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 حيدر: «البيئة» مستعدة إلجراء دراسة 
للتجار المتضررين من منع الفوم

 الجمعية الكويتية ألولياء أمور 
المعاقين تستضيف الملتقى 

الخليجي لإلعاقة الحادي 
عشر

  
  تستعد اجلمعية الكويتية ألولياء 
امــــور املعاقني الســــتقبال ملتقى 
اجلمعية اخلليجية لالعاقة احلادي 
الكويت  انعقاده في  عشر واملقرر 
حتت رعاية وحضور سمو رئيس 
مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد، 
وذلك خالل الفترة من ٥ الى ٧ ابريل 
٢٠١١ في قاعة الراية بفندق كورت 
يارد ماريوت ـ الكويت. وصرحت 
العامة  العالقــــات  رئيســــة جلنة 
واالعالم ســــميرة ابل بأن امللتقى 
يحمل هذا العام شعارا مغايرا وهو 
«تشغيل االشخاص ذوي االعاقة 
التعاون اخلليجي..  بدول مجلس 
االنظمة والقوانني وبيئات العمل»، 
في اشارة واضحة الهمية تشغيل 
املعاقني والذي يعد ركيزة اساسية 
للنهوض مبستوى حياة هذه الفئة، 
وحتسني مستوى معيشتهم، وتعزيز 
مفهوم ثقتهم بأنفسهم واعتمادهم 
على ذاتهم. وأشارت الى ان اختيار 
شعار امللتقى لهذا العام جاء بعد 
ان الحظنــــا مدى اهمية مناقشــــة 
قضية تشــــغيل االشخاص ذوي 
انها  االعاقة والتصدي لها خاصة 
من القضايا التي بدأت تشغل اوساط 
االعاقة فــــي املجتمعات اخلليجية 
مؤخرا وتعكس مدى اهتمامهم بدعم 

ومساندة حقوق املعاقني. 

 «التكافل» مستعدة لترتيب المديونيات 
واستقبال من عليهم ضبط وإحضار

  
  وجه رئيس جمعية التكافل لرعاية الســـجناء د.مساعد مندني 
التحية والشكر الى صاحب السمو األمير على املكرمة األميرية التي 
أضفت الســـعادة على كل الشـــعب الكويتي بصرف ألف دينار لكل 
مواطن كويتي، وهذا الكرم ليس بجديد على صاحب السمو األمير، 
معلنا بهذه املناســـبة السعيدة ان مجلس ادارة جمعية التكافل قرر 
متديد فرحة االعياد الوطنية الى نهاية شهر مايو بدال من أول مارس. 
ودعا د.مندني فـــي تصريح صحافي كل املواطنني الى االســـتفادة 
من هذه املكرمة بترتيب أمورهم املالية، خصوصا االخوة ســـجناء 
القضايـــا املالية، أو من عليهم ضبط وإحضار، الفتا الى ان جمعية 
التكافل على استعداد للتعاون في ترتيب هذه املديونيات واستقبال 
من عليهم ضبط وإحضار من الرجال والنساء للتعاون معهم حسب 

شروط اجلمعية. 

 محمود فاروق
  افتتحت شـــركة االبداعـــات الصغيرة معرض 
«الكويت مصغرة.. مدينة فيها ذكرياتي واحالمي» في 
مجمع األڤنيوز حتت رعاية الشيخ احمد الفهد نائب 
رئيس مجلس الوزراء للشؤون االقتصادية ووزير 
الدولة لشؤون التنمية ووزير الدولة لشؤون االسكان 
وبحضور ممثلني من االدارة العليا للشركات الراعية، 
وتأتي هذه الفعالية ضمن سلســـلة من املبادرات 

التي عرفت بها شركة االبداعات الصغيرة.
  وشهد املعرض حضورا كثيفا من رواد املدينة 
املصغـــرة وجميع فئات املجتمع فقد اســـتقطبت 
االطفال والشباب وحتى كبار السن على اعتبار ان 
الكويـــت املصغرة هي مدينة مير بها الزائر ليرى 
احلياة مبراحلها الثالث في الكويت بدءا من املاضي 
ومرورا باحلاضر وتطلعا للمستقبل، وقد عبرت 
املديرة العامة لشـــركة االبداعات الصغيرة سمية 
الواليتي عن ســـعادتها بهذا االفتتاح املتميز على 

