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اأواًل: اأو�صاف العقار:

- عقار الوثيقة رقم 1980/5739 الواقع يف ال�سباحية ق�سيمة رقم 543 قطعة رقم 1 منوذج �س 5 من املخطط رقم م/25021 وم�ساحته 600م2 

�سارع 2 - منزل 135.

- يقع العقار على �سارعني (زاوية) وله ارتداد من جهة واحدة وهو بيت حكومي.

- البيت مك�سي باحلجر اجلريي، التكييف عادي، يتكون من دورين ومالحق.

- الدور الأر�سي يتكون من 4 عرف + 2 حمام + �سالة + مطبخ + خمزن.

- الدور الأول يتكون من �سقتني ال�سقة الأوىل تتكون من 3 غرف + 2 حمام + مطبخ وال�سقة الثانية تتكون من 2 غرفة + حمام + غرفة وحمامها.

- قامت اخلربة مبعانية العقار من اخلارج حيث مل يتم فتح الباب لتمكني اخلربة من دخول العقار وقامت املدعية الثانية بو�سف العقار للخربة 

كما جاء اأعاله.

ثانيًا: �صروط املزاد:

اأوال ً   : يبداأ املزاد بالثمن ال�سا�سي قدره مائتان وع�سرون األف دينار كويتي »220000 د.ك« وي�سرتط للم�ساركة يف املزاد �سداد خم�س ذلك الثمن على الأقل 

مبوجب �سيك م�سدق من البنك امل�سحوب عليه اأو مبوجب خطاب �سمان من اأحد البنوك ل�سالح اإدارة التنفيذ بوزارة العدل.

ثــانــيـــــــًا: يجب على من يعتمد القا�سي عطاءه اأن يودع حال انعقاد جل�سة البيع كامل الثمن الذي اعتمد وامل�سروفات ور�سوم الت�سجيل.

ثــــالثــــــًا: فاإن مل يودع من اعتمد عطاوؤه الثمن كاماًل وجب عليه اإيداع خم�س الثمن على الأقل واإل اأعيدت املزايدة على ذمته يف نف�س اجلل�سة على اأ�سا�س 

الثمن الذي كان قد ر�سا به البيع.

رابعـــــــــــًا: يف حالة اإيداع من اعتمد عطاوؤه خم�س 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 يف هذه اجلل�سة من يقبل ال�سراء مع زيادة الع�سر م�سحوباً باإيداع كامل 

ثمن املزاد ففي هذه احلالة تعاد املزايدة يف نف�س اجلل�سة على اأ�سا�س هذا الثمن.

�صاد�صـــًا: اإذا مل يقم املزايد الأول باإيداع الثمن كاماًل يف اجلل�سة التالية ومل يتقدم اأحد 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 ول يعتد يف هذه اجلل�سة باأي عطاء غري م�سحوب باإيداع كامل قيمته، ويلزم املزايد املتخلف مبا ينق�س 

من ثمن العقار.

�صابعـــــــًا: يتحمل الرا�سي عليه املزاد يف جميع احلــــالت ر�ســــوم نقـــل وت�سجــيل امللكية وم�ســروفات اإجــراءات التنفيــذ ومقــدارها 200 د.ك واأتعاب املحاماة 

واخلربة وم�ساريف الإعالن والن�سر عن البيع يف ال�سحف اليومية.

ثامنــــــًا: ين�سر هذا الإعالن تطبيقاً للقانون وبطلب املبا�سرين لإجراءات البيع وعلى م�سوؤوليتهم دون اأن تتحمل اإدارة الكتاب باملحكمة الكلية اأي م�سوؤولية.

تا�صعـــًا: يقر الرا�سي عليه املزاد باأنه عاين العقار معاينة نافية للجهالة.

تنبيـــــــه: 1- ين�سر هـــذا الإعـــالن عن البيـــع باجلـــريـــدة الــر�سمــيــة 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 الأخرية من املادة 276 من قانون املرافعات على اأنه »اإذا كان من نزعت ملكيته �ساكناً يف العقار بقي فيه كم�ستاأجر بقوة القانون 

ويلتزم الرا�سي عليه املزاد بتحرير عقد اإيجار ل�ساحله باأجرة املثل« .

