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املستشار/ رئيس احملكمة الكلية  

وزارة العـــــــــــدل
إعالن عن بيع عقار باملزاد العلني

أواًل: أوصاف العقار: )وفقًا لشهادة األوصاف املرفقة(
عقـــار الوثيقــــة رقم ١995/١٨٤95 والواقع يف األحمدي - قسيمة رقم 597 - شارع ٤ - من املخطط رقم 

م/٣٢٠97 - قطعة رقم ٢ - منوذج )م٢ج( معدل ومساحته ٢5١ م٢.
- العقار مثار النزاع عبارة عن بيت سگن خاص يقع على شارعني بطن وظهر واحد داخلي واآلخر رئيسي 
وارتداد خلفي ومساحته ٢5١ م٢ وهو مگون من دورين والواجهات حجر والتگييف عادي بواجهة طولها 

على الشارع ١٠ أمتار.
ثانيًا: شروط املزاد:

أوال ً     : يبدأ املزاد بالثمن األساسي قدره ١9٨٠٠٠ د.ك ويشترط للمشاركة يف املزاد سداد خمس ذلك 
الثمن على األقــل مبوجب شيك مصدق من البنك املسحوب عليه أو مبوجب خطاب ضمان من أحد 

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

واملصروفات ورسوم التسجيل.
ثــــالثـــــــاً: 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.
رابعـــــــــاً: 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.
خامســـاً: إذا لم يقم املزايد األول بإيداع الثمن كاماًل يف اجللسة التالية ولم يتقدم أحد للزيادة بالعشر تعاد 
املزايدة فوراً على ذمته على أســاس الثمـــن الـــذي كـــان قـــد رســـا بـــه عليــه يف اجللســة الســـابقة 
وال يعتد يف هذه اجللســة بـــأي عطـــاء غير مصحوب بإيداع كامل قيمته، ويلزم املزايد املتخلف 

مبا ينقص من ثمن العقار.
سادســــاً: يتحمل الراسي عليه املزاد يف جميع احلاالت رسوم نقل وتسجيل امللكية ومصروفات إجراءات 
عـــن  والنشـــر  اإلعــــالن  ومصاريف  واخلبـرة  احملــامـــاة  وأتــعاب  د.ك   ٢٠٠ ومــقـــدارها  التنفيذ 

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

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

تنبيـــــــه: 
١- ينشر هذا اإلعالن عن البيع باجلريدة الرسمية طبقاً للمادة ٢66 من قانون املرافعات.

٢- حكـــم رســـو املـــزاد قابـــل لالستئنــاف خـــالل سبعــــة أيـــام مـــن تاريـــخ النطـــق باحلكم طبقاً للمادة ٢77 
من قانون املرافعات.

٣- تنص الفقرة األخيرة من املادة ٢76 من قانون املرافعات على أنه »إذا كان من نزعت ملكيته ساكناً يف العقار 
بقي فيه كمستأجر بقوة القانون ويلتزم الراسي عليه املزاد بتحــرير عقـــد إيجار لصاحله بأجرة املثل«.

ملحوظة مهمة:
البيوت املخصصة  أو  القسائم  املــزاد على  الفردية املشاركـة يف  يحظر على جميع الشركات واملؤسسات 
ألغراض السكن اخلاص عماًل بأحكام املادة ٢٣٠ من قانون الشركات التجارية املضافة بالقانون رقم 9 

لسنة ٢٠٠٨.

يوم  وذلك  العلني  باملزاد  يلي  فيما  املوصوف  العقار  عن  الكــليــة  باحملكمة  الكتــاب  إدارة  تعلن 
اخلميس املوافق ٢٠٢١/٢/١٨- قاعة ٥٢ - بالدور الثاني بقصر العدل الساعــة التاسعــة صباحـــًا 

- وذلك تنفيـــذًا حلكـــم احملكمــة الصـادر يف الدعوى رقم ٢٠١٧/٣١٤ بيوع/٣.
املرفوعــة مــــن:  فتحيه حسـن غضبان أحمد 