اعتبار ان الفعالية متميزة وجميلة من حيث الفكرة 
واملضمون والتنفيذ. وقد جمعت «الكويت مصغرة» 
ثـــالث مراحل من تاريخ الكويت وهي ممتدة على 
مســـاحة طولها ثالثون مترا وتضم ٢٢ مجســـما 
جتســـد املراحل الثالث حيث ضمت معالم بارزة 
فـــي الكويت مثل القصر االحمـــر وابراج الكويت 
وســـتاد جابر مع طموحات مستقبلية مثل مدينة 
احلرير كما ان هناك انشطة مصاحبة للفعالية مثل 
بناء الســـور حيث يشترك االطفال في بناء سور 
للكويت والشباب يعبرون عن طموحهم ورؤيتهم 
للكويت من خالل صندوق االمنيات الذي يشرف 
عليه فريق عمل شـــبابي طموح، ودعت اجلمهور 
للزيارة واملشاركة حيث ان الفعالية مستمرة لغاية 
٢٨ اجلاري. وفي اخلتام شكرت سمية الواليتي بيت 
التمويل الكويتي واألڤنيوز وجريدة «النهار» على 
رعايتهم الكرمية التي ساهمت بشكل كبير وفاعل 

في اجناح الفعالية. 

 دارين العلي
  اكد نائب مدير عام الهيئة العامة للبيئة الكابنت 
علي حيدر عدم وجود دراسة حاليا للتعويض على 
التجار املتضررين مـــن قرار منع الفوم، موضحا 
ان مـــا مت تداوله حول ذل ك هـــو ان الهيئة على 
اســـتعداد تام الجراء هذه الدراسة اذا طلب منها 

ذلك من قبل احلكومة.
  واوضح، على هامش مشاركته في االحتفاالت 
الوطنية التي نظمتها ادارة العالقات العامة في الهيئة 
امس، ان الهيئة تلقت طلبا من احدى الشركات التي 
تعمل بتداول مادة الفوم باعداد دراسة للتعويض 
على التجار املتضررين من القرار، مؤكدا انه الى 
اآلن لم يتم دراسة االمر ولن يدرس اال بطلب من 

مجلس الوزراء.
  وحول االحتفاالت الوطنية، هنأ حيدر الشعب 

الكويتي بهذه املناسبات، متمنيا ان تستمر افراح 
الكويتيني ومناســـباتهم املميـــزة، متمنيا ان متر 
اجازة االعياد بسالم على جميع احملتفلني وبأجواء 

من الفرح والود.
  بدوره، حتـــدث مدير ادارة العالقـــات العامة 
والتوعية البيئيـــة في الهيئة د.خالد العنزي عن 
االحتفال الذي مت تنظيمه في الهيئة امس مبناسبة 
االعياد الوطنية جاء بهدف عرض االنشطة البيئية 
وتكرميا للموظفني على ما بذلوه من جهود خالل 

الفترة املاضية.
  وقال انها تنطلق من توجـــه قيادة البيئة في 
تعزيز املفهوم االســـري الذي جتســـد في االفطار 
االســـبوعي للموظفني والذي تزامن هذا االسبوع 
مع االحتفاالت بهدف تعزيز العمل اجلماعي واجلو 

االسري في الهيئة مبا يخدم مصلحة العمل. 

 أكد خالل رعايته احتفاالت الهيئة باألعياد الوطنية عدم وجود توجه حولها حاليًا

 افتتاح «الكويت مصغرة» في مجمع األڤنيوز

 جانب من االفتتاح بحضور ممثلي اإلدارة العليا للشركات الراعية 

 فهد الرجعان 

الشيخوخة والعجز وألسرته في 
حالة الوفاة. ففي حالة الشيخوخة 
يســــتحق املؤمــــن عليه معاشــــا 
تقاعديــــا يعادل فــــي حده األدنى 
٦٥٪ من املرتب مع مدة اشــــتراك 
قدرها ١٥ سنة وقد يرتفع الى ٧٥٪ 
للعسكريني. وفي حالة الوفاة او 
العجز الكامل او العجز عن الكسب 
يستحق معاشا تقاعديا ميكن ان 
يصل الى ٩٥٪ مــــن املرتب دون 
اشتراط مدة اشتراك ويرتفع الى 

