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صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد مستقبال هند الصبيح وقيادات الشؤون 

صاحب السمو يتسلم درعا تذكارية من ياسر ابل وصالح املضف 

اس���تقبل صاحب السمو 
األمير الشيخ صباح األحمد 
بقصر الس���يف صباح أمس 
سمو ولي العهد الشيخ نواف 

األحمد.
كما استقبل سموه رئيس 
مجلس األمة مرزوق الغامن. 

واس���تقبل س���موه سمو 
رئيس مجلس الوزراء الشيخ 

جابر املبارك. 
كما استقبل سموه النائب 
األول لرئيس مجلس الوزراء 
ووزير اخلارجية الشيخ صباح 

اخلالد.
واستقبل صاحب السمو 
األمير الشيخ صباح األحمد 
بقصر السيف ظهر أمس وزير 
الدولة لشؤون اإلسكان ياسر 
أبل ومدير عام بنك االئتمان 

الكويتي صالح املضف.
واستقبل صاحب السمو 
األمير الشيخ صباح األحمد 
بقصر الس���يف ظه���ر أمس 
وزيرة الشؤون االجتماعية 
والعم���ل ووزي���رة الدول���ة 
التخطيط والتنمية  لشؤون 
هند الصبي���ح، حيث قدمت 
الهيئة  لس���موه مدير ع���ام 
العاملة جمال  العامة للقوى 
الدوسري ونائب املدير العام 
لقطاع املوارد البشرية عبداهلل 
املطوطح ونائب املدير العام 
لقطاع حماية القوى العاملة 
د.بدرية علي يعقوب املكيمي 
الع���ام لقطاع  املدير  ونائب 
االستقدام واالستخدام أحمد 
محمد عثمان املوسى، وذلك 
مبناسبة تعيينهم مبناصبهم 

اجلديدة.
وبعث صاحب السمو األمير 
الشيخ صباح األحمد ببرقية 
تهنئة إل���ى الرئيس جاكوب 
زوما رئيس جمهورية جنوب 
أفريقي���ا الصديقة عبر فيها 
س���موه عن خال���ص تهانيه 
مبناسبة العيد الوطني لبالده، 
متمني���ا له موف���ور الصحة 
والعافية وللبلد الصديق دوام 

التقدم واالزدهار. 
العهد  وبعث س���مو ولي 
الشيخ نواف األحمد ببرقية 
تهنئة إل���ى الرئيس جاكوب 
زوما رئيس جمهورية جنوب 
أفريقيا الصديقة ضمنها سموه 
خالص تهانيه مبناسبة العيد 
لب���الده، متمنيا له  الوطني 

موفور الصحة والعافية. 
كم���ا بعث س���مو رئيس 
ال���وزراء الش���يخ  مجل���س 
جابر املب���ارك ببرقية تهنئة 

مماثلة.
وبعث صاحب السمو األمير 
الشيخ صباح األحمد ببرقية 
تهنئة إلى الرئيس ارنس���ت 
باي كوروما رئيس جمهورية 
سيراليون الصديقة عبر فيها 
س���موه عن خال���ص تهانيه 

مبناسبة العيد الوطني لبالده، 
متمني���ا له موف���ور الصحة 
والعافية وللبلد الصديق دوام 

التقدم واالزدهار. 
العهد  وبعث س���مو ولي 
الشيخ نواف األحمد ببرقية 
تهنئة إلى الرئيس ارنس���ت 
باي كوروما رئيس جمهورية 
سيراليون الصديقة ضمنها 
سموه خالص تهانيه مبناسبة 
العيد الوطني لبالده، متمنيا 
له موفور الصحة والعافية. 
كم���ا بعث س���مو  رئيس 
ال���وزراء الش���يخ  مجل���س 
جابر املب���ارك ببرقية تهنئة 

مماثلة.
وبع���ث صاحب الس���مو 
األمير الشيخ صباح األحمد 
ببرقية تهنئة إلى الرئيس فاور 
جناسينجبي رئيس جمهورية 
توغو الصديقة عبر فيها سموه 
عن خالص تهانيه مبناسبة 
العيد الوطني لبالده، متمنيا 
له موف���ور الصحة والعافية 
وللبلد الصديق دوام التقدم 

