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وفاة طالبة جامعية دهس ًا

اللواء التركيت دعا لمزيد من التعاون اإلقليمي

في الخالدية

«اإلطفاء» افتتحت االجتماع اإلقليمي

لمبادرة االتحاد األوروبي لمراكز التميز
كتب حم�سن الهيلم:
افتتح مدير عام الإدارة العامة
لالطفاء باالنابة اللواء مهند�س
خالد الرتكيت االجتماع االقليمي
ملبادرة االحتاد الأوروبي ملراكز
التميز مع دول جمل�س التعاون
اخلليج العربية وال��ذي يقام يف
الكويت مببنى الإدارة العامة
للإطفاء.
وح�رض االفتتاح رئي�س التعاون
الدويل باالحتاد االوروبي اوليفر
لوي�س والوزير املفو�ض واوالر
اولييوم ونائب املدير العام لقطاع
املكافحة اللواء جمال البليهي�ص
ورئي�س االمانة االقليمية لدول
جمل�س التعاون العميد ح�سني
احلارثي و�ضباط ات�صال وممثلي
دول جمل�س التعاون ومن�سق االمم
املتحدة واملراكز الدولية.
ه���ذا ورح����ب ال���ل���واء الرتكيت
بال�ضيوف ال��ك��رام وامل�شاركني
يف االجتماع داعي ًا لبذل املزيد
من التعاون والتن�سيق االقليمي

• مركبة الداهس أثناء رفعها إلخراج الفتاة

• جانب من االجتماع

والدويل لتحقيق اهداف املبادرة
الدولية  ،كما قدم الرائد عبدالله

ال�سليم �ضابط االت�صال الوطني
للكويت ع��ر���ض � ًا ح���ول تعاون

كتب فا�ضل الف�ضلي:

الكويت ومبادرة االحتاد االوروبي
وا�سرتاتيجية التعاون امل�شرتك.

ت��وف��ي��ت ط��ال��ب��ة ج��ام��ع��ي��ة على
�إث��ر ح��ادث ده�س وق��ع لها �أثناء
حماولتها عبور احلرم اجلامعي يف
منطقة اخلالدية ،حيث انح�رشت
حتت مركبة بعد تعر�ضها حلادث
ده�س.
وكان مركز عمليات الإطفاء تلقى
بالغ ًا يفيد عن تعر�ض فتاة حلادث
ده�س اثناء عبورها للطريق ما ادى

«المرور» :حجز  23مركبة وإحالة  15مخالف ًا
لجهة االختصاص
كتب فا�ضل الف�ضلي:
ذكرت الإدارة العامة للعالقات
والإعالم الأمني بوزارة الداخلية
�أنه يف �إطار اجلهود التي يقوم
ب��ه��ا ق��ط��اع امل����رور لإح��ك��ام
ال�سيطرة املرورية على �أماكن
وجتمعات امل�ستهرتين وحماية
م�ستخدمي الطريق وت�سيري
احل��رك��ة امل��روري��ة واحلفاظ
على الأرواح واملمتلكات ،نفذ
قطاع امل��رور حملة مرورية
مفاجئة على �شمال وجنوب
البالد بهدف فر�ض االن�ضباط
امل���روري و�ضبط املخالفني
وامل�ستهرتين.
وقد �أ�سفرت احلملة عن حجز 23
مركبة ،و�إحالة � 15شخ�ص ًا �إلى
نظارة املرور متهيد ًا لإحالتهم
�إلى جهة االخت�صا�ص.
وت�ؤكد الإدارة العامة للعالقات
والإع�ل�ام الأم��ن��ي �أن احلمالت
املرورية م�ستمرة على جميع
امل��ن��اط��ق للحد م��ن �أع��م��ال
اال�ستهتار والرعونة م�شددة

