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وقف عدد من الضباط وضباط الصف واألفراد والمدربين في كلية علي الصباح العسكرية عن العمل

النائب األول: جلنة حتقيق في حاالت الوفاة احلالية والسابقة

أصدر النائــب األول لرئيس مجلس 
الوزراء ووزير الدفاع الشيخ ناصر صباح 
األحمد قرارا بتشكيل جلنة حتقيق مشتركة 
بشأن حاالت الوفاة احلالية في كلية علي 
الصباح العسكرية وإعادة فتح التحقيقات 
بحاالت الوفاة السابقة للطلبة الضباط في 

كلية أحمد اجلابر اجلوية.
وذكــرت مديرية التوجيــه املعنوي 
والعالقات العامة بالوزارة في بيان صحافي 
أن جلنة التحقيق املشــتركة مكونة من 
وزارة العدل ووزارة الدفاع ممثلة بهيئة 

القضاء العسكري ووزارة الصحة.
وأضافت انها تضم في عضويتها كال من 
مستشار وزير العدل نواف املهمل رئيسا 
للجنة ومستشار وزير العدل عبداهلل العتال 

عضوا ومستشار وزير العدل عبدالعزيز 
اجلويسري عضوا.

وتابعــت انها تضم أيضــا من هيئة 
القضاء العسكري العميد حقوقي مشعل 
اجلنفاوي عضوا والعميد حقوقي مبارك 
حمود اخلرينج عضوا ومن وزارة الصحة 
د.عادل الصراف عضوا ود.فاطمة الكندري 

عضوا.
وأوضحت ان اللجنة ستقوم بتقصي 
احلقائق حلاالت الوفــاة احلالية وإعادة 
فتــح التحقيق بحاالت الوفاة الســابقة 
واإلطالع على كل املســتندات واألوراق 
وامللفات وتستعني اللجنة بأي جهة ذات 

صلة للوصول إلى احلقيقة.
وبينت ان اللجنة سترفع تقريرا شامال 

مبا تنتهي إليه من نتائج وتوصيات التخاذ 
اإلجراءات القانونية الالزمة بشأن حاالت 
الضباط احلالية والسابقة  للطلبة  الوفاة 
في كلية علي الصباح العســكرية وكلية 
أحمد اجلابر اجلوية. وبحسب البيان، أكد 
النائب األول لرئيس مجلس الوزراء ووزير 
الدفاع اتخاذه كل اإلجراءات الالزمة جتاه 
حاالت الوفاة احلالية والسابقة بكل شفافية 
وحيادية ووقف احملالني إلى التحقيق من 

املسؤولني ذوي الصلة عن العمل.
وقال انــه ســيتابع حتقيقات جلنة 
التحقيق املشتركة بشكل مباشر وشخصي 
لالطالع على كل مجريات التحقيق وصوال 
إلــى النتائج واحلقائق والتوصيات حتى 
تتم محاسبة املتسبب واملقصر في حال 

أثبتت التحقيقات وجود خطأ أو تقصير.
كمــا أكد حرصه واهتمامه بســالمة 
الرعاية  الضبــاط وتوفير  الطلبة  أبنائه 
الكاملــة لهم طوال فتــرة تدريبهم في 
الكلية العســكرية. وأعرب الشيخ ناصر 
الصباح عن الشكر إلى كل من وزير العدل 
واألوقاف والشؤون اإلسالمية املستشار 
د.فهد العفاســي ووزير الصحة الشيخ 
د.باسل الصباح على تعاونهما مع »الدفاع« 
التحقيق املشتركة والتي  بتشكيل جلنة 
تعكس دور وأهمية تضافر جميع اجلهود 
الدولة املختلفة ومبا يحقق  بني وزارات 

املصلحة العامة للجميع.
كما أصدر النائب األول لرئيس مجلس 
الوزراء ووزير الدفاع الشيخ ناصر صباح 