واالزدهار. 
العهد  وبعث س���مو ولي 
الشيخ نواف األحمد ببرقية 
الرئي���س فاور  إل���ى  تهنئة 
جناسينجبي رئيس جمهورية 
توغو الصديقة ضمنها سموه 

خالص تهانيه مبناسبة العيد 
لب���الده، متمنيا له  الوطني 

موفور الصحة والعافية. 
كم���ا بعث س���مو رئيس 
ال���وزراء الش���يخ  مجل���س 
جابر املب���ارك ببرقية تهنئة 

مماثلة.
كما بعث صاحب السمو 
األمير الشيخ صباح األحمد 
ببرقية تهنئ���ة إلى الرئيس 
جكايا مريشو كيكويتي رئيس 
جمهورية تنزاني���ا املتحدة 
الصديقة عبر فيها س���موه 
عن خالص تهانيه مبناسبة 
العيد الوطني لبالده، متمنيا 
له موف���ور الصحة والعافية 
وللبلد الصديق دوام التقدم 

واالزدهار. 
العهد  وبعث س���مو ولي 
الشيخ نواف األحمد ببرقية 
تهنئ���ة إلى الرئي���س جكايا 
مريش���و كيكويت���ي رئيس 
جمهورية تنزاني���ا املتحدة 
الصديقة ضمنها سموه خالص 
تهانيه مبناسبة العيد الوطني 
لب���الده، متمنيا ل���ه موفور 

الصحة والعافية. 
 كم���ا بعث س���مو رئيس 
ال���وزراء الش���يخ  مجل���س 
جابر املب���ارك ببرقية تهنئة 

مماثلة.

صاحب السمو هنأ جنوب أفريقيا وسيراليون وتوغو وتنزانيا بالعيد الوطني

األمير استقبل ولي العهد والغامن واملبارك
و3 وزراء وقياديي »الشؤون« واملضف

سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد مستقبال الشيخ خالد اجلراح والشيخ سلمان احلمود والشيخ محمد العبداهلل

 خالد اجلاراهلل أثناء استقباله قبالن أبي صعب عن جمهورية اإلكوادور 

سموه التقى املضف وقياديي »الشؤون«

هنأ الدويسان بجائزة أفضل ديبلوماسي في الشرق األوسط

ولي العهد استقبل الغامن واملبارك و8 وزراء

اجلاراهلل تسلم أوراق اعتماد عدد من السفراء

استقبل سمو ولي العهد 
الشيخ نواف األحمد في ديوانه 
بقصر الس����يف صباح أمس 
رئيس مجلس األمة مرزوق  

الغامن.
واس����تقبل سموه بقصر 
الس����يف صباح امس سمو 
رئيس مجلس الوزراء الشيخ 

جابر املبارك .
واستقبل سمو ولي العهد 
النائب األول لرئيس مجلس 
الوزراء ووزي����ر اخلارجية 

الشيخ صباح اخلالد.
كما استقبل سموه نائب 
رئيس مجلس الوزراء ووزير 
الداخلية الشيخ محمد اخلالد. 
واستقبل س����مو ولي العهد 
الس����يف أمس نائب  بقصر 
رئيس مجلس الوزراء ووزير 
الدفاع الشيخ خالد اجلراح.

واستقبل س����موه وزير 
االعالم ووزير الدولة لشؤون 
الش����باب الش����يخ س����لمان 
احلمود. واستقبل سمو ولي 
الدولة لشؤون  العهد وزير 
مجلس الوزراء الشيخ محمد 

العبداهلل.
واستقبل س����موه وزير 

وزارة  وكي���ل  بع���ث 
اخلارجي���ة خالد اجلاراهلل 
ببرقية تهنئة إلى س���فيرنا 
لدى اململك���ة املتحدة خالد 
الدويسان مبناسبة حصوله 
على جائزة أفضل ديبلوماسي 
من منطقة الشرق األوسط من 
مجلة الدبلومات التي تشرف 
إعالميا على مائة وخمس���ة 
وثمانني بعثة ديبلوماسية 
في اململكة املتحدة. وتسلم 
وكيل وزارة اخلارجية خالد 
اجلاراهلل نسخة من أوراق 
اعتم���اد عدد من الس���فراء 
احملالني ل���دى الكويت وهم 
قبالن أبي صعب عن جمهورية 
ورافين���دران  اإلك���وادور 
روبني عن جمهورية فيجي 
وتومس���الف بوشنياك عن 

