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امل�شت�شار/ رئي�س املحكمة الكلية  

وزارة العـــــــــــدل  

اأواًل: اأو�صاف العقـــار:

يقع العقار مبنطقة اجلابرية قطعة 11 �سارع 10 منزل 3 واملو�سوف بالوثيقة 1996/14208 عني النزاع عبارة عن بيت �سكني 

م�ساحته 750م2 - واجهته �سيجما بيج متهالكة ومق�سرة.

- قامت اخلربة بدخول العقار ومعاينته وهو قدمي ومكون من 3 اأدوار ويقع على �سارع واحد داخلي ومكون من (اأر�سي - اأول - ثاٍن) 

وهو موؤجر وي�سكنه موؤجرون ( كل دور موؤجر لعائلة) كما اأن امللحق اخلارجي موؤجر لعائلة.

- ويتكــون الــدور الأر�سـي من ملحق خارجي مكــون مـن 3 غرف ومطبخ وحمام وحو�ص خا�ص به كما يحتوي الدور الأر�سـي على 

3 غرف و�سالتني وحمامني ومطبخ وبلكونة.

- اأما الدور الأول فيحتوي على ثالث غرف و�سالتني وحمامني ومطبخ وبلكونة.

- اأما الدور الثاين فيحتوي على 3 غرف و�سالتني وحمامني ومطبخ وبلكونة.

- اأما ال�سطح فيحتوي على خدمات نظام التكييف وحدات كما توجد ديوانية عند املدخل م�سنوعة من كريبي وحديد كما اأن مواقف 

ال�سيارات اخلارجية ت�سع لت�سع �سيارات باب املدخل الرئي�سي حديد لونه اأخ�سر اأما الآخر باجلهة اليمنى من املنزل حديد اأ�سود 

اللون وكذلك على اجلهة الي�سرى،

ثانيًا: �صروط املزاد:

اأوالً       : يبداأ املزاد بالثمن الأ�سا�سي قدره خم�سمائة وع�سرة اآلف وثالثمائة دينار وي�سرتط للم�ساركـة يف املزاد �سداد خم�ص ذلك 

الثمن على الأقــل مبوجب �سيك م�سدق من البنك امل�سحوب عليه اأو مبوجب خطاب �سمان من اأحد البنوك ل�سالح اإدارة 

التنفيذ بوزارة العدل.

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

الت�سجيل.

ثــــالثــــــــــًا: فاإن مل يودع من اعتمد عطاوؤه 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.

رابعـــــــــــــــًا: يف حالة اإيداع من اعتمد عطاوؤه خم�ص الثمن على الأقل يوؤجل البيع مع زيادة الع�سر.

خام�صـــًا: 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�ص اجلل�سة على اأ�سا�ص هذا الثمن.

�صاد�صــــــًا: 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�ص 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�ص من ثمن العقار.

�صابعـــــــــًا: 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.

الكتاب  اإدارة  تتحمل  اأن  دون  م�سوؤوليتهم  وعلى  البيع  لإجــراءات  املبا�سرين  وبطلب  للقانون  تطبيقاً  الإعالن  هذا  ين�سر  ثامنـــــــــــًا: 

باملحكمة الكلية اأي م�سوؤولية.

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

تنبيـــــــه: 

1- ين�سر هذا الإعالن عن البيع باجلريدة الر�سمية طبقاً للمادة 266 من قانون املرافعات.

2- حكـــم ر�ســـو املـــزاد قابـــل لال�ستئنــاف خـــالل �سبعــــة اأيـــام مـــن تاريـــخ النطـــق باحلكم طبقاً للمادة 277 من قانون املرافعات.

3- تن�ص 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 مهمة:

 يحظر على جميع ال�سركات واملوؤ�س�سات الفردية امل�ساركـة يف املــزاد على الق�سائم اأو البيوت 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.

اإعالن عن بيع عقار باملزاد العلني

تعلن اإدارة الكتــاب باملحكمة الكــليــة عن بيـع العقار املو�شوف فيما يلي باملزاد العلني وذلك يوم الإثنني 
وذلك   - �شباحـــًا  التا�شعــة  ال�شاعــة  العدل  بق�شر  الثاين  بالدور   -  48 قاعة   - 2016/12/19م  املوافق 

تنفيـــذاً حلكـــم املحكمــة ال�شـادر يف الدعوى رقم 2015/204 بيوع/1.