األحمد توجيهاته إلى رئيس األركان العامة 
للجيش الفريق الركن محمد اخلضر بوقف 
عدد من ضباط وضباط صف وعدد من 
أفراد ومدربي كلية علي الصباح العسكرية 

عن العمل.
التوجيــه  مديريــة  وذكــرت 
العامــة والعالقــات   املعنــوي 

بـ »الدفاع« في بيان صحافي ان توجيهات 
الشــيخ ناصر الصباح تقضــي بإحالة 
املوقوفني الى جلنة التحقيق املشــتركة 
ملعرفة مالبسات حادث وفاة الطلبة الضباط 
والذين وافتهم املنية األربعاء املاضي في 

كلية علي الصباح العسكرية.
وأشارت إلى املوقوفني وهم كل من آمر 
كلية علي الصباح العسكرية ومساعد مدير 

الشؤون التعليمية ومن مديرية الشؤون 
التعليمية آمر جناح األسلحة ومن قيادة 
شؤون الطلبة الضباط مساعد آمر الكتيبة.

وتابعت ان املوقوفني من قيادة شؤون 
الطلبة الضباط آمر سرية الطلبة الضباط 
وآمر فصيل الطلبة الضباط ومن جناح 
األســلحة وكيل جناح األسلحة وأربعة 
مدربي أسلحة. هذا، وغادر البالد النائب 
األول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع 
الشيخ ناصر صباح األحمد الستكمال فترة 

عالجه بناء على توصية اجلهاز الطبي.
وجاءت عودة النائب األول إلى أرض 
الوطن لتشييع أبنائه الطلبة الضباط من 
الدفعة 46 والذين وافتهم املنية األربعاء 

بكلية علي الصباح العسكرية.

 سأتابع التحقيقات بشكل مباشر وشخصي وصواًل إلى النتائج واحلقائق والتوصيات حتى تتم محاسبة املتسبب واملقصر 
 حريصون على سالمة أبنائنا الطلبة الضباط وتوفير الرعاية الكاملة لهم طوال فترة تدريبهم في الكلية العسكرية

وزير الصحة زار املصابني
ورئيس األركان اطمأن على الطالب

ضابط حمد املطيري مبستشفى الصباح
قام وزير الصـــحة الشـــيخ د. باســل 
الصبــاح ووكــــيل الــوزارة د. مصطفى 
رضا بزيارة الطلبة الضباط في مستشفى 

الصباح.
بدوره، قام رئيس األركان العامة للجيش 
الفريــق الركن محمد اخلضــر بزيارة إلى 

مستشــفى الصباح وذلك لالطمئنان على 
الطالــب ضابــط حمد خلــف املطيري من 
كلية علي الصباح، حيث اطلع على وضعه 
الصحي مؤكدا حرصه واهتمامه بتسخير 
كافة االمكانيــات الطبية لرعايته، متمنيا 

له الشفاء العاجل.

هايف: كم عدد الطالب املصابني  امللتحقني بالكلية العسكرية؟
عزى النائب سعدون حماد 
أســر الطلبة الضباط املتوفني 
هديب السوارج وفالح العازمي 
ســائال املولــى، عــز وجــل، ان 
يرحمهمــا برحمتــه ويدخلهما 
فســيح جناتــه، ومتنــى حماد 
للطلبــة  العاجــل  الشــفاء 
الضباط املصابــني املتواجدين 
في املستشفيات لتلقي العالج.

