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تتقدم بصادق العزاء واملواساة إلى

عائلتي
الفارس والعنجري الگرام

لـوفاة فقيدهما املغفـور له بـإذن اهلل تعـالـى  

عبداحملسن أحمد عبدالرحمن الفارس
تغمد �هلل �لفقيد بو��سع رحمته و�أ�سكنه ف�سيح جناته

و�ألهم �آله وذويه �ل�سرب و�ل�سلو�ن

املستشار/ رئيس احملگمة الكلية  

وزارة العــــــــدل
إعالن عن بيع عقار باملزاد العلني

تعلن إدارة الكتــاب باحملكمة الكــليــة عن بيـع العقــار املوصوف فيما يلي باملزاد العلني 
العدل  بقصر  الثـانـي  بالــدور   -  48 قاعـــة   -2019/12/2٣ املوافق  االثنني  يـوم  وذلك 
الساعــة التاسعــة صباحـــًا - وذلك تنفيـــذًا حلكـــم احملكمــة الصـادر يف الدعوى رقم 

2018/141 بيوع/1.
املرفوعـة مــن:  عصري شالش مهاوش العنزي  

 ضـــــــــــــــــــد:  1- حياه فهيد گياد حمادي
2- وگيل وزارة العدل لشئون التسجيل العقاري والتوثيق بصفته  

٣- مدير بنك االئتمان الگويتي بصفته  
أواًل: أوصاف العقار:

عقارالوثيقة رقم ٢٣٢٤١/ ١٩٩٤ الگائن مبنطقة اجلهراء - العيون - قسيمة رقم ٢٥١ - قطعة رقم ٤ - من 
املخطط رقم م/٣٦٨٧٨ ومساحته ٢٩٧٫٦٨م۲ وذلك باملزاد العلني بثمن أساسي مقداره ١٦٢٠٠٠ د.ك مائة 

واثنان وستون ألف دينار گويتي.
يقع العقار على شارع واحد وسگة )بطن وظهر( ويحده جار واحد فقط واجلهة اخللفية من العقار تفصلها 

بني املسجد ساحة ترابية نافذة.
العقار محل التداعي مگون من دورين وواجهاته من احلجر اجليري لون بيج غامق جهة الشارع وثالثة أدوار 

من اجلهة اخللفية ناحية الساحة ومگسي بالسيجما لون بيج.
فله  اآلخر  اجلزء  وأما  الشارع  على  املطل  اجلزء  عليها  املدعى  تستغل  منفصلني  إلى جزأين  العقار مفصول 
مسگون  غير  وهو  السيجما  من  اخلارجية  وتكسيته  السگة  جهة  واآلخــر  الشارع  على  أحدهما  مدخالن 

ومخصص للمدعي.
وأول  أرضي  العقار سگن مگون من  بأن  تفيد  بتاريخ ٢٠١٩/٤/١١  الصادرة  األوصاف  وبناء على شهادة 

وسطح وال توجد به مخالفات مدونة بها.

 ثانيًا: شروط املزاد:
أوال ً    : يبدأ املزاد بثمن أساسي املبني قرين العقار ويشترط للمشاركة يف املزاد سداد خمس ذلك الثمن 
على األقل مبوجب شيك مصدق من البنك املسحوب عليه أو مبوجب خطاب ضمان من أحد البنوك 

لصالح إدارة التنفيذ بوزارة العدل.
اعتمد  الذي  الثمن  كامل  البيع  جلسة  انعقاد  حال  يودع  أن  القاضي عطاءه  يعتمد  من  على  يجب  ثــانــيـــــــاً: 

واملصروفات ورسوم التسجيل.
ثــــالثــــــاً: فإن لم يودع من اعتمد عطاؤه الثمن كاماًل وجب عليه إيداع خمس الثمن على األقل وإال أعيدت 

املزايدة على ذمته يف نفس اجللسة على أساس الثمن الذي كان قد رسا به البيع.
رابعـــــــــــاً: إذا أودع املزايد الثمن يف اجللسة التالية حكم برسو املزاد عليه إال إذا تقدم يف هذه اجللسة من 
يقبل الشراء مع زيادة العشر مصحوباً بإيداع كامل ثمن املزاد ففي هذه احلالة تعاد املزايدة يف نفس 