املرفوعة مـن: 1- جــمــال عـبـداخل�شر علـي ح�شــيـن   2- عبداخل�شر علـي ح�شـني اإبراهيم 

�شــــــــــــــــــد: 1- �شاره م�شطفى عبداخل�شر اإبراهيم                 2- ايه م�شطفى عبداخل�شر اإبراهيم
3- بنــك الت�شليــف والدخــار

استقبال الوزير لرئيس أركان القوات الجوية البريطانية

زار لواء مبارك المدرع/ 15 واستمع إلى إيجاز عن تمرين »مبارك 7«

اجلراح بحث مع رئيس األركان البريطاني
سبل تطوير التعاون في اجلوانب العسكرية

اخلضر: اجليش على أمت االستعداد
لتنفيذ مهامه في صون أمن واستقرار الوطن

بحث نائب رئيس مجلس 
الوزراء ووزير الدفاع الشيخ 
خالد اجلراح مع رئيس أركان 
القوات اجلويــة البريطانية 
ســتفني  الســير  األميــرال 
هيليــر، األمــور واملواضيع 
ذات االهتمام املشترك السيما 
املتعلقة باجلوانب العسكرية 
وســبل تطويرها وتعزيزها 

بني البلدين الصديقني.
وقالــت مديرية التوجيه 
املعنــوي للجيش فــي بيان 
صحافــي ان اللقــاء حضره 
البريطانــي  اجلانــب  مــن 
ســفير اململكة املتحدة لدى 
البــاد ماثيو لودج وامللحق 
العسكري البريطاني العقيد 
فينلــي مكلني، بينما حضره 
مــن اجلانب الكويتي رئيس 
األركان العامة للجيش الفريق 
الركن محمد اخلضر ومعاون 
رئيس األركان لهيئة العمليات 
واخلطط اللواء الركن أحمد 

العميري.
مــن جهــة اخــرى، قــال 
معاون رئيس األركان العامة 
لهيئــة العمليــات واخلطط 
فــي اجليــش اللــواء الركن 
أحمد عبدالوهــاب العميري 

قام رئيــس األركان العامة 
للجيش الفريــق الركن محمد 
اخلضر، صبــاح أمس بزيارة 
إلــى لواء مبــارك املــدرع/ ١5، 
حيــث كان في اســتقباله لدى 
وصوله آمر القوة البرية اللواء 
الركــن خالد الصالح الصباح. 
بــدأت الزيارة بكلمة آلمر لواء 
مبارك املدرع/ ١5 العقيد الركن 
سيف العازمي رحب من خالها 
برئيــس األركان واحلضــور، 
وأعرب عن امتنانه مبثل هذه 
الزيارة التي تأتي تواصا مع 
منتســبي اجليش، ودافعا لهم 
لبذل املزيد من اجلهد والعطاء 
للنهوض باملؤسسة العسكرية 
ألعلى املستويات، ومن ثم قدم 
له إيجازا عن مترين »مبارك 7« 
وعــن مراحل التمرين وكيفية 
التعامل مــع املعاضل املدرجة 
ضمــن الســيناريو التمريــن.
بعــد ذلك قام اخلضــر بجولة 
داخل اللواء اطلع خالها على 
سير العمل واملهام والواجبات 
املنوطة مبنتسبي اللواء، مشيدا 

واستقرار وطننا العزيز حتت 
ظل قيادة صاحب السمو األمير 
القائد األعلى للقوات املسلحة 
الشــيخ صباح األحمد، وسمو 
ولي العهد وسمو رئيس مجلس 
الوزراء. حضــر الزيارة مدير 
العلميات املشتركة العقيد الركن 
محمد الظفيري والعقيد الركن 

عبداهلل اجلبعة.

إن االجتماعــات العســكرية 
الكويتية - اإليطالية ترمي 
إلى تعزيز التنسيق املشترك 
الهــدف املنشــود  لتحقيــق 
املتمثل في التعاون بني القوات 
املسلحة الصديقة على أعلى 

املستويات.
وقالــت مديرية التوجيه 
املعنــوي فــي اجليــش فــي 
بيان صحافــي أمس ان ذلك 
جاء في كلمة للواء العميري 
توقيــع  حضــوره  خــال 
محضــر االجتمــاع التاســع 
للجنة العسكرية الكويتية ـ 

باجلهود التي يبذلونها لارتقاء 
بدرجة اجلاهزية واالســتعداد 
للذود عن تراب وطننا الغالي، 
مشيدا بقيادة لواء مبارك املدرع/ 
١5 على هذا اجلهد املخلص الذي 
يرتقــي إلى مســتوى عال من 
األداء، حتى يكون اجليش دائما 
على أمت االستعداد، منفذا ملهامه 
التــي أوكلت إليه ليصون أمن 

اإليطالية الذي يأتي تفعيا 
ملذكــرة التفاهــم فــي املجال 
العسكري املشترك بني البلدين 
الصديقني. وذكــر البيان أن 
اللــواء العميــري اعرب عن 
ترحيبه بنائب رئيس هيئة 
السياسة العسكرية اإليطالية 
اللواء روبرتو كاميكاال والوفد 
املرافق لــه ناقا لهم حتيات 
نائب رئيس مجلس الوزراء 
ووزير الدفاع الشــيخ خالد 
اجلــراح وحتيــات رئيــس 
األركان العامة للجيش الفريق 

الركن محمد خالد اخلضر.