وأثنــى حماد علــى املوقف 
اإلنساني للنائب األول لرئيس 
مجلس الــوزراء ووزير الدفاع 
الشــيخ ناصر صبــاح األحمد 
وقطعه لرحلة عالجه باخلارج 
وعودتــه للبالد بشــكل عاجل 
للمشــاركة في تشييع جثماني 

الضابطني الســوارج والعازمي 
أبنائه الطلبة الضباط  وزيارة 
املصابــني فــي املستشــفيات 
لالطمئنــان علــى صحتهــم، 
الدفــاع  وتوجيهاتــه ملجلــس 
العســكري باتخــاذ اجــراءات 
حاســمة وفوريــة جتــاه تلــك 
الواقعــة والتعامــل معهــا بكل 

شفافية وحيادية.
وأضاف حماد: اثناء زيارتي 
للطالب ضابط املصاب حمد خلف 
املطيري في املستشفى لالطمئنان 
على صحته وبعد افاقته مباشرة 
من الغيبوبة، ذكر اسم الضابط 
املتسبب في تلك الكارثة وكشف 
حقيقة ما تعرض له هو وزمالؤه 
اثنــاء التدريب من إجهاد بدني 
شــديد ليومــني متتاليني حتت 
اشعة الشمس احلارقة في امليدان 
ومنعهم من األكل والشرب رغم 
شدة حرارة الشــمس وارتفاع 
درجة احلرارة واحتياجهم للمياه 
لتعويض نقص السوائل اثناء 
التدريب، باإلضافة الســتخدام 
القســوة والتعــدي بالضــرب 
والرفــس والتعامل غير اآلدمي 
اثناء التدريبات، كما اكد الطالب 
بأن ما قام به هذا الضابط هو ما 
تسبب في سقوطه مغميا عليه 

نتيجة جفاف الكلى ودخوله في 
غيبوبة ونقله إلى املستشــفى 

على إثرها.
وطالب حماد بضرورة سرعة 
وقــف هــذا الضابط املتســبب 
في الواقعة وجميع املشــاركني 
معــه عــن العمل حلــني انتهاء 
التحقيقات وكشــف املتسببني 

في تلك الواقعة.
بدوره، وجــه النائب محمد 
هايف ســؤاال الى النائب االول 
لرئيس مجلس الوزراء ووزير 
الدفــاع الشــيخ ناصــر صباح 

االحمد جاء فيه: 
العــام  توفــي خــالل هــذا 
التدريبــي طالبان مــن الطلبة 
امللتحقــني بالكليــة  الضبــاط 
العسكرية ودخل للمستشفى عدد 
آخر منهم وذلك بسبب اإلجهاد 
الناجم عن الشــدة املفرطة في 

التدريبات العسكرية.
فيرجي إفادتي باآلتي:

١ـ  بيانــات الطــالب امللتحقــني 
بالكلية العسكرية الذين توفوا 
اثنــاء تواجدهــم بالكلية وذلك 
منــذ ٢٠١6 حتى تاريــخ ورود 
الســؤال؟ مــع بيــان اســباب 
الوفاه واســماء املشــرفني على 
اعمــال التدريبات اثناء حدوث 

تلــك الوفيات وصــور ضوئية 
مــن محضر التحقيق والنتائج 
التحقيقات لكل  املترتبة علــى 

حالة على حدة؟
٢ ـ كــم عدد الطــالب امللتحقني 
بالكلية العسكرية الذين مت نقلهم 
الى املستشفى اثر اصابتهم اثناء 
تواجدهم بالكلية العسكرية مع 
ارفاق صور ضوئية عن التقارير 
الطبيــة املتعلقة بهم وذلك منذ 

عام ٢٠١6 حتى ورود السؤال؟
3 ـ ما االجراءات التي متت على 
اثر تلــك الوفيــات؟ وهل متت 
مراجعــة البرامــج التدريبيــة 
التــي ادت الــى تلــك الوفيــات 
اذا كانــت اإلجابــة بنعم يرجى 
تزويدي بصــوره ضوئية عن 

تلك التعديالت؟
4ـ  هل التدريبات ووسائلها التي 
أدت للوفاة واإلصابة قد جرت في 
الوقت احملدد لساعات التدريب 
وفقا للبرنامج الزمني للكلية أم 
أنه خارج الوقت احملدد للتدريب؟
5ـ  هــل كان هــذا التدريب الذي 
تسبب بالوفاة واإلصابة مأذونا 
به من قيادات الكلية العسكرية؟ 
إذا كانت اإلجابــة بنعم فأطلب 
تزويــدي ببيانات القائد مصدر 

