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مادة جديدة تم اختبارها في أميركا والمكسيك والهند والصين وأثبتت فاعلية كبيرة في القضاء على الڤيروسات

»المايكروسن« قاتلة للڤيروسات.. هل تحقق حلم الوقاية من »إنفلونزا الخنازير«؟

جيونز: »المايكروس�ن« مادة آمنة غير سامة ال تحترق وال تس�بب أي نوع من الحساسية حال مالمستها لجلد اإلنسان

يوس�ف: المنتج تم اختباره في الجامعات األميركية والمكسيك والهند والصين وأثبت فاعلية كبيرة في قتل الڤيروس

المطيري: المادة توضع في جهاز يمكن اس�تخدامه في جميع األماكن وهناك توجه لجعله ببطاريات ليكون محمواًل

)هاني الشمري(جانب من احلضور منتج املايكروسند.وليد يوسف والبروفيسور د.توماس جيونز خالل املؤمتر الصحافي

م.نهار املطيري متحدثا إلى الصحافيني

 حنان عبدالمعبود
ڤيروس إنفلونزا الخنازير 
اصبح الهاجس الذي يش���غل 
الكثيري���ن بع���د أن بلغ عدد 
المصابين به في الكويت وحدها 
أكثر م���ن 1700 مصاب، بينما 
راح ضحيته 5 حاالت، مما دفع 
الكثير من الشركات المتخصصة 
في اللقاحات إلى محاولة إنتاج 
مصل مضاد للڤيروس كوقاية، 
بينما حاولت ش���ركات أخرى 
البح���ث في مكافحت���ه بقتله 
في الم���كان الموجود به، ومن 
هذه الشركات شركة »جوزيف 
آن���د جيونز« المتخصصة في 
المبتكرات الطبية التي قدمت 
»المايكروسن« معلنة أن هذه 

المادة تقضي على الڤيروس.
جاء هذا اإلعالن عبر ندوة 
الش���ركة،  متخصصة قدمتها 
حيث ألقى رئيس اتحاد األطباء 
األميرك���ي لقواني���ن الصحة 
ومبتكر المادة د.توماس جيونز 
ق���ال فيه���ا: »وباء  محاضرة 
الخنازير انتشر في  إنفلونزا 
جميع أنحاء العالم، ولم تستثن 
أي منطقة من���ه وفقا لمنظمة 
الصحة العالمية، وكان معظم 
ضحاياه من البالغين واألطفال 
واالصحاء بدني���ا على عكس 
االنفلونزا العادية، التي يكون 

على األس���طح، والڤيروسات 
األخرى ليظل الهواء واألسطح 

نظيفة ومعقمة.
الجه���از والمادة قال  وعن 
ان الجهاز هو وسيلة لتوزيع 
المادة في الهواء وعلى االسطح 
الم���ادة فتمثل  أما  بالتبخير، 
المي���اه بها نس���بة 99%، و%1 
الباقي يمثل التركيبة الدوائية 
والتي ليس لها أي اثار جانبية 
حتى اآلن بل على العكس اثبتت 
فاعليتها تجاه أمراض أخرى 

مثل الربو.
 وخ���الل المحاضرة دارت 
نقاشات بين الحضور ومسؤولي 
الشركة المصنعة ومن بينهم 
عدد من مسؤولي وزارة الصحة 
ومنهم مدير ادارة منع العدوى 
الموس���ى  والتعقيم، د.هيفاء 
التي قالت ان هذا المحلول تم 
اس���تخدامه من قبل بالوزارة 
الناتجة عن  الج���روح  لعالج 
مرض الس���كر، وانه ال يتميز 

عن غيره.
 وأشارت الى ان المنتج على 
الرغم من نجاحه في المختبرات 
اال انه لم ينل توصيات من قبل 
منظمة الصحة العالمية ومركز 
التحكم في االمراض وغيرها في 
ان استخدامه يعد احد الطرق 

الوقائية من الڤيروس.

تأثيرها محدودا على المسنين 
وضعفاء المناعة، وأضاف: أن 
من المرجح أن يستمر تأثير هذا 
الوباء لمدة سنتين، كما قدرت 
المنظمة أيضا أنه سيصيب 2 
مليار نسمة أي ما يعادل ثلث 

سكان العالم تقريبا.

