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 دد وزارة العــــــــدل

يلي  فيما  املو�صوف  العقار  عن  الكــليــة  باملحكمة  الكتــاب  اإدارة  تعلن 

 -  48 قاعة   - 2015/10/28م  املوافق  االربعاء  يوم  وذلك  العلني  باملزاد 

بالدور الثاين بق�صر العدل ال�صاعــة التا�صعــة �صباحـــًا - وذلك تنفيذاً 

حلكم املحكمــة ال�صـادر يف الدعوى رقم 2012/360 بيوع/2

املرفوعة مـن:  بدرية �صالح حممد العنزي

�صـــــــــــــــــد:    1- تركيه �صالح حممد الهو�صان

      2- حورية �صالح حممد العنزي

اإعالن عن بيع عقار باملزاد العلني

اأواًل: اأو�صاف العقار:

املخطط  من   147 ق�سيمة  4اأ  رق��م  قطعة  الق�سر  مبنطقة  العقار  يقع   -

م/27861 وم�ساحته 600 م2 منزل 16 االزرق جادة 2 واملو�سوف بالوثيقة 

رقم 2010/3021.

- ال�دور االأر�سي مكون من 4 غرف + 3 ح��مام��ات + غرفة وحمام للخادم 

+ مطبخ + 2 �سالة وبه ملحق مكون من غرفتني + حمام + �سالة وموؤجر 

مببلغ 200 د.ك .

- الدور االأول : وهو مكون من �سقة وموؤجر بقيمة 150 د.ك.

ثانيًا: �صروط املزاد:

اأوالً       : يبداأ املزاد بالثمن االأ�سا�سي قدره مائتان وثمانية وثمانون األف دينار 

على  الثمن  ذلك  خم�س  �سداد  امل��زاد  يف  للم�ساركة  وي�سرتط  كويتي 

اأو مبوجب  عليه  امل�سحوب  البنك  من  م�سدق  �سيك  االأق��ل مبوجب 

خطاب �سمان من اأحد البنوك ل�سالح اإدارة التنفيذ بوزارة العدل.

اأن يودع حال انعقاد جل�سة  ثــانــيـــــــًا: يجب على من يعتمد القا�سي عطاءه 

البيع كامل الثمن الذي اعتمد وامل�سروفات ور�سوم الت�سجيل.

اإيداع خم�س  ثــــالثــــــًا: فاإن مل يودع من اعتمد عطاوؤه الثمن كاماًل وجب عليه 

الثمن على االأقل واإال اأعيدت املزايدة على ذمته يف نف�س اجلل�سة على 

اأ�سا�س الثمن الذي كان قد ر�سا به البيع.

البيع مع  يوؤجل  االأقل  الثمن على  اعتمد عطاوؤه خم�س  اإيداع من  رابعـــــــــــًا: يف حالة 

زيادة الع�سر.

خام�صًا: اإذا اأودع املزايد الثمن يف اجلل�سة التالية حكم بر�سو املزاد عليه اإال 

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 االأول باإيداع الثمن كاماًل يف اجلل�سة التالية ومل 

اأ�سا�س  على ذمته على  املزايدة فوراً  تعاد  بالع�سر  للزيادة  اأحد  يتقدم 

الثمن الذي كان قد ر�سا به عليه يف اجلل�سة ال�سابقة وال يعتد يف هذه 

املزايد  ويلزم  قيمته،  كامل  باإيداع  م�سحوب  غري  عطاء  باأي  اجلل�سة 

املتخلف مبا ينق�س من ثمن العقار.

نق���ل  ر�س����وم  احل����االت  جميع  يف  امل��زاد  عليه  الرا�سي  يتحمل  �صابعـــــــًا: 

 200 ومق��دارها  التنفي��ذ  اإج��راءات  وم�س��روفات  امللكية  وت�سج��يل 

د.ك واأتعاب املحاماة واخلربة وم�ساريف االإعالن والن�سر عن البيع 

يف ال�سحف اليومية.

ثامنــــــًا: ين�سر هذا االإعالن تطبيقاً للقانون وبطلب املبا�سرين الإجراءات البيع 

اأي  الكلية  باملحكمة  الكتاب  اإدارة  اأن تتحمل  وعلى م�سوؤوليتهم دون 

م�سوؤولية.