١٠٠٪ بالنسبة للعسكريني.
  اما بالنســــبة للحــــد األقصى 
للمعاش فيصل الى ٩٥٪ من املرتب 
مع مدة اشــــتراك ٣٠ سنة خدمة 
يرتفع بالنســــبة للعسكريني الى 

 تنص املادة ١١ من الدستور على 
ان «تكفل الدولة املعونة للمواطنني 
في حالة الشيخوخة أو املرض أو 
العجز عــــن العمل، كما توفر لهم 
خدمات التأمني االجتماعي واملعونة 

االجتماعية والرعاية الصحية».
  وتطبيقا للمادة ١١ من الدستور 
صدر أول قانون متكامل للتأمينات 
االجتماعية في االول من اكتوبر عام 
١٩٧٦ باألمر األميري بالقانون ٦١ 
لسنة ١٩٧٦ التي انشئت مبوجبه 
العامــــة للتأمينــــات  املؤسســــة 
االجتماعية لتتولى تطبيق النظام 

الصادر به.
  وشــــمل القانــــون ٦١ تأمــــني 
الشــــيخوخة والعجــــز واملرض 
والوفاة للعاملني املدنيني في القطاع 
احلكومي وفــــي القطاعني األهلي 
والنفطي وكذلك تأمني الشيخوخة 
والعجز واملــــرض والوفاة لغير 
العاملني لدى الغير من املشتغلني 
حلسابهم اخلاص ومن في حكمهم 

اضافة الى تأمني اصابات العمل.
  وترجع بدايات تطبيق أنظمة 
املعاشــــات التقاعدية في الكويت 
الى تاريخ ١ يناير عام ١٩٥٥ وذلك 
ضمن نظام املوظفني والتقاعد في 
احلكومة تاله صدور اول قانون 
مســــتقل للمعاشــــات باملرسوم 
بالقانون رقم ٣ لسنة ١٩٦٠ الذي 

بدأ تطبيقه في ١ ابريل ١٩٦٠.
  ويشــــمل القانــــون موظفــــي 
احلكومة من مدنيني وعسكريني 
ثم تبعه قانون مستقل ملعاشات 
التقاعد للعســــكريني  ومكافــــآت 
الصادر باملرســــوم بالقانون رقم 
(٢٧) لسنة ١٩٦١ والذي بدأ تطبيقه 
في ٩ ســــبتمبر ١٩٦١. حيث اعتبر 
أنظمة التأمينات الســــابق بيانها 
مدنية كانت أو عســــكرية انظمة 
التكميلي  النظام  اساسية يكملها 
الذي يغطي عناصر املرتب التي ال 
تدخل في مفهوم املرتب في التأمني 
األساسي ويقرر عنها معاشا يحسب 
وفقا لقواعــــد خاصة يضاف الى 
املعاش التقاعــــدي ويعتبر جزءا 

منه.
التأمينــــات    ويتميــــز نظــــام 
االجتماعية فــــي الكويت بالعديد 
من اخلصائص ابرزها ان النظام 
يشمل بحمايته كل القوى املنتجة 
في املجتمع وتتوحد بالنسبة اليهم 

املزايا األساسية.
  اما املعاش التقاعدي الذي يعتبر 
من ابرز احلقوق التي كفلها قانون 
التأمينات االجتماعيــــة للمؤمن 
عليهم هو الهدف األول للتأمينات 
االجتماعية، اذ انه يكفل للمواطن 
دخال كرميا بعد ان يفني شــــبابه 
في خدمة بلــــده وذلك في حاالت 

١٠٠٪ مع مدة اشتراك ٢٧٫٥ سنة.
  وبالنسبة للمرأة املتزوجة او 
املطلقة او األرملة اذا كان لدى أي 
منهن أوالد فيمكنها استحقاق معاش 
تقاعدي بعد ١٥ سنة خدمة بشرط 
بلوغ السن احملددة لالستحقاق. 
وفي حالة املرض يحسب معاش 
املرض على اســــاس ١٥ ســــنة أي 
بنسبة ٦٥٪ من املرتب، فاذا كان 
املرض قد ادى الى العجز عن الكسب 
فإن النسبة ميكن ان تصل الى ٩٥٪. 
ومن مميزات التأمينات االجتماعية 
في الكويت ايضا هي مكافآت التقاعد 
وهي تعويض مالي يؤدي في حاالت 
انتهاء اخلدمة دون استحقاق معاش 

تقاعدي.
  اما منحة الوفاة فهي مبلغ مالي 
مينح عند وفــــاة املؤمن عليه او 
صاحب املعــــاش مبا يعادل مثلي 
املرتب او املعاش حسب األحوال.