ضـــــــــــــــــــــــد: مبارك علي فرحان هادي الشهري

«منصة صحية  » في املطار  تتضمن معلومات  عن جميع القادمني
عبدالكرمي العبداهللا - ثامر السليم

تنفيذا لقرار مجلس الوزراء 
اخلــاص بتحميــل شــركات 
الطيــران كلفة اجراء فحصي 
«PCR» عند الوصول وخالل 
فترة احلجر لكل القادمني الى 
البالد، تنســق ادارة الطيران 
املدنــي مــع وزارة الصحــة 
لتنفيــذ هــذا القــرار والعمل 
بــه بشــكل منظــم. وأكــدت 
مصادر مطلعــة في تصريح 
لـ «األنباء» أن ادارة الطيران 
املدني تدرس بالتنســيق مع 
وزارة الصحة انشاء «منصة 
صحية» لإلجراءات واملعلومات 
الصحية جلميع القادمني الى 
دولة الكويت ليتم إلغاء مرحلة 
التسجيل الصحي داخل مباني 

الركاب.
وذكرت املصــادر أن ادارة 
الطيــران املدنــي تنســق مع 
وزارة الصحــة أيضا لالتفاق 
آليــة تقــدمي اخلدمــة  علــى 
والتســعيرة الثابتة لفحصي 

وذلــك لضمان حســن تقدمي 
اخلدمة وعدم استغالل الركاب 
واملبالغة في االسعار، مشيرة 

أطقم املختبرات األهلية للقيام 
.PCR بإجراء فحوصات

وبينت املصــادر ذاتها أن 

إلى أن التنسيق سيشمل أيضا 
عمليــة خروج األطقم الطبية 
التابعة لوزارة الصحة ودخول 

 ،PCR الثابتة لتكلفة فحصي
مــع ضــرورة حتديــد مــدة 
احلجر داخل الكويت، وموعد 

ادارة الطيــران املدني أبلغت 
وزارة الصحة باالســتعجال 
التســعيرة  عــن  باإلفــادة 

الفحص الثاني الذي ســتقوم 
بــه املختبــرات االهلية حتت 
اشراف وزارة الصحة، فضال 
عن االنتهــاء من عملية اعداد 
املنصة الصحية وربط جميع 
املنصات والبرامج احلالية بها.

وأشارت املصادر كذلك الى 
انه سيتم اعداد خطة لتدريب 
واعتمــاد آليــة عمــل االطقم 
الطبيــة للمختبــرات االهلية 
إلجــراء الفحوصــات الالزمة 
داخل مباني الــركاب، وإبقاء 
االطقم الطبية التابعة لوزارة 
الصحة حلني التأكد من قيامهم 
بعملية الفحــص مبا يتوافق 
مع شروط وضوابط الوزارة.
ولفتت املصادر الى أنه لن 
يتم العمل بقرار حتميل شركات 
الطيــران كلفة اجراء فحصي 
الـ PCR عند الوصول وخالل 
فترة احلجر لكل القادمني الى 
البالد حتى يتم انشاء املنصة 
الصحيــة وحتديــد اســعار 
الفحوصات من قبل الطيران 

املدني ووزارة الصحة.

«PCR» تنسيق بني «الطيران املدني» و«الصحة» لالتفاق على آلية تقدمي اخلدمة والتسعيرة الثابتة لفحَصي

صورة أرشيفية ألخذ مسحة من احد العائدين من اخلارج لفحص «كورونا»صورة جلانب من القادمني خالل تسجيل بياناتهم في مطار الكويت والتأكد من شهادة الـ PCR وتطبيق شلونك

PCR التــي ســيتم حتميلهــا 
الطيــران، والتــي  لشــركات 
بدورهــا ســتحملها للــركاب 