الشيخ خالد اجلراح خالل لقائه مع األميرال السير ستفني هيلير بحضور الفريق الركن محمد اخلضر والسفير ماثيو لودج

الفريق محمد اخلضر في صورة تذكارية مع منتسبي لواء مبارك املدرع/ 15

الفريق محمد اخلضر مصافحا مستقبليه من منتسبي لواء مبارك املدرع/ 15

80 مليون دينار لتطوير البنية التحتية 
لنظام تزويد محطات الكهرباء بالوقود

توزيع 45.4% من قسائم »جنوب املطالع«

دارين العلي

اعتمــدت وزارة الكهربــاء واملاء مبلغا 
إجماليا قدره 80 مليون دينار ألعمال تطوير 
البنية التحتية لنظام تزويد الوقود والوقود 
الغازي حملطات القوى الكهربائية وتقطير 

املياه ضمن ميزانيتها.
وأفــادت مصادر بأنــه مت رصد مبلغ 5 
مايــني دينار ضمن ميزانيــة العام املالي 
احلالي من إجمالي املبلغ املشار إليه، وذلك 
بهدف تلبيــة احتياجات محطــات القوى 
الكهربائية وتقطير املياه من الوقود السائل 

والوقود الغازي األمر الذي يسهم في رفع 
كفاءتها التشــغيلية وقدرتها على اإلنتاج 
واحلد من املبالغ التي تخصص لبند الصيانة 
سنويا باإلضافة إلى تطوير وحتديث أنظمة 
ومســتقبات الوقــود بأنواعها إلى جميع 
احملطات وذلك نتيجة االحتياجات املتزايدة 
للطاقة الكهربائية، ما حدا بالوزارة ممثلة في 
قطاع تشغيل وصيانة احملطات الستحداث 
وحدات جديــدة وتطوير جــذري ألنظمة 
االســتقبال والفلتــرة واألنظمــة اخلاصة 
بالتشغيل. وبينت املصادر ان هناك العديد 
من العقود اخلاصة مبشاريع ضمن أعمال 

تطوير البنية التحتية لنظام تزويد الوقود 
والوقود الغازي سيتم طرحها تباعا ضمن 
خطة الوزارة الرامية إلى حتديث وتطوير 
البنية التحتية للمحطات القوى الكهربائية 
وتقطيــر امليــاه ورفــع كفــاءة احملطــات 
التشغيلية وذلك من خال جلنة املناقصات 
املركزية للتنافس بني الشركات املتخصصة 
وتقدمي عطاءاتها للجنة ودراستها من قبل 
الوزارة وإعداد التوصيات الفنية التي من 
خالها ســيتم االسترشاد بها فيما يتعلق 
بإصدار قرار الترسية من قبل اللجنة كأخذ 
اختصاصاتها وفقا لقانون املناقصات العامة.

عادل الشنان

العامة  أعلنــت املؤسســة 
القسائم  للرعاية السكنية أن 
احلكومية في مشروع جنوب 
التــي مت  املطــاع اإلســكاني 
توزيعها بلغت نسبتها %45.4 
من العدد اإلجمالي ١١338 وحدة 
سكنية للسنة املالية احلالية.
وقالت املؤسســة في بيان 
صحافــي أمــس األربعــاء إن 
القســائم احلكومية  إجمالــي 
التي مت توزيعها على املواطنني 
الطلبات اإلســكانية  أصحاب 
التي وردت أولويتهم التاريخية 
على مشــروع جنوب املطاع 
اإلسكاني بلغ حتى اآلن 6630 

قسيمة حكومية.
تبقــى  مــا  أن  وأضافــت 
مــن الدفعــات ســيتم إعانها 
جلــدول  وفقــا  وتوزيعهــا 
املاليــة  التوزيعــات للســنة 
احلاليــة ليكــون املتبقــي من 
القسائم احلكومية باملشروع 

4708 قسائم.
وذكرت أنها انتهت من توزع 
الضواحــي »إن 7 وإن ١0 وإن 
8 وإن 9 وإن ١١ وإن 6 وإن 5« 
في مشــروع جنــوب املطاع 
ويجــري اآلن توزيــع الدفعة 
الثانيــة مــن الضاحية »إن ١« 
وفقا جلدول التوزيعات للسنة 