اجللسة على أساس هذا الثمن.
خامساً: إذا لم يقم املزايد األول بإيداع الثمن كاماًل يف اجللسة التالية ولم يتقدم أحد للزيادة بالعشر تعاد 
املزايدة فوراً على ذمته على أساس الثمن الذي كان قد رسا به عليه يف اجللسة السابقة وال يعتد 
يف هذه اجللسة بأي عطاء غير مصحوب بإيداع كامل قيمته، ويلزم املزايد املتخلف مبا ينقص من 

ثمن العقار.
إجــراءات  ومصروفات  امللكية  وتسجيل  نقل  رسوم  احلــاالت  جميع  يف  املــزاد  عليه  الراسي  يتحمل  سادســـاً: 
يف  البيع  عن  والنشر  اإلعــالن  ومصاريف  واخلبرة  احملاماة  وأتعاب  د.ك   ٢٠٠ ومقدارها  التنفيذ 

الصحف اليومية.
أن  دون  البيع وعلى مسؤوليتهم  املباشرين إلجراءات  وبطلب  للقانون  تطبيقاً  اإلعالن  ينشر هذا  سابعــــــــــــاً: 

تتحمل إدارة الكتاب باحملكمة الكلية أي مسؤولية.
ثامنـــــــــــــاً: يقر الراسي عليه املزاد بأنه عاين العقار معاينة نافية للجهالة.

تنبيــــــــــــــــــه: ١- ينشر هذا اإلعالن عن البيع باجلريدة الرسمية طبقاً للمادة ٢٦٦ من قانون املرافعات.
٢- حكم رسو املزاد قابل لالستئناف خالل سبعة أيام من تاريخ النطق باحلكم طبقاً للمادة ٢٧٧ من قانون املرافعات.
٣- تنص الفقرة األخيرة من املادة ٢٧٦ من قانون املرافعات على أنه »إذا كان من نزعت ملكيته ساكناً 
إيجار لصاحله  بتحرير عقد  املزاد  عليه  الراسي  ويلتزم  القانون  بقوة  كمستأجر  فيه  بقي  العقار  يف 

بأجرة املثل«.
ملحوظة هامة:  يحظر على جميع الشركات واملؤسسات الفردية املشاركـة يف املــزاد على القسائم أو البيوت 
املخصصة ألغراض السكن اخلاص عماًل بأحكام املادة ٢٣٠ من قانون الشركات التجارية املضافة بالقانون 

رقم ٩ لسنة ٢٠٠٨.

الفريق الركن محمد اخلضر مصافحا الضباط لدى وصوله الى موقع التمرينجانب من مشروع التمرين »جند الوطن 3« لدفعة الطلبة الضباط 46

»جند الوطن 3«.. صقل مهارات الطلبة الضباط في أرض املعركة
برعاية وحضور رئيس األركان العامة 
للجيش الفريق الركن محمد اخلضر، أجرت 
كلية علي الصباح العسكرية صباح أمس 
املشروع النهائي اخلارجي »جند الوطن 
3« لدفعــة الطلبة الضباط 4٦، وذلك في 
املعسكر اخلارجي للكلية مبنطقة األديرع، 
حيث كان في اســتقباله حلظة وصوله 
مساعد آمر كلية علي الصباح العسكرية 
العميــد الركن خالد العتيبــي وعدد من 
قيادات الكلية. بعد ذلك، استمع اخلضر 
إلى إيجاز من مدير التمرين النهائي املقدم 
الركن مشعل املطيري، استعرض من خالله 
ما مت إعــداده من أمور إدارية وتنظيمية 
لهذا التمرين، موضحا ان التمرين وضع 
لقياس قدرات الطلبة الضباط القيادية في 
ظروف املعركة وتطبيق املهارات امليدانية 
املختلفة التي تلقوها خالل فترة دراستهم 

بالكلية. بعدها توجه اخلضر إلى موقع 
التمريــن، ثم قدم أحــد الطلبة الضباط 
شــرحا حول طبيعة وخطوات التمرين 
الذي سوف يقوم الطلبة الضباط بتنفيذه 
في امليدان، وقدم الطلبة الضباط التمرين 
بدقة واحترافية القت استحسان احلضور.
وفــي اخلتــام، وجــه اخلضــر كلمة 
للطلبــة الضباط أشــاد خاللها باجلهود 
املبذولة واملتميزة من املشاركني واملشرفني 
على التمرين والتي انعكســت من خالل 
أدائهم الفعال وتطبيقهم الناجح للدروس 
والتدريبات التي تلقوها خالل دراستهم 
بالكلية، وحثهم على بذل املزيد من اجلهد 
والعطاء في طلب العلم واملثابرة في العمل 
والتدريب لتحقيق الهدف املرجو منهم في 
الدفاع عن هذا الوطن الغالي وتسخير كل 
إمكانياتهم خلدمة الوطن والعمل من أجله.