املالية أنس الصالح.
كما اس����تقبل سمو ولي 
العهد بقصر السيف ظهر أمس 
وزيرة الشؤون االجتماعية 
الدولة  والعم����ل ووزي����رة 
لشؤون التخطيط والتنمية 
هند الصبي����ح، حيث قدمت 
لس����موه كال م����ن مدير عام 
الهيئة العامة للقوى العاملة 
جمال الدوسري ونائب املدير 
العام لقطاع املوارد البشرية 
عبداهلل املطوطح ونائب املدير 

جمهوري���ة كرواتيا ورجب 
بويا عن جمهورية كوسوفا 
ورومان فيتش عن جمهورية 

العام لقط����اع حماية القوى 
العاملة د.بدرية علي يعقوب 
املكيم����ي ونائب املدير العام 
لقطاع االستقدام واالستخدام 
احمد محمد عثمان املوس����ى 
وذلك مبناسبة تعيينهم في 

مناصبهم اجلديدة.
واستقبل سمو ولي العهد 
الدولة  بقصر السيف وزير 
لشؤون اإلسكان ياسر حسن 
أبل ومدير عام بنك االئتمان 

الكويتي صالح املضف.

بيالروس.  حضر مراس���م 
التسليم مدير إدارة املراسم 

ضاري العجران.

mazad new size- العدل - وزارات

وزارة العــــــــدل
اإعالن عن بيع عقارات باملزاد العلني

امل�شت�شار/ رئي�س املحكمة الكلية  

تعلن اإدارة الكتــاب باملحكمة الكــليــة عن بيـع العقــارات املو�صوفة فيما يلي باملزاد العلني وذلك يوم 

اخلمي�س املوافق 2014/5/15م - قاعة 52 - بالدور الثاين بق�صر العدل ال�صاعــة التا�صعــة �صباحـــًا 

-  وذلك تنفيـــذًا حلكـــم املحكمــة ال�صـادر يف الدعوى رقم 2012/352 بيوع/3

املرفوعة مـن:  جواهر حم�صن مرزوق املطريي 

�صـــــــــــــــــد: اأواًل: ورثة املرحومة/ نورة عو�س غازي املطريي وهم:

1- حم�صن مرزوق غازي املطريي، 2- مرمي حم�صن مرزوق غازي املطريي، 3- العنود حم�صن مرزوق 

غازي املطريي، 4- عالية حم�صن مرزوق غازي املطريي، 5- حممد حم�صن مرزوق غازي املطريي، 

6- حمد حم�صن مرزوق غازي املطريي، 7-جميلة حم�صن مرزوق غازي املطريي.

�صوق  2- مدير  العقاري،  الت�صجيـــــل  الإدارة  االأعلى  الرئي�س  ب�صفته  العــــدل  وزارة  وكيل   -1 ثانيًا: 

الكــــويت لــــلأوراق املاليـــــة ب�صفته، 3- بيت التمويل الكويتي، 4- البنك التجاري، 5- الهيئة العامة 

ل�صئون الق�صر ب�صفتها قيمًا على/ عبداهلل حم�صن مرزوق املطريي، 6- علي مرزوق غازي املطريي 

)خ�صم متدخل هجومي(، 7- مبارك مرزوق غازي املطريي )خ�صم متدخل هجومي(، 8- مو�صي 

مــرزوق غازي املطريي )خ�صم متدخل هجومي(، 9- فايز مــرزوق غازي املطريي )خ�صم متدخل 

هــجــومــي(، 10- رمي مـــرزوق غـــازي املــطــريي )خ�صم متدخل هــجــومــي(، 11- مــرمي مـــرزوق غازي 

املطريي )خ�صم متدخل هجومي(،  غــازي  مــرزوق  املطريي )خ�صم متدخل هجومي(، 12- دالل 

13- فوزيه جا�صم خلف )خ�صم متدخل هجومي(.