ملحوظة هامة:

يحظر على جميع ال�سركات واملوؤ�س�سات الفردية امل�ساركة يف املزاد على الق�سائم اأو البيوت املخ�س�سة لأغرا�س ال�سكن اخلا�س 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 العـــــــــــدل
اإعالن عن بيع عقار باملزاد العلني

 2016/12/19 املوافق  االثنني  يوم  وذلك  العلني  باملزاد  يلي  فيما  املو�شوف  العقار  بيـع  عن  الكــليــة  باملحكمة  الكتــاب  اإدارة  تعلن 

رقم  الدعوى  يف  ال�شـادر  املحكمــة  حلكم  تنفيذاً  وذلك   - �شباحـــًا  التا�شعــة  ال�شاعــة  العدل  بق�شر  الثاين  بالدور   -  48 قاعة   -

2012/285 بيوع/1

املرفوعة مـن:  1- مــريـم دحيم معي�س املطريي            2- حمــمـد دحيم معي�س املطريي  

 3- فاطمة دحيم معي�س املطريي            4- غـــزوة دحـيـم معي�س املطيـري

�شـــــــــــــــــد:   1- غـالــب دحيم معي�س املطريي           2- عايــ�س دحيم معي�س املطريي           3- عبداهلل دحيم معي�س املطريي

 4- علــي دحـيـم معيــ�س املطريي            5- اأحــمـد دحيم معي�س املطريي           6- �شـالــم دحـيـم معيــ�س املطريي

 7- مبـارك دحيم معي�س املطريي            8- حبيـبـة حمـمـد غـالب                  9- عائ�شة دحـيـم معي�س املطريي

10- هديبة دحيم معي�س املطريي          11- فوزية دحيـم معي�س املطريي           12- بدرية دحيـم معيـ�س املطريي

13- هــيــا دحـيـم معـي�س املطريي             

حملت عنوان »الثقافة بقاء وليست ترفاً« وحظيت بحضور كبير

أولى ندوات مركز جابر األحمد الثقافية: الثقافة
ليست إلغاءً أو إقصاءً ويجب التعايش مع تنوعها من أجل البقاء

الثقافي متقدما بجزيل الشكر 
والعرفان إلى صاحب الســمو 
األمير الشيخ صباح األحمد على 
رعايته واهتمامه بهذا الصرح 
الثقافــي وتنفيــذه على أعلى 
مستوى وإلى كل من بذل جهدا 
خلروجه بهذه الصورة الالئقة 
والتي يفتخر بها اي مواطن او 

مقيم على هذه االرض.
من جانبه حتدث د.ســعد 
بن طفلة عن موضوع الندوة 
وأوضح أن كلمة ثقافة لها عدة 
تفســيرات لغوية وهي تعني 
أيضا األدب والفطنة معتبرا أن 

املثقف غير املتعلم »فاملتعلم 
هو الذي يقرأ ويكتب واملثقف 
ميكن أن يكون غير متعلم لكنه 
مؤدب وهو سلوك وليس علما 
فقط«. وذكر أن الثقافة تعني 
كذلــك احلضــارة وأن تكــون 
مختلفا عن اآلخرين حيث »ال 
يوجد اثنان من البشر متطابقان 
متاما في الكون فكل شــخص 
لديه هوية متيزه يستمدها من 
اآلخرين املختلفني عنه واألمر 

ذاته ينطبق على األشياء«.
ولفــت بــن طفلة إلــى أن 
الثقافة ليســت مبــدأ إلغاء أو 
اقصاء وليــس ألحد أن يلغي 
الثقافات وتنوعها ويقاتل من 
أجل أن ينشر ثقافة واحدة فقط 
ويلغي األخرى أو يقصيها ألن 
الثقافة بقاء وال ميكن إلغاؤها 
بل يجب التعايش مع التنوع 
الثقافي من اجــل البقاء وهي 

ليست ترفا.
وأوضــح أن هناك اختالفا 
في املجتمعات أبرزها اختالفات 
عنصريــة وفئويــة وعرقيــة 
وغيرها وال يوجد مجتمع في 
الدنيا متجانس كليا أو متشابه 
لكن مفهــوم التعايش وتقبل 
االخــر هو املتفــاوت فيما بني 

مفرح الشمري

بعــد أقــل مــن شــهر مــن 
افتتاحه الرســمي، عقد مركز 
الشــيخ جابر األحمد الثقافي 
امس االول أولى ندواته الثقافية 
بعنوان »الثقافة ترف أم بقاء« 
والتي حظيــت بحضور كبير 
من املهتمني بشأن الثقافة في 
البالد بشكل عام، بحث خاللها 
األدبــاء واملثقفني واإلعالميني 
مفهوم الثقافة مبختلف أبعادها 
وانعكاساتها على أرض الواقع 

الذي نعيشه حاليا.
وقدم الندوة وزير اإلعالم 
االســبق د.ســعد بــن طفلــة 
وأدارها وزير اإلعالم األسبق 
محمد السنعوسي الذي تناول 
إشــكالية موضوع الثقافة إن 
كانــت ترفا أم بقاء باإلشــارة 
إلــى أن اإلنســان ذاته لم يعد 
مهتما بالثقافة والقراءة بقدر 
اهتماماته بوســائل التواصل 
االجتماعــي »التــي أصبحــت 