اخلضر للطلبة: بذل املزيد من اجلهد في طلب العلم واملثابرة في التدريب وتسخير جميع اإلمكانيات خلدمة الوطن

الطلبة الضباط خالل أداء التمرين 

وسام »سينت باربارا« للعميد الشعلة
اختتم صباح أمس التمرين املشترك »رعد سبارتن 2« 
بني مدفعية القوة البرية ومدفعية اجليش األميركي والذي 
عقد خالل الفترة من 1 الى 5 ديسمبر، والذي يهدف لتعزيز 
وتطوير التخطيط املشــترك وتوحيد املفاهيم واجراءات 
االنفتاح وتنسيق النيران لألهداف املعادية ومترير األوامر 
لعمليات اإلسناد الناري على املستوى التعبوي والعملياتي 
لرفع املستوى التدريبي واجلاهزية القتالية. وفي اخلتام 
اجريت مراسم تقليد وسام الشرف »سينت باربارا« آلمر 
مدفعية القوة البرية العميد الركن خالد الشعلة، واجلدير 
بالذكر ان العميد الشعلة يعد أول ضابط يحصل على هذا 

العميد خالد الشعلة متسلما شهادة وسام »سينت باربارا«الوسام مبنطقة الشرق األوسط.

رفع أولوية التخصيص لشقق »جابر األحمد« 10% زيادة حركة الركاب باملطار خالل نوفمبر
عادل الشنان

أعلنت املؤسســة العامــة للرعاية 
السكنية عن رفع أولوية التخصيص 
على الشقق احلكومية في مدينة جابر 

األحمد السكنية للسنة املالية ٢٠١٩-
٢٠٢٠ وذلك للطلبات املقدمة حتى تاريخ 
٢٠١٩/٦/3٠ وما قبل وعلى الراغبني في 
التخصيص على الشقق احلكومية في 
مدينة جابر االحمد لـ 5٢٠ شقة مبساحة 

4٠٠م٢، مراجعة صالة خدمة املواطن 
مببنى املؤسســة جنوب السرة الدور 
األرضي خالل الفترة الصباحية من 8 
إلى ١٢:45مســاء، وفرع القرين الفترة 
الصباحية من 8 صباحا إلى ١٢:45 مساء.

أعلنت االدارة العامة للطيران املدني 
عن زيادة حركة الركاب في مطار الكويت 
الدولي بنســبة ١٠% في شــهر نوفمبر 
املاضــي إذ بلــغ إجمالي عــدد الركاب 
١١٦3٩٩٠ راكبــا مقابــل ١٠5٦٠8١ راكبا 

في نوفمبر ٢٠١8.
وقــال نائــب املديــر العام لــالدارة 
لشؤون سالمة الطيران والنقل اجلوي 
وامــن املطــار عماد اجللــوي في بيان 
صحافي أمس ان حركة الركاب القادمني 
بلغت 5٩3٢8٩ راكبا في نوفمبر مقابل 

537١٢4 راكبــا خالل نفــس الفترة من 
العام املاضي.