على �أن رجال املرور من خالل
الدوريات الثابتة واملتحركة
ير�صدون ال�سلوكيات اخلط�أ
ويقومون بتحرير املخالفات
امل��ب��ا��شرة وغ�ي�ر املبا�رشة
حتى تكون رادع ًا للمخالفني،
م�شرية الى ا�ستمرار احلمالت
التوعوية يف جميع و�سائل
الإع�لام املقروءة وامل�سموعة
وامل���رئ���ي���ة وم���وق���ع وزارة
الداخلية واللوحات الإر�شادية
من اجل زيادة الوعي والثقافة
امل���روري���ة ل���دى م�ستخدمي
الطريق والعمل على حماية
الأرواح واملمتلكات العامة
واخلا�صة.
وتهيب الإدارة العامة للعالقات
والإعالم الأمني بوزارة الداخلية
باملواطنني واملقيمني االلتزام
بقواعد وقوانني املرور وعدم
عرقلة حركة ال�سري حفاظ ًا
على �سالمتهم و�سالمة مرتادي
الطريق ويف ح��ال وج��ود �أي
���س��ل��وك��ي��ات خ��اط��ئ��ة يرجى
االت�صال على هاتف الطوارئ.

الى انح�شارها حتت املركبة وهي
على قيد احلياة  ،وقد لبى رجال
الإط��ف��اء ن��داء ال��واج��ب من مركز
ال�شهداء بقيادة املقدم �سليمان
املطر.
وعند الو�صول �إلى موقع احلادث
تبني ان عملية الإن��ق��اذ معقدة
وحت��ت��اج ال���ى ال��ع��م��ل بعناية
ودق��ة ومهارة عالية كون الفتاة
امل��ح�����ش��ورة م��ازال��ت ع��ل��ى قيد
احلياة ،وقد قام رج��ال الإطفاء

ب��ت��أم�ين امل��رك��ب��ة للحفاظ على
�سالمة الفتاة املح�شورة مع رفع
املركبة با�ستخدام الو�سادات
الهوائية ومعدات هيدرولوكية
الى ان جنحت عملية انقاذها ومت
ت�سليمها الى فنيي الطوارئ الطبية
الذين قاموا بدورهم يف نقلها �إلى
امل�ست�شفى حيث فارقت احلياة
بامل�ست�شفى بعد حماولة انقاذها
مت�أثرة بالإ�صابات التي حلقت
بها.

إخماد حريق شقة في حولي
كتب فا�ضل الف�ضلي:
�أخمد رجال الإطفاء حريق
�شقة يف ع��م��ارة مبنطقة
ح������ويل .وه������رع رج����ال
�إط��ف��اء مركزي ال�ساملية
وح��ول��ى ب��ق��ي��ادة الرائد
يو�سف ال��ق�لاف والنقيب
فهد املكيمي �إل��ى حريق
�شقة يف ال���دور الثالث،
وعند و�صول فرق الإطفاء
ل��ل��م��وق��ع ق��ام��وا بعملية
�إخ�لاء العمارة احرتازي ًا
من ال�سكان حلني �إخماد
احل��ري��ق ال���ذي ا�سفر عن
�إ���ص��اب��ة ح���رق يف كتف
رجل الإطفاء وبناء عليه
مت ا�سعافه �إل��ى م�ست�شفى
م��ب��ارك ليتلقى العالج
ال�لازم وا�صابة اثنني من
االطفائيني ب�إجهاد حراري
ومت عالجهما يف املوقع.