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

تنبيـــــــه: 1- ين�سر هذا االإعالن عن البي��ع باجلري�دة الر�سمية طبقاً ل�لم�ادة  

         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 االأخرية 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:

على  املزاد  يف  امل�ساركة  الفردية  واملوؤ�س�سات  ال�سركات  جميع  على  يحظر 

الق�سائم اأو البيوت املخ�س�سة الأغرا�س ال�سكن اخلا�س عماًل باأحكام املادة 

230 من قانون ال�سركات التجارية امل�سافة بالقانون رقم 9 ل�سنة 2008.

امل�صت�صار/ رئي�س املحكمة الكلية  

اللواء فيصل السنني

منهم أكثر من 366 ألفاً من املواطنني

مليون قادم ومغادر ملطار الكويت في سبتمبر املاضي
أكد وكيل وزارة الداخلية 
املنافذ  أمن  املساعد لشؤون 
الل���واء فيصل الس���نني أن 
إجمال���ي حركة املس���افرين 
والقادمني عبر إدارة جوازات 
املطار خالل سبتمبر املاضي 
بلغ���ت 1.001.722 وإجمالي 
عدد املغادرين والقادمني من 
مواطني دول مجلس التعاون 
لدول اخلليج العربية 50.045 
ألف مسافر، الفتا إلى أن عدد 
املواطنني القادمني واملغادرين 
بلغ 366.721 ألف مس���افر، 

أما باقي اجلنسيات فبلغت 
583.206 ألف مسافر.

وأشار إلى أن التأشيرات 
إدارة جوازات  الصادرة من 
املطار بلغت 16.722 تأشيرة، 
كما مت كشف بصمة اإلبعاد 
لعدد 56 شخصا، وضبط 36 
من املزورين الذين مت ضبطهم 
بإدارة جوزات املطار، وضبط 
15 شخصا يحملون جوازات 

سفر ال تخصهم.
كما مت ش���طب املنع عن 
4824 شخصا بإدارة جوازات 

املطار، وضبط وحتويل 154 
شخصا للجهات الطالبة أما 
األشخاص املراجعني إلدارة 
ج���وازات املطار بل���غ 245 

مراجعا.
وأعرب اللواء السنني عن 
شكره وتقديره للجهات التي 
س���اهمت في تسهيل حركة 
الدخول واخلروج. مناش���دا 
كل املس���افرين بض���رورة 
التعاون مع رجال األمن في 
منف���ذ املطار من أجل توفير 

اخلدمات املناسبة لهم.

اللواء الشيخ مازن اجلراح

هاني الظفيري -  محمد الجالهمة

بن���اء عل���ى تعليمات 
وتوجيه���ات وكيل وزارة 
الداخلية املساعد لشؤون 
اجلنسية واجلوازات اللواء 
الشيخ مازن اجلراح لقضاء 
على جتار اإلقامات والشركات 
الوهمية متكن رجال اإلدارة 
العامة ملباحث شؤون اإلقامة 
بالتعاون والتنس���يق مع 
الهيئة العامة للقوة العاملة 
بوزارة الشؤون االجتماعية 

والعمل من إلقاء القبض على 
مفتش في وزارة الشؤون 
)إدارة عمل مبارك الكبير( 
يق���وم بالتالعب في تقدير 
العمالة املستحقة  احتياج 

إلحدى املنشآت.
حيث وردت معلومات عن 
تورط املفتش في عمليات 
تزوير لصالح أحد املطاعم 
العمالة  واملقاهي لزي���ادة 
املستحقة حس���ب تقارير 
مغالط���ة للحقيق���ة بع���د 
احلصول على مقابل مادي 

ألداء ذلك.
وبع���د التأكد من صحة 
املعلوم���ات والتحقق من 
التقاري���ر تب���ني ان���ه قام 
بزيادة العمالة املس���تحقة 
من 11 عام���ال إلى 56 عامال 
وبعد اتخاذ اإلجراء القانوني 
الالزم مت إلقاء القبض عليه، 
ومبواجهته اعترف بقيامة 
بالتزوير والتالعب في تقدير 

العمالة املستحقة.
هذا وقد متت إحالته إلى 

جهات االختصاص.