اإلذن؟ والقائم على تنفيذه؟
6ـ  هــل هذه التدريبات وغيرها 
واردة فــي اخلطــة التدريبيــة 
والتدريســية للطلبــة الضباط 

في الكلية العسكرية؟
7 ـ هــل البرنامــج التدريبــي 
والدراســي املطبــق بالكليــة 
العســكرية معتمــد مــن جهات 
مناظرة أو عاملية؟ وهل سبقت 
مراجعته وتقييمه والوقوف على 
السلبيات وااليجابيات؟ إذا كانت 
اإلجابة بنعم أطلب تزويدي بهذه 
االعتمادات واملراجعات التي متت؟

٨ـ  هل قام كل من رئيس األركان 
وقائد الكلية العسكرية بزيارات 
مفاجئــة او دوريــة الــى ميدان 
التدريــب وقاعــات احملاضرات 
ومرافق الكلية التي يتواجد بها 
الطلبة وذلك منذ عام ٢٠١7 حتى 
تاريخ ورود الســؤال؟ اذا كانت 
االجابــة بنعم يرجــى تزويدي 
بوقــت وتاريــخ كل زيارة على 

حدة؟
9ـ  هــل يوجــد مبرافــق الكلية 
املختلفــة كاميــرات مراقبــة؟ 
إذا كانــت اإلجابــة بنعم فهل مت 
تفريغ تسجيل الكاميرات املتعلقة 
بوقائع تلك الوفيات؟ واذا كانت 

االجابــة بالنفي فما ســبب عدم 
وضع كاميــرات مراقبة مبرافق 

الكلية املختلفة؟
١٠ ـ هــل يتغير نظــام التدريب 
فــي فصــل الصيــف عنــه في 
فصل الشتاء؟ إذا كانت اإلجابة 
بنعم يرجــى تزويدي باخلطط 
التدريبية التي يتم فيها مراعاة 
أوقات التدريب صيفا وشتاء في 

امليدان؟ 
١١ـ  ما ضوابط التدريب املعنوي 
املتمثــل فــي اســتخدام ألفــاظ 
وعبــارات الغاية منهــا التعود 
على ضبط النفــس والتحمل؟ 
هــل هذا النوع مــن التدريب مت 
وضع وتصميم إطاره ومفرداته 
من مختصني؟ إذا كانت اإلجابة 
بنعم فأطلب نسخة منه موضحا 
فيها اجلهات التي قامت بتصميمه 
وهل القائمني علــى تنفيذه من 
املتخصصــني واملؤهلني لتنفيذ 

هذا النوع من البرامج؟
١٢ـ  ما حدود األلفاظ واملصطلحات 
املستخدمة في التدريب املعنوي؟ 
وما ضوابطها؟ هل يتضمن هذا 
النوع مــن التدريب اســتخدام 
ألفاظ نابية وغير مقبولة شرعا 

وقانونا؟ 

الشيخ د. باسل الصباح ود. مصطفى رضا خالل الزيارة  الفريق الركن محمد اخلضر يطمئن على الطالب ضابط حمد املطيري

محمد هايفسعدون حماد

امل�شت�شار/ رئي�س املحكمة الكلية  

وزارة العـــــــــــدل
اإعالن عن بيع عقار باملزاد العلني

اأواًل: اأو�صاف العقار:

عقـــار الوثيقــــة رقم 1989/3667 الكائن يف منطقـــة االندل�س قطعـــة رقـــم 3 �صـــارع 1 ق�صيمـــــة 79 خمطــــط رقم م/33781 وهو 

عبارة عن منزل يقع على �صارع واحد وواجهته من احلجر االأردين وم�صاحته 500م2 واملو�صوف بالوثيقة رقم 3667 املوؤرخة 

1989/9/9

- العقار مو�صوع الدعوى مكون من دور ار�صي + اأول + ملحق

- االأر�صي مكون من �صالة + 4 غرف + 3 حمامات + مطبخ

- االأول مطابق للدور االأر�صي ما عدا وجود قاطع يف ال�صالة، امللحق يحتوي على ديوانية + مغا�صل + حمام + غرفة خادم 

مع حمامها + مطبخ.