• أثناء رفع إحدى املركبات املخالفة

إعالن عن بيع عقارات بالمزاد العلني
تعلن �إدارة الكتاب باملحكمة الكلية عن بيع العقارات
املو�صوفة فيما يلي باملزاد العلني ،وذل��ك ي��وم االثنني
املوافلق  - 2018/11/5قاعة  48بالدور الثاين بق�رص العدل
ال�ساعة التا�سعة �صباحا  -وذلك تنفيذ ًا حلكم املحكمة ال�صادر
يف الدعوى رقم  2017/365بيوع.1/
املرفوعة من:
 -1م�شعل �صالح حمد الذويخ عن نف�سه وب�صفته من ورثة
املرحوم� /صالح حمد �صالح الذويخ.
 -2ف��واز �صالح حمد الذويخ عن نف�سه وب�صفته من ورثة
املرحوم� /صالح حمد �صالح الذويخ.
 -3حمد �صالح حمد الذويخ عن نف�سه وب�صفته من ورثة
املرحوم� /صالح حمد �صالح الذويخ.م
 -4ع��ادل �صالح حمد الذويخ عن نف�سه وب�صفته من ورثة
املرحوم� /صالح حمد �صالح الذويخ.
 -5ن��واف �صالح حمد الذويخ عن نف�سه وب�صفته من ورثة
املرحوم� /صالح حمد �صالح الذويخ وب�صفته و�صيا على الثلث
اخلريي.
� -6سعاد �صالح حمد الذويخ عن نف�سها وب�صفتها من ورثة
املرحوم� /صالح حمد �صالح الذويخ.
� -7أماين �صالح حمد الذويخ عن نف�سها وب�صفتها من ورثة
املرحوم� /صالح حمد �صالح الذويخ.
� -8أم��ل �صالح حمد الذويخ عن نف�سها وب�صفتها من ورثة
املرحوم �/صالح حمد �صالح الذويخ.
 -9رحاب �صالح حمد الذويخ عن نف�سها وب�صفتها من ورثة
املرحوم� /صالح حمد �صالح الذويخ.
 -10قما�شة حممدا ملن�صور عن نف�سها وب�صفتها من ورثة
املرحوم �/صالح حمد �صالح الذويخ.
�ضد:
 -1ها�شم �صالح حمد الذويخ عن نف�سه وب�صفته من ورثة
املرحوم� /صالح حمد �صالح الذويخ.
 -2زمرم �صالح حمد الذويخ عن نف�سها وب�صفتها من ورثة
املرحوم� /صالح حمد �صالح الذويخ.
 -3ليلى �صالح حمد الذويخ عن نف�سها وب�صفتها من ورثة
املرحوم� /صالح حمد �صالح الذويخ.
 -4لطيفه �صالح حمد الذويخ عن نف�سها وب�صفتها من ورثة
املرحوم� /صالح حمد �صالح الذويخ.
 -5مرمي �صالح حمد الذويخ عن نف�سها وب�صفتها من ورثة
املرحوم� /صالح حمد �صالح الذويخ.
 -6ورثة املرحومة /فاطمة �صالح حمد الذويخ وهم:
 نواف فهد ثابت احلب�شي. عبدالعزيز فهد حمد ثابت احلب�شي. عبدالرحمن فهد حمد احلب�شي. حمد فهد حمد احلب�شي. نواف فهد حمد احلب�شي. -7حممد �صالح حمد الذويخ عن نف�سه وب�صفته من ورثة
املرحوم� /صالح حمد �صالح الذويخ
 -8مدير �إدارة الت�سجيل العقاري
�أو ًال� :أو�صاف العقارات:
�أ -عقار ال�رسة وثيقة رقم  1994/11878قطعة  1خمطط
م 33196/ق�سيمة  120وم�ساحته 997.5م 2مببلغ ت�سعمئة
وخم�سون �ألف دينار كويتي.
ب -عقار الأندل�س وثيقة  1989/552قطعة  5ق�سيمة 184