  وهناك معاش العائلة الذي يوزع 
املعاش التقاعدي بعد وفاة املؤمن 
عليه او املستفيد او صاحب املعاش 
على املستحقني من عائلته الذين 

تتوافر فيهم شروط معينة.
  اما االستبدال فهو حق صاحب 
املعاش أو املؤمن عليه أو املستفيد 
اذا كانت له مدة مؤهلة الستحقاق 
املعاش فــــي اســــتبدال جزء من 
معاشه التقاعدي في صورة مبلغ 

يصرف دفعة واحدة في حدود ربع 
املعاش.

  وتشير االحصائيات االخيرة 
الى ان عدد املؤمــــن عليهم الذين 
شملهم التأمني في ٣١ ديسمبر ٢٠١٠ 
بلغ ٢٨١٦٤١ شخصا، فيما بلغ عدد 
اصحاب املعاشــــات واملستحقني 
الذين شــــملهم التأمني في الفترة 
نفســــها ١٥٦٦٤٨ شخصا. وبلغت 
االشتراكات احملصلة من الصناديق 
عن الســــنة املالية املنتهية في ٣١ 
ديسمبر ٢٠١٠ نحو ١٫١٠٠ مليون 
دينار، في حني بلغت املعاشات وكل 
تعويضات الصناديق عن السنة 
املالية املنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٠ 

نحو ١٫٣٠٠ مليون دينار.
العامة    وتخضــــع املؤسســــة 
للتأمينات االجتماعية وهي مؤسسة 
عامة ذات ميزانية مســــتقلة ولها 
شخصية معنوية إلشراف وزير 
املالية ولها مجلس إدارة مشــــكل 
برئاســــة الوزيــــر، حيث ضم في 
عضويته مديرا عاما للمؤسســــة 
وممثال لكل من وزارة الشــــؤون 
والعمــــل ووزارة  االجتماعيــــة 
الدفــــاع ووزارة الداخلية وديوان 
التجارة  املدنيــــة وغرفة  اخلدمة 
والصناعة واالحتاد العام للعمال 
اضافة الى ثالثة من ذوي اخلبرة 

واالختصاص. 

 الشرثان: األعياد الوطنية فرصة 
للمصالحة ونبذ الخالفات الشخصية

 صـــرح رئيس احتـــاد عمال 
البترول وصناعة البتروكيماويات 
عبدالعزيز الشرثان بأن وطننا 
الكويت يعيش هذه األيام الفرحة 
الكبيرة فـــي خضم االحتفاالت 
الوطنية التي تتجلى خالل شهر 
فبراير من كل عام والتي تعبر 
عن حب الكويتيني لوطنهم الذي 
عاشوا على ترابه وتعبيرا عن 
سعادتهم الغامرة في التصاقهم 
بالتراب الذي احتضنهم وامتزج 

بتاريخهم الطويل.
  وقال ان هذه الذكرى الوطنية 
صنعت تاريخ شعب وقف صفا 

واحدا خلف قيادته السياسية عبر العصور واألزمان وكان الكويتيون 
إبان هذه األحداث اجلسد الواحد وهي امليزة التي يتمتع بها الشعب 
الكويتي وحفظت النســـيج الوطني مـــن طعنات الغدر واحلقد من 

الطامعني بنا.
  اننا ندعو في هذه املناسبة العظيمة الى االستفادة من الدروس 
والتجارب السابقة في ان نبقى يدا واحدة وصفا واحدا، وان أعيادنا 
الوطنية واحتفاالتنا هذه كفيلة بأن نبدأ صفحة جديدة من االصالح 
واملصاحلة ونبذ اخلالفات الشـــخصية وان نسير على خطى ثابتة 
لتحقيق التنمية والتقدم وان نســـاير ركب احلضارة العاملية التي 

فاقتنا تطورا.
 