ضبط مفتش بـ »الشؤون« يتالعب بتقدير احتياج العمالة

املتهم وامامه املضبوطات

هاني الظفيري -  محمد الجالهمة

بتوجيهات م���ن وكيل 
وزارة الداخلي���ة املس���اعد 
لش���ؤون األم���ن اجلنائي 
اللواء عبداحلميد العوضي 
وبإشراف مدير عام اإلدارة 
العام���ة للمباحث اجلنائية 
الل���واء محم���ود الطب���اخ 
ومتابعة مساعد مدير عام 
شؤون اإلدارة العامة العميد 
بدر الغضوري متكن رجال 
إدارة البحث اجلنائي من القاء 
القب���ض على مقيم أميركي 
يعمل في معسكر عريفجان 
الكيميكل  وبحوزته م���ادة 
املخ���درة مع���دة للبيع في 
)1400( كيس باإلضافة إلى 
مبلغ 72 أل���ف دينار قيمة 

مبيعات.
وكانت معلومات مؤكدة قد 
وردت عن ضلوع األميركي في 
االجتار باملواد املخدرة وبعد 
اتخاذ اإلجراء القانوني الالزم 
وتقنني التحريات والتأكد من 
جميع املعلومات مت القبض 
علي���ه، واعترف بأنه يقوم 
باستيرادها عن طريق البريد 
الس���ريع اخلاص مبعسكر 
عريفجان، كما يقوم بتصنيع 
املواد املخ���درة في منزلة ، 
وقد أحيل واملضبوطات إلى 

جهات االختصاص

عثر بحوزته على 72 ألف دينار قيمة املبيعات

القبض على أميركي يستورد 
الكيميكل املخدر بالبريد السريع

فنيو املصاعد يصلحون املصعد املعطل

مصعد جمعية يهوي والعناية اإللهية أنقذت من بداخله
العناي���ة اإللهية  انقذت 
وافدي���ن كان���ا يس���تقالن 
مصعدا في جمعية الس���رة 
التعاونية صباح امس بعد 
ان ه���وى بش���كل فجائي، 
وفي التفاصيل، تلقت غرفة 
عمليات اإلدارة العامة لإلطفاء 
بالغا في الثامنة من صباح 
امس يفيد بس���قوط كبينة 
مصعد في جمعية الس���رة 
التعاونية وبداخله شخصان، 
وقد توجه���ت فرقتا إطفاء 
من مركزي حولي واإلنقاذ 
الفني للتعامل مع احلادث 
الرائ���د عبدالوهاب  بقيادة 
الفرس والنقي���ب عبداهلل 
بخ���ش وكان وقت وصول 
أول فرقة إطفاء للموقع في 

غض���ون 6 دقائق وتبني أن 
هناك شخصني محجوزين 
داخل كبين���ة املصعد بعد 

ان سقطت وهي في طريقها 
للصعود بهما لتستقر بني 
الدور األرضي والسرداب، 
وقد بذل رجال اإلطفاء جهودا 
تكلل���ت بالنج���اح إلخراج 
احملجوزين بعد ان مت تقطيع 
سقف الكبينة وإخراجهما عن 
طريق سلم االمتداد دون أن 

يصابا بأي أذى.
تواجد مبوق���ع احلادث 
رئيس مرك���ز إطفاء حولي 
املقدم محم���د اخلضر، كما 
تواجد في املوقع من قطاع 
الوقاية مراقب اعتماد جتار 
ومقاولي معدات اإلطفاء املقدم 
هاني اخلشان، كما تواجد في 
املوقع رج���ال األمن وفنيو 

الطوارئ الطبية.