مكاتب السياحة والسفر لـ «األنباء»: ٣٠٠٪ قفزة بأسعار تذاكر الطيران
باهي أحمد

مــع دخول قــرار اإلدارة 
املدنــي  العامــة للطيــران 
الــركاب  أعــداد  بتقليــص 
القادمني إلــى مطار الكويت 
الدولي إلى ١٠٠٠ راكب يوميا، 
حيز التنفيذ اعتبارا من اليوم 
(األحد) حتى ٦ فبراير املقبل، 
شهدت أسعار تذاكر الطيران 
القادمــة الى الكويــت قفزة 
كبيــرة تراوحــت بني ٢٠٠٪ 
و٣٠٠٪، وذلك في ظل تقليص 
عدد املقاعد املتاحة على منت 
الطائرات من نحو ٢٠٠ مقعد 
بالسابق الى ٣٥ مقعدا فقط، 
وهو ما أدى الى وجود طلب 
كبير على هذه املقاعد مقابل 
أقــل، وبالتالــي  معــروض 
ارتفعت األسعار بشكل كبير.

ويأتــي هــذا القــرار من 
«الطيــران املدني» بناء على 
تعليمات السلطات الصحية، 
والتي شــددت على ضرورة 
توخي احليطة واحلذر خالل 
األسبوعني القادمني، للسيطرة 
على ڤيروس «كورونا» واحلد 
من انتشاره، السيما مع ظهور 
حالتني مصابتني بالســاللة 
الڤيــروس  مــن  اجلديــدة 
املاضــي لراكبني  األســبوع 
قدمــا من بريطانيا، علما أن 

تقليص أعداد القادمني.
عــدد  أن  وأوضحــوا 
املســافرين البسيط الذي ال 
يتجــاوز ٣٥ راكبا على منت 
الرحلة الواحدة، يجعل من 
عملية التشغيل أمرا صعبا 
ويعرض الشركات للخسائر، 
حيــث فضل عــدد كبير من 
املشغلني وشركات الطيران 
إلغاء الرحالت بدال من إعادة 
التشغيل، مشــيرين إلى أن 
هذه الربكة قفزت باألسعار 
بنســبة وصلت الى ٣٠٠٪، 
وجعلت ســعر التذكرة من 
دبي إلى الكويت، على سبيل 

املثال، يصــل إلى نحو ٥٥٠ 
دينارا.

وأكد مدير مكتب «الوسيط 
للســياحة والســفر» سامي 
القــرار  أن  أبوالســعود، 
األخير الصادر من الطيران 
املدني بالتنسيق مع وزارة 
الصحة أربك مكاتب وشركات 
الطيران، خاصة ان القرار ال 
يساعد الشركات على تشغيل 
الرحــالت إلى مطار الكويت 
الدولي. وأوضح أن الوضع 
اجلديد بالنســبة لشــركات 
الطيران ليس مربحا، حيث 
سيضع العدد املتاح للركاب 
بـ ٣٥ راكبا فقط الشــركات 
أمام خيارين، إما إلغاء تلك 
أو دمــج بعــض  الرحــالت 
الوجهات القريبة من بعضها 
البعض للوصول إلى الكويت، 
وبذلــك ســتصبح معظــم 
الرحالت املشغلة إلى الكويت 
تصل عن طريق الترانزيت 

وليس طيرانا مباشرا.
أبوالســعود أن  وأضاف 
القرار قد يساهم بإلغاء تصل 
نسبته إلى ٦٠٪ من إجمالي 
القادمــة للكويت،  الرحالت 
خــالل الفتــرة املمتــدة من 
اليوم حتى ٦ فبراير املقبل، 
موضحــا ان املكاتــب باتت 
تعاني من تفاقم خســائرها 
بشكل مستمر، حيث ال توجد 
حجوزات كافية حاليا لتغطية 
السوق بعد القرار األخير، ما 
سيؤدي الى تكبدها مزيدا من 