- نظام التكييف مركزي وامللحق عادي وال�صبابيك من االأملنيوم والزجاج.

ثانيًا: �صروط املزاد:

اأوالً       : يبداأ املزاد بثمن اأ�سا�سي قدره (210600 د.ك) وي�سرتط للم�ساركـة يف املزاد �سداد خم�س ذلك الثمن على الأقــل 

مبوجب �سيك م�سدق من البنك امل�سحوب عليه اأو مبوجب خطاب �سمان من اأحد البنوك ل�سالح اإدارة التنفيذ 

بوزارة العدل.

ثــانــيــــــــــًا: يجب على من يعتمد القا�سي عطاءه اأن يودع حال انعقاد جل�سة البيع كامل الثمن الذي اعتمد وامل�سروفات ور�سوم 

الت�سجيل.

ثــــالثــــــــــًا: فاإن مل يودع من اعتمد عطاوؤه الثمن كاماًل وجب عليه اإيداع خم�س الثمن على الأقل واإل اأعيدت املزايدة على ذمته 

يف نف�س اجلل�سة على اأ�سا�س الثمن الذي كان قد ر�سا به البيع.

رابعـــــــــــــــًا: يف حالة اإيداع من اعتمد عطاوؤه خم�س الثمن على الأقل يوؤجل البيع مع زيادة الع�سر.

خام�صـــًا: اإذا اأودع املزايد الثمن يف اجلل�سة التالية حكم بر�سو املزاد عليه اإل اإذا تقدم يف هذه اجلل�سة من يقبل ال�سراء مع 

باإيداع كامل ثمن املزاد، ففي هذه احلالة تعاد املزايدة يف نف�س اجلل�سة على اأ�سا�س هذا  زيادة الع�سر م�سحوباً 

الثمن.

�صاد�صــــــًا: 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�ســا�س الثمـــن الـــذي كـــان قـــد ر�ســـا بـــه عليــه يف اجلل�ســة ال�ســـابقة ول يعتد يف هذه اجلل�ســة 

بـــاأي عطـــاء غري م�سحوب باإيداع كامل قيمته، ويلزم املزايد املتخلف مبا ينق�س من ثمن العقار.

�صابعـــــــــًا: يتحمل الرا�سي عليه املزاد يف جميع احلالت ر�سوم نقل وت�سجيل امللكية وم�سروفات اإجراءات التنفيذ ومــقـــدارها 

200 د.ك واأتــعاب املحــامـــاة واخلبـرة وم�ساريف الإعــــالن والن�ســـر عـــن البيـــع يف ال�سحف اليومية.

ثامنـــــــــــًا: ين�سر هذا الإعالن تطبيقاً للقانون وبطلب املبا�سرين لإجراءات البيع وعلى م�سوؤوليتهم دون اأن تتحمل اإدارة الكتاب 

باملحكمة الكلية اأي م�سوؤولية.

تا�صعـــــــــًا: 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- حكـــم ر�ســـو املـــزاد قابـــل لال�ستئنــاف خـــالل �سبعــــة اأيـــام مـــن تاريـــخ النطـــق باحلكم طبقاً للمادة 277 من قانون 

املرافعات.

3- تن�س الفقرة الأخرية 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 مهمة:

 يحظر على جميع ال�سركات واملوؤ�س�سات الفردية امل�ساركـة يف املــزاد على الق�سائم اأو البيوت املخ�س�سة لأغرا�س ال�سكن 

اخلا�س عماًل باأحكام املادة 230 من قانون ال�سركات التجارية امل�سافة بالقانون رقم 9 ل�سنة 2008.