 عبدالعزيز الشرثان 

 «التأمينات» تواكب العصر في تطبيق المعاشات التقاعدية
 ٢٨١٦٤١ شخصًا يشملهم التأمين حتى ٢٠١٠ و١٥٦٦٤٨ عدد أصحاب المعاشات والمستحقين لها

 عدد من اعضاء جمعية املهن الطبية خالل اعتصامهم أمام مقر اجلمعية

 أكدوا أن الدعوة إليها كانت بطريقة غير واضحة مما يفقدها الشرعية

 معتصمو «المهن الطبية» طالبوا بإلغاء انتخابات الجمعية
 حنان عبدالمعبود

  اعتصــــم مجموعة من االطباء 
بساحة مقر جمعية املهن الطبية 
احتجاجا على رفضهم ملا مت اتخاذه 
من اجراءات في انتخابات اجلمعية 
وفتح باب الترشيح بطريقة غير 

واضحة ـ على حد وصفهم.
  د.انــــور حياتي احــــد االطباء 
ارتأينــــا كأطباء  قــــال  احملتجني 
ضرورة الوقوف وقفة احتجاجية 
رفضا للطريقة غير املشروعة التي 
مت التعاطي في مســــألة الترشيح 
لالنتخابات فيها، والتي اتضح لنا 
باألدلة والبراهني انها طريقة غير 
قانونية مما يجعل املســــألة اكثر 
حساسية بالنسبة لألطباء الذين 

ال يقبلون مبخالفة القوانني.
  واضاف ان الضرر الواقع على 
االطباء كبير، وان هذه االنتخابات 
في مجملها تعتبر عرسا دميوقراطيا 
في اي اجتاه، وال يجوز حرمان اي 
شخص من هذا احلق املشروع الذي 
كفله له الدستور وكفلته اجلمعيات 
االهلية، ووزارة الشؤون هي اجلهة 
املنظمة لهذه املسألة واالطباء يجب 
ان يكون متثيلهم متثيال صحيحا، 

غير قانونية.
  وقال االطبــــاء املعتصمون إن 
النقاط غير القانونية تكمن في عدم 
اعتماد موعد جمعية عمومية وموعد 
ترشــــيح قبل فتح باب الترشيح 
مستشهدين باملادة ٣٥ من القانون 
االساسي التي تذكر ان آخر موعد 
لفتح باب الترشيح اسبوعني على 
االقل قبل موعد اجلمعية العمومية 
وبهذا فإن الرابط الذي تبنى عليه 
مسألة فتح باب الترشيح وإقفاله 
هو موعد اجلمعية العمومية والبد 
ان تخطر اجلمعية الطبية وزارة 
الشؤون باملوعد احملدد للجمعية 
العمومية والبد ان ترد الشؤون ان 
كان املوعــــد مالئما لهم ام ال؟ ألن 
«الشــــؤون» هي اجلهة املسؤولة 
واملنوطة بتحديد مواعيد االنتخابات 

واالشراف عليها.
  كما مت نشر االعالنات بجرائد 
اقل قراءة مع احترامنا لكل وسائل 

االعالم.
  من جانبه، قال د.حمد االنصاري 
نحن اطباء ولدينا خفارات وعمل 
مستمر اال اننا مجتمع واع نعلم 

حقوقنا كما نؤدي واجباتنا. 

ومشرفا يعكس الواقع احلقيقي ملا 
يرغبه االطباء من ممثليهم اعضاء 

مجلس إدارة اجلمعية الطبية.
  وأكد د.مبــــارك الكندري على 
حديث ســــابقه ان مجموعة تصل 
الى ١٥٠ طبيبا تقدموا بشكوى الى 
وزارة الشؤون محتجني على الدعوة 

الــــى انعقاد اجلمعيــــة العمومية 
واالنتخابات ما ادى الى ان الكثير 
من االطباء الذين ارادوا التسجيل 
لــــم يعلموا باملوعد  باالنتخابات 

احملدد وتسجيل اسمائهم.
  وناشد االطباء وزارة الشؤون 
لوقــــف االنتخابات وتقدمي دعوة 

