واملباني املجاورة لها 
وان اإلدارة العامة لإلطفاء ستســـتمر في 
حمالتها التفتيشية الى ان تتوافر شروط 
احلمايـــة والوقاية من احلريق في جميع 
املبانـــي املخالفة. وقد شـــارك في احلملة 
التفتيشية مدير إدارة العالقات العامة في 
اإلدارة العامة لإلطفاء املقدم خليل األمير 
واملالزم أول حســـن الصايغ ومدير بلدية 

محافظة العاصمة فالح الشمري. 

 في حملة مشتركة بين «اإلطفاء» و«البلدية» و«الداخلية» 

 شاب بال حراك من مواقف مستوصف العارضية
  إلى العناية والمباحث تستعين بكاميرات مراقبة 

 زوج األخت رشق سيارة نسيبه بأعيرة نارية 

 سرقة ١٥٠ دينارًا من مركبة مواطن و٦ آالف من شركة أدوية
 هاني الظفيري

  تقــــدم مواطن إلى مخفر تيماء مبلغا عن تعرض 
مركبته للسرقة عن طريق الكسر واالستيالء على ما 
بداخلها من قبل مجهولني. وقال مصدر أمني ان املواطن 
كان مبنزله مبنطقة سعد العبداهللا، وبعد خروجه من 
املنزل فوجئ بزجاج مركبته وقد هشم ليقوم بتفقد 
محتويات مركبته ومحفظة نقوده التي كان بداخلها 
١٥٠ دينارا، وقد اختفت ليتجه على الفور الى مخفر 
تيماء مسجال قضية ٢٠١١/١٦ حملت مسمى «سرقة عن 

طريق الكسر»، ومتت معاينة املركبة من قبل رجال 
األدلة اجلنائية ورفع البصمات للوقوف على هوية 
اللص. ومن جانب آخر، فقد تقدم مسؤول في شركة 
أدوية مبنطقة شرق ببالغ الى مخفر شرق مبلغا عن 
تعرض شركته للسرقة عن طريق الكسر ليشير في 
بالغه بأصابع االتهام الى الفراش اآلسيوي، خصوصا 
انه اختفى بعد اختفاء الـ ٦ آالف دينار التي ســــرقت 
من «درج» مكتب املسؤول ليتم تسجيل قضية وإدراج 

اسم الوافد ضمن املمنوعني من السفر. 

 أمير زكي
  فتح رجال ادارة بحث وحتري محافظة الفروانية 
حتقيقا في محاولة للوصول الى هوية مجهولني 
ألقوا بزميلهم الى جوار مســــتوصف العارضية 
وهربوا الى جهة غير معلومة، هذا وأدخل الشخص 
وهو في العقد الثالث من عمره الى غرفة العناية 

الفائقة ووصفت حالته بشديدة اخلطورة.
  وقال مصدر أمني ان ادارة مستشفي الفروانية 
أبلغت في الثانية من بعد منتصف امس األول من 
مشرف مســــتوصف العارضية بأن املارة عثروا 
على شــــخص ملقى الى جوار املســــتوصف وهو 

شبه متوفى.

  وأشار املصدر الى ان هناك احتماالت كبيرة ان 
يكون الشخص والذي لم يعثر بحوزته على اي اثبات 
للشخصية كان في جلسة تعاط وأصيب بغيبوبة 

ليقرر أصدقاؤه تركه الى جوار املستوصف.
  وأكد املصدر ان رجال املباحث ما ان انتقلوا الى 
املستوصف حتى قاموا بتفريغ أشرطة كاميرات 
مراقبة بحيث تساعدهم تلك الكاميرات في حتديد 

هوية من ألقوا الشاب الى جوار املستوصف.
  وأشار املصدر الى ان الشاب وضع حتت احلراسة 
بحيث إذا ما طرأ حتســــن علــــى حالته الصحية 
ســــيتم اخضاعه للتحقيق للوقوف على حقيقة 

ما حدث له. 