خمطط م 33782/وم�ساحته  500م 2مببلغ مئتي �ألف دينار
كويتي.
ج -عقار اجلهراء وثيقة  1976/1445قطعة  28خمطط رقم
م 24175/ق�سيمة  3وم�ساحته 866م 2مببلغ مليون و�ستمئة
�ألف دينار كويتي.
العقار الأول «ال�رسة»
قمنا باالنتقال ملعاينة عقار ال�رسة وثيقة 1994/11878
الكائن يف قطعة  1ق�سيمة  120وم�ساحته  997م 2وذلك بح�ضور
املدعيني الثاين والثالث وال�سيد خبري الدراية واملدعى عليه/
حممد ،ومتت املعاينة على النحو التايل:
• العقار عبارة عن بيت �سكن خا�ص يقع على �شارعني بطن
وظهر وم�ساحة حمول وله جار واحد مال�صق فقط وهو مكون من
�أدوار �أر�ضي و�أول وثاين و�رسداب والتكييف �سنرتال والتلبي�س
حجر ،والعقار بناء منت�صف الت�سعينات ومت ترميمه عام
 2009تقريب ًا ح�سب افادة احلا�رضين من اخل�صوم.
• ال�رسداب مكون من غرفتني بينهما حمام وحمام �آخر وديوانية
كبرية وخمزن.
• ال��دور الأر�ضي مكون من غرفتني و�صالة وحمام � +صالة
وحمام ومطبخ حت�ضريي وعدد  2حمام وديوانية.
• هناك م�صعد بالعقار �إال �أنه يفتح على ب�سطة بيت الدرج
مبنت�صف االدوار.
• الأدوار الأول والثاين متطابقني وكل دور به �شقة مكونة من 3
غرف وحمامني ومطبخ و�صالة و�شقتني مكونتني من غرفتني
ومطبخ وحمام و�صالة.
• ال�سطح به غرفة غ�سيل وغرفة خادمة.
• املنتفعني بالعقار هم املدعى عليه /حممد واملدعني عادل،
وحمد ،وم�شعل ،ووالدتهم املدعية العا�رشة.
العقار الثاين «الأندل�س»
قمنا باالنتقال بذات احل�ضور املبني عاليه لعقار الأندل�س
وثيقة  1989/522قطعة  5ق�سيمة  184وم�ساحته  500م 2ومتت
املعاينة على النحو التايل:
• العقار عبارة عن بيت �سكن خا�ص يقع على �شارع واحد ومكون
من �أدوار �أر�ضي و�أول وبناء العقار قدمي والتكييف �سنرتال
«حالي ًا ال يعمل ح�سب �إفادة املدعي» مت تبديله �إلى واحدات.
• مل يتم متكني اخلربة من معاينة العقار من الداخل حيث انه
م�ؤجر على اخرين بواقع  900دينار �شهري ًا.
• �أفاد احلا�رضون عن املدعيني واملدعى عليه الأول �أن مكونات
العقار هي عدد � 2صالة  +مطبخ داخلي  +غرفة وحمام بالدور
الأر�ضي وملحق مكون من مطبخ خارجي وديوانية وحمام وعدد
 2غرفة خادم ودور �أول مكون من �صالة وغرفة رئي�سية مع
حمام /مالب�س وعدد  4غرف وحمامني وال�سطح به غرفتان
وحمام.
العقار الثالث «اجلهراء»
قمنا باالنتقال ملعاينة عقار الوثيقة  1976/1445الكائن يف
اجلهراء قطعة  28ق�سيمة  3وم�ساحته  866م 2وذلك بح�ضور
املدعني الثاين والثالث واملدعى عليه الأول ها�شم ،وبح�ضور
ال�سيد خبري الدراية� /سعد الديحاين ومتت املعاينة على
النحو التايل:
• العقار عبارة عن بناية جتارية /مركز الذويخ التجاري،
وهي مكونة من �رسداب و�أر�ضي و�أول والدور الأر�ضي عبارة
عن حمالت وال�رسداب ب�أكمله م�ؤجر على �شخ�ص واحد ي�ستغله
ا�ستغال ًال جت��اري� ًا وال���دور االول عبارة عن مقهى وع��دد 3