جديدة لعقد جمعية عمومية في 
املستقبل، إلعطاء االطباء فرصة 
للترشــــيح عقب عطلــــة االعياد 
الوطنية، لتكون االنتخابات حرة 
ونزيهة وشــــفافة، طلبنا بسيط 
وهو تأجيل االنتخابات اسبوعني 
خاصة ان االجراءات التي اتخذت 

وزارة الكهرباء واملاء

اإعـــــالن

من وزارة الكهرباء واملاء

تعلن وزارة الكهرباء واملاء للمواطنني الكرام

باأنهــا �ضتقــوم باإجــراء ال�ضيـانــة ال�ضــروريــة 

ملحطــات التحويــل الثانـويــة مبحافظة الأحمدي، 

مما �ضيرتتب عليه قطع التيار الكهربائي عن بع�ض 

املناطق ح�ضب الأيام واملواعيد التالية :

والوزارة تهيب باجلميع التعاون معها من اأجل امل�صلحة العامة

الوقترقم املحطةالتاريخاليوم

2011/3/1الثالثاء
الفحيحيل 32 )ق8(

علي �صباح ال�صامل 5 )ق7(

من 7.30 �صباحًا

حتى 13.00 ظهرًا

2011/3/2االربعاء
الفحيحيل 37 )ق1(

علي �صباح ال�صامل 6 )ق7(

من 7.30 �صباحًا

حتى 13.00 ظهرًا

2011/3/3اخلمي�س
الفحيحيل 38 )ق7(

علي �صباح ال�صامل 7 )ق7(

من 7.30 �صباحًا

حتى 13.00 ظهرًا

امل�شت�شار/ رئي�س املحكمة الكلية  

وزارة العــــــــدل
اإعالن عن بيع عقار باملزاد العلني

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

املوافق 2011/3/21م - قاعة 48 - بالدور الثاين بق�شر العدل ال�شاعة التا�شعة �شباحًا - وذلك تنفيذاً 

حلكم املحكمة ال�شادر يف الدعوى رقم 2009/171 بيوع/1.

املرفوعة من:    1 - فاطمة حممد ح�شني الكندري                   2 - ورثة /�شريفة عبدالرحيم اأحمد ح�شني

3 - حياة حممد ح�شني الكندري                     4 - �شياء حممد ح�شني الكندري  

5 - ن�شيمة حممد ح�شني الكندري                6 - عبداللطيف حممد ح�شني الكندري  

1 - جا�شم حممد ح�شني الكندري                 2 - يو�شف حممد ح�شني الكندري �شـــــــــــــــــد: 

3 - عبدالعزيز  حممد ح�شني الكندري      4 - اأحمد حممد ح�شني الكندري  

5 - نا�شر حممد ح�شني الكندري   

اأواًل: اأو�صاف العقار:

يقع العقار مبنطقة ال�صرة قطعة 6 ق�صيمة 239 من خمطط تق�صيم الق�صيمة رقم 1 وم�صاحته 840 م2 واملو�صوف 

بالوثيقة رقم 1975/6535.پ العقار عبارة عن بيت �صكن خا�ص يقع على �صارع و�صاحة خلفية وله جاران وهو مكون من 

�صردابني مت�صلني واأر�صي واأول ون�صف دور ثان وعدد ملحقني وديوانية مبرفقاتها وهناك �صقة مكونة من دور اأر�صي 

واأول وواجهات العقار مك�صية احلجر االأبي�ص وحالته جيدة والتكييف �صنرتال. پ الدور االأر�صي: �صالة بها حمام 

ومغا�صل خارجية وغرفتا نوم بغرف التبديل وحمامها وعدد 3 غرف اأخرى باالإ�صافة اإىل حمام ومغا�صل ومطبخ. پ 

الدور االأول: 7 غرف + حمامني + مطبخ + غرفة غ�صيل. پ الدور الثاين: غرفتني + حمام + مطبخ. امللحق املحل: غرفة 

ومطبخ. پ امللحق الثاين: غرفة خدم + حمام + ديوانية مع حمام ومغا�صل وغرفة خادم ولها مدخلها اخلا�ص على 

ال�صارع االأمامي. پ ال�صرداب االأول: مف�صول وله مدخل خا�ص وهو عبارة عن �صالة واحدة. پ ال�صرداب الثاين: مكون 

من موزع وغرفتني وهو مرتبط مع باقي العقار. پ ال�صقة املف�صولة: مكونة من دور اأر�صي واأول االأر�صي: �صالة + غرفة 

+ حمامني ومغا�صل ومطبخ والدور االأول غرفة ما�صرت بحمامها وغرفتني بينهم حمام وغرفة خادم.