سالحا ذا حدين«.
احملاضــرة  أن  وأضــاف 
تتحدث عــن موضوع الثقافة 
الذي من أجله شيد هذا الصرح 
العظيــم مركــز جابــر األحمد 

املجتمعات. واضاف في تصريح 
على هامش احملاضرة أن القبول 
بثقافــات اآلخرين واختالفهم 
ليــس من مبــدأ الترف بل هو 
من أجل البقاء ففي حال رغبت 
أن تكون ثقافتك سائدة وتلغي 
بقية الثقافات فأنت من ستكون 
الضحيــة وســتزول ويبقــى 

اختالف الثقافات.
إلى ذلك تفاوتت مداخالت 
احلضــور فــي رؤاهــا حيــال 
الثقافــة مــا بــني  موضــوع 
بــأن هنــاك وعيــا  التيقــن 
ثقافيا واختيارات فيها تنوع 
مدهــش وبني عنصر شــبابي 
لــه طروحاته ومتنيات في أن 
تتحقق ثقافة االختالف واحترام 

االخر والتنوع الثقافي.
ورأت مداخــالت أخرى أن 
القنوات والفضائيات ووسائل 
التواصل االجتماعي اصبحت 
العبا رئيسيا في الساحة وفيها 
مساحات كبيرة للتعبير وطرح 
اآلراء واالجتاهــات بكل حرية 
لكن املشكلة باألمراض الفئوية 
في وطننا العربي حيث هناك 
فضائيــات تؤججهــا ومازلنا 
نعيش فــي حالة من التخبط 

وااللتباس الثقافي.

)محمد هاشم( د. سعد بن طفلة ومحمد السنعوسي خالل الندوة 

احلضور خالل الندوة 

القبول بثقافات 
اآلخرين واختالفهم 

ليس من مبدأ 
الترف

»األبحاث«: إدارة 
النفايات ومعاجلتها 

في مقدمة أولوياتنا
قالت املديرة التنفيذية ملركز 
أبحــاث البتــرول التابع ملعهد 
الكويت لألبحاث العلمية د. مينا 
معرفي ان املعهد يضع موضوع 
ادارة النفايــات ومعاجلتها في 

مقدمة اولوياته.
جاء ذلــك في كلمــة ألقتها 
نيابة عــن املدير العام للمعهد 
د. سميرة السيد عمر في افتتاح 
امللتقى االول حول إدارة النفايات 
حتت عنــوان »خبرات التفوق 
التشــغيلي فــي ابحــاث ادارة 
النفايات« بالتعاون مع السفارة 
ايطالية  اإليطالية ومؤسسات 
متخصصة بهذا املجال. واضافت 
معرفي ان املعهد تبنى على مدار 
العديد من السنوات أهم القضايا 
على املستوى احمللي واإلقليمي، 
مبينــة أنه دأب علــى مواجهة 
التحديات الوطنية عن طريق 
تشجيع خبرائه على االنخراط 

في مجاالت علمية مختلفة.
وأوضحت أن املعهد ركز على 
مجال األبحــاث والتكنولوجيا 
املســتدامة والصديقــة للبيئة 
ملســاعدة متخــذي القرار على 
تطوير خططهم االستراتيجية 
للوصول لنوعية احلياة التي 
يطمح إليهــا اجلميع. وذكرت 
بــني  البحثــي  التعــاون  أن 
املؤسســات والدول يسفر عن 
حتقيق إجنازات علمية، مشيرة 
الــى العديد مــن املجاالت التي 
ميكن لباحثي املعهد ونظرائهم 
اإليطاليني التعاون فيها لتحقيق 
إجنازات علمية تدعو إلى الفخر 

ومنها مجال ادارة النفايات.
وأفادت معرفي بأن من أهم 
أهداف هذا امللتقى هو عرض آخر 
التطورات وأحدث التكنولوجيا 
املســتخدمة في إدارة النفايات 
وتبني دورة حياتها من تقليص 
مصادرها إلــى تخفيف آثارها 
واســتخدامها لصالح املجتمع 
ككل. ولفتت إلى أن من أهداف 
امللتقــى أيضــا املســاعدة في 
حتقيق األهداف املنسجمة مع 
املعهد االســتراتيجية  خطــط 
خصوصا فيمــا يتعلق بإدارة 
النفايــات. مــن جانبــه، ثمــن 
الســفير اإليطالي جيوســيبي 
سكونياميليو في كلمة جهود 
معهد االبحاث العلمية في إدارة 
النفايات الصلبة السائدة التي 
ستحسن من االنبعاثات الغازية 
الضــارة وتوفر فرصا جتارية 

للقطاعني العام واخلاص.