 أمير زكي
  سجل رجال مخفر الصليبية قضية حملت مسمى 
«الشروع في القتل» ضد شخص معلوم، وقام رجال 
األدلة اجلنائية برفع آثار طلقات نارية رصدت على 

مركبة املجني عليه.
  وقال مصدر امنــــي ان مواطنا تقــــدم الى مخفر 
الصليبية وقال في بالغه انه وأثناء سيره فجرا في 
منطقة الصليبية شاهد زوج شقيقته يالحقه ويطالبه 
بالتوقف، وألنه يدرك ان زوج شــــقيقته إنسان غير 
متزن رفض التوقف ليصدم بأن زوج شقيقته يطلق 

عليه عدة أعيرة نارية من سالح ناري فشل في حتديد 
ماهيته. وأضــــاف املجني عليه انه يجزم بأن مطلق 
النار هو زوج شــــقيقته، مبــــررا ما صدر عن املدعى 
عليه بـ «خالفات ســــابقة»، ورفض شقيقته اإلقامة 
في منزل الزوجية لسوء ســــلوك زوجها. هذا وأمر 
محقق مخفر الصليبية بتســــجيل قضية شروع في 
القتل برقم ٢٠١١/٨ جنايات، وكلف رجال إدارة بحث 
وحتري محافظة اجلهــــراء بالبحث عن اجلاني بعد 
ان زود املجني عليه رجال األمن مبعلومات كافية قد 

تساعد في ضبطه. 

 طعنتان لطالب ثانوي في الجهراء 

 هتك عرض تحت تهديد السكين 

 يهدد خطيبته بالقتل
  لتراجعها عن االرتباط به

 حملة على سوق المستعمل
  أوقفت ٢٨ مخالفًا لإلقامة

 هاني الظفيري
  اســــتمرارا لظاهــــرة العنف الطالبي، تعرض طالــــب في املرحلة 
الثانوية لعدة طعنات متفرقة في الصدر واليدين اثر مشــــاجرة مع 
طالب آخر في منطقة النسيم ليتم نقل الطالب املصاب الى مستشفى 
اجلهراء، حيث ادخل غرفة العناية الفائقة. وقال املصدر ان بالغا ورد 
الى غرفة العمليات ظهر أمس األول عن وجود مشــــاجرة بني طالبني 
ليتجه رجال األمن الى موقع البالغ، حيث وجد أحد الطالب والدماء 
تسيل من صدره وساعديه ليتم نقله على الفور، حيث تبني انه من 
فئة غير محددي اجلنسية. وكان اخلالف بينهما في «فرصة» املدرسة 
وانتقل الى نهاية الدوام وسجلت قضية وجار ضبط الطالب املعتدي 

وإحالته للتحقيق. 

 هاني الظفيري
  اقدم مواطن على ابالغ عمليات الداخلية عن تعرض خادمته اآلسيوية 
لالعتداء على يد شخص مجهول الهوية ليتم تسجيل قضية في مخفر 
الصليبية. وقال املواطن انه فوجئ بخادمته تبلغه بتعرضها لهتك 
العرض من قبل شخص مجهول قام بوضع سكني على رقبتها بعد ان 
قام بطرق باب املنزل وسؤالها عن اصحاب املنزل، وحينما ابلغته انه 
ال يوجد احد هم بالدخول واعتدى عليها وهرب الى جهة غير معلومة، 
وعليه اصطحب املواطن خادمته الى مخفر الصليبية ومت تســــجيل 
قضية حيث زودت اخلادمة رجال االمن بأوصاف املتهم ومتت احالة 

املدعية الى الطب الشرعي للوقوف على حقيقة ادعائها. 

 هاني الظفيري
  اتهمت وافدة مصرية مواطنها بتهديدها بالقتل وارساله لها مسجات 
صريحة بهذا اخلصوص، وقالت الوافدة التي تعمل معلمة في احدى 
املدارس احلكومية في بالغ تقدمت به الى مخفر النعيم انها تعرفت 
على مواطنها وكانت تعتزم الزواج منه، لكنها تراجعت، مشيرة الى 
ان الشاب وما ان علم انها لن تتزوج منه بدأ يالحقها ويهددها بإحلاق 

االذى بها، وحينما فاض الكيل بها تقدمت ببالغ رسمي. 

 محمد الدشيش
  شـــن رجال أمن محافظة الفروانية حملة مفاجئة على سوق 
األثاث املســـتعمل فـــي منطقة الري وأســـفرت عن حترير عدة 
مخالفات مرورية ورفع ســـيارات مهملة الى جانب توقيف ٢٨ 

وافدا مخالفا لقانون االقامة.
  وقال مصدر أمني ان احلملة جاءت بإشراف مدير أمن الفروانية 

العميد غلوم حبيب واستمرت لـ ٣ ساعات. 

 السيارات املخالفة إلى كراج احلجز 