ثانيا: �صروط املزاد:

: يبداأ املزاد بثمن اأ�شا�شي قدره 495000 د.ك » اأربعمائة وخم�شة وت�شعون األف دينار كويتي«. وي�شرتط للم�شاركة يف املزاد  اأوالً 

�شداد خم�س ذلك الثمن على الأقل مبوجب �شيك م�شدق من البنك امل�شحوب عليه اأو مبوجب خطاب �شمان من اأحد البنوك ل�شالح 

اإدارة التنفيذ بوزارة العدل.

ثــانــيـًا: يجب على من يعتمد القا�شي عطاءه اأن يودع حال انعقاد جل�شة البيع كامل الثمن الذي اعتمد وامل�شروفات ور�شوم الت�شجيل.

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�شة على اأ�شا�س الثمن الذي كان قد ر�شا به البيع.

رابعــًا: فـي حالة اإيداع من اعتمد عطاءه خم�س الثمن على الأقل يوؤجل البيع مع زيادة الع�شر.

خام�صًا: اإذا اأودع املزايد الثمن يف اجلل�شة التالية حكم بر�شو املزاد عليه اإل اإذا تقدم فـي هذه اجلل�شة من يقبل ال�شراء مع زيادة 

الع�شر م�شحوباً باإيداع كامل ثمن املزاد ففي هذه احلالة تعاد املزايدة فـي نف�س اجلل�شة على اأ�شا�س هذا الثمن.

�صاد�صًا: اإذا مل يقم املزايد الأول باإيداع الثمن كاماًل يف اجلل�شة التالية ومل يتقدم احد للزيادة بالع�شر تعاد املزايدة فوراً على ذمته 

على اأ�شا�س الثمن الذي كان قد ر�شا به عليه يف اجلل�شة ال�شابقة وليعتد يف هذه اجلل�شة باأي عطاء غري م�شحوب باإيداع كامل قيمته. 

ويلزم املزايد املتخلف مبا ينق�س من ثمن العقار.

�صابعًا: يتحمل الرا�شي عليه املزاد يف جميع احلالت ر�شوم نقل وت�شجيل امللكية وم�شروفات اإجراءات التنفيذ ومقدارها 200 د.ك 

واأتعاب املحاماة واخلربة وم�شاريف الإعالن والن�شر عن البيع يف ال�شحف اليومية.

ثـامـنًا: ين�شر هذا الإعالن تطبيقاً للقانون وبطلب املبا�شرين لإجراءات البيع وعلى م�شوؤوليتهم دون اأن تتحمل اإدارة الكتاب باملحكمة 

الكلية اأية م�شوؤولية.

تا�صعـًا: يقر الرا�شي عليه املزاد انه عاين العقار معاينة نافية للجهالة.

تنبيه: 1 - ين�شر  هذا الإعالن عن البيع باجلريدة الر�شمية طبقاً للمادة 266 من قانون املرافعات.

          2 - حكم ر�شو املزاد قابل لال�شتئناف خالل �شبعة 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 �شاكناً يف العقار بقي فيه كم�شتاأجر 

بقوة القانون ويلتزم الرا�شي عليه املزاد بتحرير عقد اإيجار ل�شاحله باجرة املثل«.

ملحوظة هامة:

يحظر على جميع ال�شركات واملوؤ�ش�شات الفردية امل�شاركة يف املزاد على الق�شائم اأو البيوت املخ�ش�شة لأغرا�س ال�شكن اخلا�س عماًل 

باأحكام املادة 230 من قانون ال�شركات التجارية امل�شافة بالقانون رقم 9 ل�شنة 2008.

 (قاسم باشا) الكابنت علي حيدر وعدد من قيادات الهيئة العامة للبيئة خالل االحتفال باألعياد الوطنية  