املالية احلالية.
وتضم مدينة جنوب املطاع 
السكنية 30400 وحدة سكنية 
مبساحة قدرها 400 متر مربع 
لكل منها، إضافة إلى اخلدمات 
األساســية واملبانــي العامــة 
كاملــدارس واملراكــز الصحية 
ومراكــز  اإلطفــاء  ومراكــز 
الضاحيــة وأفــرع اجلمعيات 

التعاونية واملساجد. 
مــن جهــة أخــرى، أجرت 
املؤسسة أمس قرعة على الدفعة 
األولى من القسائم احلكومية 
في مشروع جنوب املطاع »إن 
١« ضمن توزيعات السنة املالية 

احلالية.

وقالت املؤسســة في بيان 
صحافــي إن الدفعــة األولــى 
تشمل 288 قســيمة مبساحة 
400 متر مربع لكل منها توزع 
على املواطنني أصحاب الطلبات 

اإلسكانية حتى ١6 يوليو 2009.
وأضافت أن اليوم اخلميس 
واألحد املقبل سيكونان موعدين 
لتوزيع بطاقات القرعة للدفعة 
الثانية من القسائم احلكومية 

في مشروع جنوب املطاع »إن 
١« وتشمل 302 قسيمة مبساحة 
400 متر مربع لكل منها توزع 
على أصحاب الطلبات اإلسكانية 

حتى ١6 سبتمبر 2009.

برعاية أمين عام برنامج إعادة الهيكلة

»هندس« إلعداد القيادات الهندسية تنطلق اليوم
أكادميية  أعلــن رئيــس 
القيــادات  هنــدس إلعــداد 
الهندسية م.طارق الدرباس 
عــن انطــاق األكادميية من 
خــال حفل تدشــينها الذي 
سيقام صباح اليوم اخلميس 
في برنامج إعادة هيكلة القوى 
العاملة واجلهــاز التنفيذي 
للدولــة فــي متام الســاعة 
العاشرة صباحا حتت رعاية 
األمني العــام فوزي املجدلي 
ومبشــاركة مجموعــة املا 
القابضة وشركة طاقات إلدارة 

املشاريع.
وأضاف الدرباس أن حفل 
االفتتــاح سيشــهد العديــد 
من الفقــرات املميزة، حيث 
سيشــارك فــي هــذا احلفل 
املنتدب للتســويق  العضو 
العاملي في مؤسسة البترول 
الكويتية د.نبيل بورســلي 
القيادية  لعــرض جتربتــه 
فــي القطــاع النفطــي، كما 
ستشــارك عضــو املجلــس 
الســابق م.أشــواق  البلدي 
املضف بعرض جتربتها في 
املجلس البلــدي وفي مجال 
الهندســية  االستشــارات 

والدروس املستفادة.

اجلدير بالذكر، أن أكادميية 
القيــادات  هنــدس إلعــداد 
الهندسية هي أكادميية تعمل 

على تأهيل املهندسني حديثي 
التخرج من خال توفير فرص 
عمل لـ 30 مهندسا ومهندسة 
القطــاع اخلــاص وذلك  في 
في شــركة املا الهندســية، 
باإلضافة إلى برنامج تأهيلي 
احترافي يســتغرق 9 أشهر 
ويشــمل أكثر مــن 20 دورة 
تدريبية، باإلضافة إلى رحلة 
تدريبيــة خارجية إلى دولة 
قطر الشــقيقة لاطاع على 
التجارب التنموية هناك، كما 
ســيتخلل األكادميية العديد 
من اللقاءات مع الشخصيات 
القيادية الهندسية في الكويت.
الدربـــاس  واختتــــم 
تصريحه قائــا بأن هذه 
األكادميية تهدف إلى دعم 
وتعزيز االقتصاد احمللي 
من خال اشراك 30 مهندسا 
ومهندسة للعمل في القطاع 
اخلــاص، والعمــل علــى 
تفعيــل دور املهندس في 
املجتمع مــن خال العمل 
على مجموعة من املشاريع 
الهندسيــــة وتقدميهــــــا 
كمبـــادرة مـــن األكادمييــة 
إلى احلكومة املقبلـة بإذن 

اهلل.

د. نبيل بورسلي 

م. أشواق املضف

فوزي املجدلي 

م. طارق الدرباس 

تعزيز التعاون 
الكويتي - اإليطالي 

في املجال 
العسكري على 

أعلى مستوى

رئيس األركان أشاد 
بقيادة لواء مبارك 
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