واضاف اجللــوي ان حركة الركاب 
املغادرين بلغت نحو 57٠7٠١ راكب في 
نوفمبر املاضي مقابل 5١8٩57 راكبا في 
ذات الشهر من العام املاضي، موضحا ان 
إجمالي حركة الطائرات التي مت تشغيلها 
من والى مطار الكويت الدولي في نوفمبر 
بلغ ١٠٠87 رحلة مقابل ٩٢٢٠ رحلة في 
ذات الفترة من العام املاضي، مبينا ان 
عدد الرحالت التجارية القادمة واملغادرة 

بلغ نحو ٩5٠7 رحالت مقابل 8٦٠٠ رحلة.
وذكــر ان حركة الشــحن في مطار 
الكويت الدولي بلغت في نوفمبر املاضي 
نحو ٢٠.٩ مليون كيلوغرام مقارنة بنحو 
٢٠.3 مليون كيلوغرام في ذات الفترة 
من العام املاضي، مبينا ان حركة الشحن 
الوارد فــي نوفمبر املاضي بلغت ١٦.٦ 
مليون كيلوغرام مقارنة بـ ١٦.5 مليون 
كيلوغــرام في الفترة املماثلة من ٢٠١8 
في حني بلغت حركة الشــحن الصادر 

4.3 ماليني كيلوغرام.

»أسعد احلمد« ناقش »األمراض املناعية الفقاعية«
أقام مركز أسعد احلمد 
لألمراض اجللدية امللتقى 
العاملـي حــول مسـتجدات 
عــالج األمــراض املناعية 
الكبــار  لــدى  الفقاعيــة 
والــذي نظمتــه رئيســة 
األمــراض اجللدية  قســم 
الالفي، مبشاركة  د.إطالل 
البــروفيــــسور احـــــمد 
عبدالــرزاق من بوســطن 
محاضـرا، وحضــــور كل 
من د.عبدالوهاب الفوزان 
ود.حمود الصباح ود.آرتي 
نانــدا، ونخبة مــن أطباء 
القطاعــني  اجللديــة مــن 

)ريليش كومار(احلكومي واخلاص. املشاركون في امللتقى العاملي مبركز اسعد احلمد 

الكويت تدعو إلى دعم
برامج معاجلة أسباب اللجوء

جنيڤ - كونا: دعت الكويت أمس الى شراكات استراتيجية 
ودعــم البرامج املتخصصة ملعاجلة جــذور ظاهرة زيادة عدد 

الالجئني والنازحني في العالم.
وقــال مندوبنا الدائم لدى األمم املتحدة واملنظمات الدولية 
فــي جنيڤ جمال الغنيم في اجتمــاع اللجنة اخلاصة التابعة 
ملفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني إن العالم مير 
مبرحلــة حرجة من التاريخ اإلنســاني تزايدت فيها النزاعات 
واحلروب والصراعات التي أسفرت وبشكل أساسي عن موجات 
نزوح ومن ثم اللجوء وفي بعض احلاالت إلى الهجرة وخاصة 

غير الشرعية.
واضاف الغنيم ان التعامل مع هذه التحديات يتطلب العمل 
وفق رؤية مشتركة تبدأ من تعزيز جهود الوساطة وحل النزاعات 
بالطرق السلمية ومن ثم توجيه جهودنا في إطار العمل وفقا 
ل »الرابطة الثالثية« وعناصرها اإلنسانية والتنموية والسالم 

وفق ما مت اعتماده خالل القمة اإلنسانية العاملية في ٢٠١٦.
واوضــح ان أهمية عقد هذا االجتماع اخلاص تأتي في ظل 
الظروف القاســية واالســتثنائية التي يشــهدها العالم والتي 
تتطلب منا جميعا دعم جهود املفوضية لضمان حماية وسالمة 
األشخاص األكثر ضعفا، مبينا أن تاريخ الكويت حافل بالعطاء 
اإلنساني ويتجلى ذلك من خالل املساعدات العينية واملساهمات 

املالية التي تقدمها ملختلف األزمات اإلنسانية حول العالم.
ولفت الغنيم الى دعم الكويت خلطط استجابة مختلفة في 
سورية والعراق واليمن والصومال وغيرها من الدول ولسنوات 
متعددة لصالح مفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني، 
موضحا ان الكويت سوف تواصل هذا الدعم مع حرصها على 
تعزيــز اجلهود الدولية كافة التي تصب في مصلحة الالجئني 
السيما ان األمم املتحدة على مشارف انطالق فعاليات املنتدى 
العاملي وذكر ان الكويت وتأكيدا على التزامها بالتضامن العاملي 
جتاه الالجئني فإنها جتدد بهذه املناسبة تعهدها بدعم املفوضية 
السامية لشؤون الالجئني مببلغ مليون دوالر في إطار مساهمتها 

السنوية الطوعية.

ملشاهدة الڤيديو