العقيد خليل االمير

»اإلطفاء« تدّشن حملة »نبيها توصل كل بيت 2015« اليوم
العام���ة  االدارة  تطل���ق 
لالطف���اء بالتعاون مع بنك 
بوبيان اليوم حملتها السنوية 
»نبيها توصل كل بيت 2015« 
والتي ته���دف إلى التوعية 
مبخاطر احلريق ومسبباته 

وطرق الوقاية منه.
وقال مدير إدارة العالقات 
العامة واإلعالم العقيد خليل 
األمير في تصريح صحافي 
له إن اإلدارة تسعى من خالل 
إقناع اجلمهور  إلى  احلملة 

بأهمية اقتناء مطفأة احلريق 
املنزل  الدخان في  وكاشف 

وكيفية استخدامها.
ورسالة احلملة التوعوية 
لهذا العام رسالة شخصية 
وإنس���انية يوجهه���ا رجل 
اإلطف���اء للجمه���ور الكرمي 
اقتن���اء مطفأة  بض���رورة 
احلريق وكاشف الدخان ملا 
لهما من أهمية في احلد من 
احلريق والس���يطرة عليه 
وبالتالي التقليل من اخلسائر 

في األرواح واملمتلكات.
وأضاف العقيد األمير أن 
اإلدارة تعتزم اقامة احلملة 
بالتعاون مع بعض املجمعات 
التجاري��ة واملؤسس�����ات 
احلكومي���ة  التعليمي���ة 
واخلاص���ة به���دف توعية 
أكبر ش���ريحة في املجتمع 
والتواصل معهم والرد على 

استفساراتهم.

حترير أكثر من 53 ألف مخالفة 
وإبعاد 5 وافدين وحجز 2059 

مركبة في أسبوع
في إطار اجلهود املبذولة لضبط احلالة املرورية في 
جميع املناطق، قامت اإلدارة العامة للمرور بسلسلة 
من احلمالت املفاجئة في احملافظات الست، وذلك خالل 
الفترة من 27 س���بتمبر وحتى 3 أكتوبر، وأس���فرت 
تل���ك احلمالت عن حترير أكثر م���ن 53 ألف مخالفة 
وحج���ز أكثر من 2059 مركبة، كما مت إدخال عدد 40 
ش���خصا إلى نظارة املرور الرتكابهم عدة مخالفات 
جس���يمة، وإحالة 5 وافدين لإلبعاد لقيادتهم املركبة 

دون احلصول على رخصة.
وأكدت اإلدارة العامة للمرور اس���تمرار حمالتها 
املرورية املفاجئة لضبط احلركة املرورية على الطرق 
الرئيسية والفرعية لضمان االلتزام بالقوانني واللوائح 
املعمول بها للحد من املخالفات اجلس���يمة واإلسهام 
في احملافظة على أرواح قائدي املركبات من املواطنني 

واملقيمني والقضاء على كل الظواهر السلبية.
وأهابت اإلدارة العام���ة للعالقات واإلعالم األمني 
بقائدي املركبات بضرورة االلت���زام بقانون املرور، 

مؤكدة أنه يستهدف سالمة مستخدمي الطريق.

»االستئناف« تبرئ مواطنًا 
من االجتار باملخدرات

مؤمن المصري

ألغت الدائرة السادسة في محكمة االستئناف برئاسة 
املستشار جنيب املال حكم محكمة أول درجة بحبس 
مواطن 4 سنوات مع الشغل والنفاذ وقضت ببراءته من 
تهمة حيازة وأحراز 
مواد مخ���درة ومواد 
مؤث���رة عقليا بقصد 

االجتار والتعاطي.
كانت النيابة العامة 
ق���د أس���ندت للمتهم 
أن���ه يح���وز ويحرز 
مواد مخ���درة بقصد 
االجت���ار عل���ى غير 
األحوال املرخص بها 
قانونا، وذل���ك بناء 
على حتريات ضابط 
الذي ش���هد  املباحث 
في محضر حترياته 
بأن املتهم أحرز مادة مخ���درة )املورفني( وكان ذلك 
بقصد التعاطي دون أن يثبت أنه قد رخص له بذلك 

قانونا.
وحضر احملامي طالل صبر العنزي عن املتهم وترافع 
شفاهة ودفع ببطالن القبض والتفتيش الواقعني على 
املتهم البتنائه على حتريات غير جدية ودفع ببطالن 
إذن النيابة العامة، كم���ا دفع بتناقض أقوال ضابط 

الواقعة وعدم صدقه في محضر حترياته.

طالل صبر العنزي احملامي 

بالتنسيق مع بنك بوبيان