خالد بن أحمد يؤكد التالحم
البحريني - الكويتي املشترك

املنامةـ كونــا: اكد وزير الديوان امللكي 
البحريني الشيخ خالد بن احمد آل خليفة 
التالحم البحرينــي- الكويتي ملا للبلدين 
من خصوصية ذات طابع فريد، مشددا على 
روابط الدم والعقيــدة والتاريخ واملصير 

املشترك.
جــاء ذلك في بيان صادر عن ســفارتنا 
فــي املنامة عقب قيام وزير الديوان امللكي 
البحريني الشيخ خالد آل خليفة بزيارة الى 

ديوان عميد السلك الديبلوماسي سفيرنا 
لدى البحرين الشيخ عزام الصباح.

واشاد آل خليفة بالعالقات التاريخية التي 
جتمع البحرين بالكويت، مؤكدا خصوصية 
تلــك العالقات على املســتويني الرســمي 
والشــعبي. ورافــق وزير الديــوان امللكي 
البحرينــي خالل زيارته لديوان الســفارة 
القائد العام لقوة دفاع البحرين املشير ركن 

الشيخ خليفة بن احمد آل خليفة.

الشيخ خالد بن احمد ال خليفة والسفيرالشيخ عزام الصباح واملشير ركن الشيخ خليفة بن احمد ال خليفة

وزير الدفاع السوداني يؤكد حرص بالده 
على تعزيز التعاون مع الكويت

اخلرطــوم - كونا: أكد 
وزيــر الدفــاع الســوداني 
الفريــق أول ركــن عوض 
بــن عــوف حــرص بالده 
على تعزيز التعاون القائم 
مــع الكويت فــي مختلف 
املجاالت والسيما في املجال 

العسكري.
وشدد الوزير السوداني 
فــي تصريح عقــب لقائه 
ســفيرنا لــدى اخلرطــوم 
بســام القبندي على عمق 
العالقــات الثنائيــة التــي 
جتمع السودان بالكويت، 
مشيرا في الوقت ذاته الى 
أوجه التعاون العســكري 
اخلرطــوم  بــني  القائــم 

والكويت.
ورحب بانضمام ضباط 
من اجليش الكويتي بدورة 
القــادة واألركان في كلية 
القادة واألركان املشــتركة 
بالسودان، إلى جانب الطلبة 
احلربيني الكويتيني، مؤكدا 

احلــرص علــى توفير كل 
الســبل إلجنــاز دوراتهــم 

بالكيفية املطلوبة.
من جهته، قال السفير 
القبندي فــي تصريح انه 
اســتعرض خــالل اللقــاء 
املتميزة  العالقات  جوانب 
بــني البلديــن الشــقيقني، 
مجــاالت  فــي  والســيما 
التعاون العسكري، فضال 
عن سبل تعزيز العالقات 

الثنائية ومبا يخدم املصالح 
املشتركة للشعبني الكويتي 

والسوداني.
وأوضــح القبنــدي أن 
اللقــاء بحث أيضا أوضاع 
الطلبة الكويتيني في الكلية 
احلربية السودانية والبالغ 

عددهم ١8٠ طالبا.

السفير بسام القبندي يقدم هدية تذكارية لوزير الدفاع السوداني

احلمود يهنئ ناصر احملمد
حلصوله على وسام جامعة جنيڤ

تقدم محافــظ الفروانية 
احلمــود  فيصــل  الشــيخ 
بخالص التهاني والتبريكات 
إلى سمو الشيخ ناصر احملمد 
مبناسبة تكرميه من جامعة 
جنيڤ بتقليد سموه، خالل 
حفل أقامته اجلامعة ووزارة 
اخلارجية السويسرية، أرفع 
ميدالية امتنانا ملساهمته في 
إشعاع اجلامعة بجميع أنحاء 
العالم وتقديرا جلهوده في 
الثنائية  العالقــات  تعزيــز 
بني الكويت وسويســرا في 
املجــاالت كلهــا وذلك خالل 

حفل أقامته مبناسبة الذكرى 
اخلمســني لبــدء العالقــات 
الكويتيــة.  السويســرية- 
ونوه احلمود بالدور الذي قام 
به سمو الشيخ ناصر احملمد 
فــي تأكيــد عمــق العالقات 
الثنائية الديبلوماســية بني 
الكويت وسويسرا، مشيرا إلى 
أن سموه كان أول مندوب دائم 
للكويت في املكتب األوروبي 
واملكتب الدائــم لهيئة األمم 
املتحدة في جنيڤ باالحتاد 
السويســري مت تعيينه في 

الشيخ فيصل احلمودالعام ١9٦٦.