اخلسائر.
خسائر كبيرة

مــن جهته، يقــول مدير 
مكتب «ريدســي للســياحة 
والســفر» شــريف زايد: ان 
القرار األخير أدى إلى جدولة 
ما يزيد على ١٠ آالف تذكرة 
ســفر، وإلغاء وجدولة ٦٠٪ 
مــن الرحــالت القادمــة إلى 
الكويت بشكل مبدئي خالل 
فترة ســريان القــرار، نظرا 
لصعوبــة تشــغيل الرحلة 
في ظل هذا العدد البســيط 
والذي ال يتجــاوز ٣٥ راكبا 
بالرحلــة الواحدة. وأضاف: 
ان هذا العدد القليل سيجعل 
مــن عمليــة التشــغيل أمرا 
مستحيال ويعرض شركات 
الطيــران خلســائر كبيرة، 
وبالتالي ســيدفع عدد كبير 
منها إللغاء الرحالت بدال من 
إعادة التشغيل، مشيرا إلى أن 
أســعار التذاكر ارتفعت منذ 
القرار بنســبة تراوحت بني 
٢٠٠٪ و٣٠٠٪، حيــث وصل 
ســعر تذكرة دبــي- كويت 
إلى ٥٥٠ دينارا مع الصعوبة 
إيجادهــا وحتصيلهــا  فــي 
بسبب ارتفاع الطلب والقلة 

املعروض.

مع دخول قرار «الطيران املدني» بتقليص عدد القادمني للكويت إلى ١٠٠٠ راكب يومياً حيز التنفيذ اليوم.. وجدولة ١٠ آالف تذكرة وأكثر من ٦٠٪ من الرحالت القادمة

تسجيل بيانات احد القادمني في املطار

هذا القرار ال يشــمل رحالت 
العمالة املنزلية والترانزيت.

وفي هذا السياق، التقت 
«األنباء» عــددا من أصحاب 
مكاتب الســياحة والســفر، 
الذيــن أكــدوا علــى أن قرار 
«الطيران املدني» اجلديد أثر 
على جميع مكاتب السياحة 
والسفر بشكل سلبي وسبب 
نوعا من اإلرباك، حيث أدى 
القرار إلى جدولة ما يزيد على 
١٠ آالف تذكرة سفر، وإلغاء 
وجدولة أكثر مــن ٦٠٪ من 
الرحالت القادمة إلى الكويت 
خالل الفترة املشمولة بقرار 

وافدو الدول احملظورة.. في ورطة
مصطفى صالح

أصبح وافدو الــدول احملظورة 
الذيــن يقضون حاليــا فترة حجر 
صحي في إحدى الدول الوســيطة 
بني الكويت وبلدانهم احملظور السفر 
منها مباشرة الى الكويت (غالبيتهم 
في دبي وتركيا)، في ورطة كبيرة، 
وذلك بعد إعــادة جدولة الرحالت 
القادمة الى الكويت خالل األسبوعني 
املقبلني، تنفيذا للقرار األخير الصادر 

عــن اإلدارة العامة للطيران املدني 
بتقليص أعداد الركاب القادمني إلى 
مطار الكويت الدولي إلى ١٠٠٠ راكب 
يوميا، ومبعــدل ٣٥ راكبا على كل 

رحلة طيران فقط.
وفي التفاصيل، علمت «األنباء» 
أنه متت جدولة الرحالت املشمولة 
بفترة القرار من قبل بعض شركات 
الطيران لفترات تزيد على ١٠ أيام، 
األمــر الــذي نتــج عنه اســتمرار 
الوافديــن في اإلقامــة ملدة إضافية 

بهذه الدول «الوسيطة» حلني متكنهم 
من العودة إلــى الكويت، وبالتالي 
بــروز تكلفة إضافيــة عليهم نظرا 
لبقائهم فــي الفنادق التي يقيمون 
فيها بهذه الدول حتى يتمكنوا من 
العودة إلــى الكويت، كما نتج عن 
هذا القرار أيضا تكلفة إضافية على 
بعض الوافدين نظرا الرتفاع أسعار 
التذاكر القادمة إلى الكويت بسبب 
تقليص عدد املقاعد على منت الرحالت 

إلى ٣٥ مقعدا فقط.

العمل على حتديد مدة احلجر داخل الكويت وموعد الفحص الثاني الذي ستقوم به املختبرات األهلية بإشراف «الصحة»