تعلن اإدارة الكتــاب باملحكمة الكــليــة عن بيع العقار املو�شوف فيما يلي باملزاد العلني وذلك يوم اخلمي�س 
املوافق 2018/9/20- قاعة 52 - بالدور الثاين بق�شر العدل ال�شاعــة التا�شعــة �شباحـــًا - وذلك تنفيـــذاً 

حلكـــم املحكمــة ال�شـادر يف الدعوى رقم 2017/81 بيوع/3.

احلمدان  �شالــم  علـي  فـهــد  علـي  منـى  مـن:  املرفوعة 
�شــــــــــد: اأوال: ورثة املرحومة/ هيا حممد عبداملح�شن  

الرقيعي وهم:
ــــدان ــــم احل ــــامل  ــــش � فــــهــــد  عــــلــــى  فـــيـــ�ـــشـــل   -1

2- ورثة املرحوم/ �شامي علي فهد �شامل احلمدان وهم: 
الـــر�ـــشـــيـــد حـــــمـــــود  عــــلــــي  مــــنــــى  اأ- 

احلـــــمـــــدان   ــــي  عــــل ــــامــــي  ــــش � طـــــــالل  ب- 
احلـــــمـــــدان ــــي  ــــل ع ــــي  ــــام ــــش � ـــــوق  �ـــــش ج- 
ـــــدان ـــــم احل عــــلــــي  �ــــشــــامــــي  عــــلــــي  د- 

احلـــــمـــــدان �ـــــشـــــامل  فــــهــــد  عــــلــــي  حمــــمــــد   -3
احلـــــمـــــدان �ـــــشـــــامل  فــــهــــد  ــــي  عــــل ولـــــيـــــد   -4
احلـــــمـــــدان �ـــــشـــــامل  فــــهــــد  عــــلــــي  فـــــتـــــوح   -5
ــــدان ــــم احل ــــامل  ــــش � فــــهــــد  عــــلــــي  ـــــة  ـــــوزي ف  -6
احلــــمــــدان ــــامل  ــــش � ـــد  ـــه ف ـــي  ـــل ع ـــة  عـــائـــ�ـــش  -7
احلــــمــــدان ــــامل  �ــــش ـــد  ـــه ف ـــي  ـــل ع ـــار  ـــش ـــ� ـــت ان  -8

الكويتي  االئــتــمــان  لبنك  الــقــانــوين  املمثل  ثــانــيــًا: 

بــ�ــشــفــتــه )بــنــك الــتــ�ــشــلــيــف واالدخـــــــار �ــشــابــقــًا(

حماد يطالب بوقف الضباط المتسببين في الوفاة

الفضل: فاعلية النائب األول مع احلدث 
كان لها طيب األثر في النفوس

قال النائب أحمد الفضل: 
لقــد كان لفاعليــة وحســم 
الشيخ ناصر صباح االحمد 
بقضية وفاة الطلبة الضباط، 
وســرعة  اهلل،  رحمهــم 
التحقيــق مــع املســؤولني 
وإيقافهم عــن العمل أطيب 
األثــر على نفــوس أهاليهم 
بشكل خاص وعلى نفوس 
املواطنني بشكل عام، وهكذا 
يكون املسؤول الذي يشعر 
بحجم املسؤولية امللقاة على 
عاتقه فبرغم املرض وفترة 

النقاهــة التي يجب أن يكــون خاضعا لها إال انه أبى إال 
ان يكون في قلب احلــدث. وأضاف الفضل: ليس لدينا 
شك بأن بوعبداهلل سيقتص بالقانون من كل مهمل أدى 
إهماله ووحشيته إلزهاق أرواح ابنائنا وفجيعة ذويهم.

أحمد الفضل