مكاتب.
• �إجمايل ريع البناية ح�سب اف��ادة احلار�س املدعو /حممد
ً
فتحي كمال �أبو �شعي�شع مبلغ  9320دينارا وقدم ك�شف «مرق
رقم  »4يبني الق�سيمة االيجارية لالجزاء املختلفة يف العقار
ثاني ًا� :رشوط املزاد:
�أو ًال :يبد�أ امل��زاد بالثمن الأ�سا�سي املبني قرين كل عقار،
وي�شرتط للم�شاركة يف املزاد �سداد خم�س ذلك الثمن على االقل
مبوجب �شيك م�صدق من البنك امل�سحوب عليه �أو مبوجب خطاب
�ضمان من �أحد البنوك ل�صالح ادارة التنفيذ بوزارة العدل.
ثاني ًا :يجب على من يعتمد القا�ضي عطاءه �أن يودع حال انعقاد
جل�سة البيع كامل الثمن الذي اعتمد وامل�رصوفات ور�سوم
الت�سجيل.
ثالث ًا :ف�إن مل يودع من اعتمد عطا�ؤه الثمن كام ًال وجب عليه
�إيداع خم�س الثمن على الأقل و�إال �أعيدت املزايدة على ذمته يف
نف�س اجلل�سة على �أ�سا�س الثمن الذي كان قد ر�سا به البيع.
رابع ًا :يف حالة �إيداع من اعتمد عطا�ؤه خم�س الثمن على الأقل
ي�ؤجل البيع مع زيادة الع�رش.
خام�س ًا� :إذا �أودع املزايد الثمن يف اجلل�سة التالية حكم بر�سو
املزاد عليه اال �إذا تقدم يف هذه اجلل�سة من يقبل ال�رشاء مع
زي��ادة الع�رش م�صحوب ًا ب�إيداع كامل ثمن امل��زاد ،ففي هذه
احلالة تعاد املزايدة يف نف�س اجلل�سة على �أ�سا�س هذا الثمن.
�ساد�س ًا� :إذا مل يقم املزايد الأول ب�إيداع الثمن كام ًال يف اجلل�سة
التالية ومل يتقدم �أحد للزيادة بالع�رش تعاد املزايدة فور ًا
على ذمته على �أ�سا�س الثمن الذي كان قد ر�سا به عليه يف
اجلل�سة ال�سابقة وال يعتد يف هذه اجلل�سة ب��أي عطاء غري
م�صحوب ب�إيداع كامل قيمته .ويلزم املزايد املتخلف مبا
ينق�ص من ثمن العقار.
�سابع ًا :يتحمل الرا�سي عليه املزاد يف جميع احلاالت ر�سوم نقل
وت�سجيل امللكية وم�رصوفات �إجراءات التنفيذ ومقدارها 200
دينار و�أتعاب املحاماة واخلربة وم�صاريف االعالن والن�رش
عن البيع يف ال�صحف اليومية.
ثامن ًا :ين�رش هذا الإعالن تطبيق ًا للقانون وبطلب املبا�رشين
الجراءات البيع وعلى م�س�ؤوليتهم دون �أن تتحمل ادارة الكتاب
باملحكمة الكلية �أية م�س�ؤولية.
تا�سع ًا :يقر الرا�سي عليه املزاد انه عاين العقار معاينة نافية
للجهالة.
تنبيه:
 -1ين�رش هذا االعالن عن البيع باجلريدة الر�سمية طبق ًا للمادة
 266من قانون املرافعات.
 -2حكم ر�سو املزاد قابل لال�ستئناف خالل �سبعة �أيام من تاريخ
النطق باحلكم طبق ًا للمادة  277من قانون املرافعات.
 -3تن�ص الفقرة الأخرية من املادة  276من قانون املرافعات
على انه «اذا كان من نزعت ملكيته �ساكن ًا يف العقار بقي فيه
كم�ست�أجر بقوة القانون ويلتزم الرا�سي عليه املزاد بتحرير
عقد �إيجار ل�صاحله ب�أجرة املثل».
ملحوظة هامة:
يحظر على جميع ال�رشكات وامل�ؤ�س�سات الفردية امل�شاركة
يف املزاد على الق�سائم �أو البيوت املخ�ص�صة لأغرا�ض ال�سكن
اخلا�ص عم ًال ب�أحكام املادة  230من قانون ال�رشكات التجارية
امل�ضافة بالقانون رقم  9ل�سنة .2008
امل�ست�شار
رئي�س املحكمة الكلية

• آثار احلريق