اأواًل: اأو�صاف العقار:

مدر�سة  بجانب   -  43 منزل   - الثاين  ال�سارع   -  2 قطعة  العار�سية  منطقة  يف  الكائن  العقار   -1

عبدالعزيز قا�سم حمادة وذلك ملعاينة عقار الوثيقة رقم 1986/1155 وم�ساحته 750 م2 ومتت املعاينة 

على النحو التايل:

العقار عبارة عن �سكن خا�ص مك�سو باحلجر ويقع على �سارعني و�ساحة مدر�سة ومكون من ن�سف دور 

ودورين (اأر�سي واأول) والتكييف مركزي والبناء �سنة 1980 وله ارتداد كبري ومتت املعاينة من اخلارج 

لعدم وجود اأحد بالعقار زودنا املفو�ص بالإر�ساد باملوا�سفات كما يوجد �سرداب.

الدور الأر�سي مكون من غرفة رئي�سية ملحقة بحمام + 3 غرف + حمام + 2 �سالة كبرية + حمام + 

مطبخ + ملحق مكون من غرفة + حمام + ديوانية، الدور الأول مكون من �سقتني اإحداهما مكونة من 

3 غرف + �سالة + 2 حمام والأخرى مكونة من �سالة + 2 غرفة + حمام، يوجد بناء غري مرخ�ص 

بالعقار التفتت عنه اخلربة، ال�سرداب مكون من �سالة كبرية وتكييفه وحدات، يبداأ املزاد بثمن اأ�سا�سي 

مقداره (360000 د.ك).

2- العقار الكائن يف منطقة ال�ساملية قطعة 10 - �سارع �سليمان العد�ساين عمارة 35 وذلك ملعاينة عقار 

الوثيقة رقم 1972/3689 وم�ساحته 720 م2 ومتت املعاينة على النحو التايل:

العقار عبارة عن عمارة قيد البناء والت�سطيب وتقع على �سارع واحد ومكونة من �سرداب ودور اأر�سي 

ال�سقق تقع يف  باأن  الت�سطيب كل دور مكون من 4 �سقق، علماً  كذلك وكان ل يزال حتت  و11 دوراً 

اأدوار والدور احلادي ع�سر م�ستغل كخدمة للعمارة حالياً. كل �سقة مكونة من 2 غرفة + �سالة   10

والبور�سالن  ال�سبابيك  تركيب  الآن، مت  حتى  تركيبه  يتم  مركزي مل  والتكييف  مطبخ،   + 2 حمام   +

العمل متوقف يف  ال�سقق 44 �سقة،  البناء �سوف يكون عدد  ا�ستكمال  وال�سرياميك لالأر�سيات، عند 

العقار والدور الأر�سي ل يزال اأ�سود وكذلك ال�سرداب و�سوف ي�ستغل ال�سرداب كموقف �سيارات وكذلك 

جزء من الدور الأر�سي، يبداأ املزاد بثمن اأ�سا�سي مقداره (1485000 د.ك).

ثانيًا: �صروط املزاد:

اأوالً       : يبداأ املزاد بالثمن الأ�سا�سي قرين كل عقار وي�سرتط للم�ساركة يف املزاد �سداد خم�ص 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.

ثــانــيــــــــــــًا: يجب على من يعتمد القا�سي عطاءه اأن يودع حال انعقاد جل�سة البيع كامل الثمن الذي اعتمد 

وامل�سروفات ور�سوم الت�سجيل.

ثــــالثـــــــــــًا: 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.

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

خام�صـــــًا: اإذا اأودع املزايد الثمن يف اجلل�سة التالية حكم بر�سو املزاد عليه اإل اإذا تقدم يف هذه اجلل�سة 

تعاد  املزاد ففي هذه احلالة  ثمن  كامل  باإيداع  الع�سر م�سحوباً  زيادة  ال�سراء مع  يقبل  من 

املزايدة يف نف�ص اجلل�سة على اأ�سا�ص هذا الثمن.

�صاد�صــــــــًا: 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 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.

وم�سروفات  امللكية  وت�سجيل  نقل  ر�سوم  احلالت  جميع  يف  املزاد  عليه  الرا�سي  يتحمل  �صابعــــــــــــًا:   

اإجراءات التنفيذ ومقدارها 200 د.ك واأتعاب املحاماة واخلربة وم�ساريف الإعالن والن�سر 

عن البيع يف ال�سحف اليومية.

ثامنــــــــــــــًا: ين�سر هذا الإعالن تطبيقاً للقانون وبطلب املبا�سرين لإجراءات البيع وعلى م�سئوليتهم دون 

اأن تتحمل اإدارة الكتاب باملحكمة الكلية اأية م�سئولية.

تا�صعًا: 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- حكم ر�سو املزاد قابل لال�ستئناف خالل �سبعة اأيام من تاريخ النطق 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 

اإيجار  املزاد بتحرير عقد  الرا�سي عليه  ويلتزم  القانون  بقوة  العقار بقي فيه كم�ستاأجر  يف 

ل�ساحله باأجرة املثل«.

الق�سائم  املــزاد على  امل�ساركـة يف  الفردية  واملوؤ�س�سات  ال�سركات  يحظر على جميع  ملحوظة مهمة: 

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.

450 موظفًا من غير الكويتيني ستمنح لهم 
مكافآت األعمال املمتازة بـ »األشغال«

فرج ناصر

أكد مصدر مس����ؤول ان عدد املوظفني غي����ر الكويتيني الذين 
سيستفيدون من مكافآت االعمال املمتازة بوزارة االشغال يبلغ عددهم 
حوالي 450 موظفا هم من الذين يعملون بنظام العقود اخلاصة 
او حتت بند املكافآت وهم موزعون على قطاعات الوزارة املختلفة. 
واضاف ان هؤالء املوظفني غير الكويتيني مت اعتماد كشوفاتهم من 
قبل جلنة شؤون املوظفني بالوزارة طبقا لشروط ولوائح ديوان 
اخلدمة املدنية. واشار الى ان وزارة االشغال تقوم اآلن بالتدقيق 
النهائي على كش����وفات موظفي الوزارة املستحقني لهذه املكافآت 
متهيدا لصرفها لهم مع نهاية الش����هر اجلاري. وكشف املصدر ان 
الوزارة اس����تبعدت كل موظف لم تنطبق عليه الشروط اخلاصة 
باحلصول على مثل هذه املكافآت، الفتا الى انه مت استبعاد املوظفني 
املبتعث����ني في اخلارج وكذلك املوظفون الذين لديهم انتدابات في 
وزارات اخرى، حيث ان ذلك ال يشملهم. وقال ان مكافآت االعمال 
املمتازة ستشمل الوكالء املساعدين كذلك والبالغة مكافأتهم تقريبا 

2500 دينار لكل منهم حسب الدرجة واملنصب.

هند الصبيح

الصبيح: أي اتهام للعمل اخليري
إن لم يكن موثقاً كأنه لم يكن

بشرى شعبان

الش��ؤون  أعلن��ت وزي��رة 
االجتماعية والعمل هند الصبيح 
عن تشكيل مجلس للمجتمع 
املدني برئاستها على أن يضم 
ممثلني عن اجلمعيات اخليرية 
وجمعيات النفع العام وممثلني 
من وزارة الش��ؤون. وطلبت 
من اجلمعيات تزويدها بأسماء 
الترش��يحات ملمثليها خالل 
األيام القليلة املقبلة.  وأكدت 
الصبيح في تصريح صحافي 

أن ما نشرته بعض الصحف العاملية بشأن اتهامات للعمل اخليري 
بدعم اإلرهاب من قبل بع��ض اجلمعيات أو األفراد، ال تأخذ به 
الوزارة، مضيفة أن االتهامات واملعلومات إذا لم تكن موثقة تبقى 
كأنها ش��يء لم يكن، الفتة إلى أن الوزارة لم تبلغ بأي ش��يء، 

والذي ينشر من دون توثيق ال نأخذ به.