سيطرة على الڤيروس

وأش���ارت د.جيونز إلى أن 
السيطرة على الڤيروس يجب 
التقليدية  الحلول  أن تتجاوز 
بل يجب أن تك���ون عبر منع 
انتق���ال الع���دوى ف���ي أماكن 
التجمع مثل المدارس والمطارات 
والمبان���ي  والمستش���فيات 
الحكومي���ة وغيرها، وبين ان 
السيطرة الكلية على الڤيروس 
تكمن في تعقيم المجال الجوي 
المحيطة  واالس���طح الصلبة 

بالناس بمواد غير سامة،ليس 
لها أي تأثيرات سلبية، وال تهدد 
السالمة والصحة العامة للبشر 

مثل مادة مايكروسن.
المادة   إلى أن ه���ذه  ولفت 
حازت العديد م���ن الموافقات 
الدولية مثل FDA وCE، كما تم 
اعتمادها من قبل وكالة حماية 
البيئة ف���ي الواليات المتحدة 
EPA والت���ي نص���ت على أن 
»المايكروسن« مادة آمنة غير 
س���امة ال تحترق وال تس���بب 
أي نوع من أنواع الحساسية 
حال مالمس���تها جلد اإلنسان، 
المادة خالل 30  كما تستطيع 
ثانية قتل ڤي���روس انفلونزا 
انفلونزا  الخنازير، وڤيروس 
الطيور، وڤيروس النيل الغربي، 
وڤيروس نقص المناعة االيدز، 
وڤيروس التهاب الكبد الوبائي 

االميركية ف���ي تعليم قوانين 
الصحة د.وليد يوسف أن هذا 
المنتج تم اختباره في الجامعات 
االميركية والمكس���يك والهند 
والصين، حيث ثبتت فاعليته 
مع انتش���ار الڤيروس بنسب 

كبيرة.

سهولة االستخدام

ومن جهته قال مدير مجموعة 
نهار ب���الس الوكيل الحصري 
للمنتج م.نهار المطيري ان هذا 
المنتج قابل للتطبيق على جميع 
االماكن، حيث يمكن استخدامه 
بالمستشفيات والمدارس حتى 
يتم تالفي انتقال الڤيروسات، 
ألن���ه من المع���روف ان هناك 
بكتيريا وڤيروسات تنتقل عبر 
اإلقامة في المستشفى، ويمكن 
تالفيها به���ذه الطريقة. وعن 

س���عر الجهاز وجالون المادة 
المستخدمة به قال ان السعر لم 
يحدد بعد، ولكن إذا تم تعميمه 
على الدولة بكاملها نستطيع أن 
نأخذه بسعر جيد من الشركة 
المصنعة. واضاف لقد قابلنا 
وزير الصحة د.هالل الس���اير 
والمع���روف عن���ه ايجابياته 
الكبيرة، وشرحنا له عمل الجهاز 
وقد اعطانا فكرة جديدة بعمل 
بطاريات للجهاز ليكون محموال 
ومن السهل استخدامه في أي 

مكان.
وفي سؤال عن عمل الجهاز 
بتعقيم الهواء على الرغم من ان 
الڤيروس ال ينتقل عن طريق 
الهواء أجاب المطيري، الجهاز 
والمادة به خاصة بقتل الڤيروس 
وڤيروسات أخرى تنتقل عبر 
الهواء ولهذا فإنها تقتل الڤيروس 

والعديد من الڤيروسات األخرى 
عبر رش���ه في اله���واء وعلى 

االسطح الصلبة.

من جانب���ه أوضح رئيس 
ش���ركة جوزيف آن���د جيونز 
والبروفيسور بجامعة أرسطو 

أبا الخيل: أنتجنا 600 حلقة جديدة 
من الموسوعة الفقهية اإلذاعية

أفاد مدي����ر إدارة اإلعالم الديني 
بوزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية 
واملشرف العام على املؤسسة الفقهية 
اإلذاعية صالح أب����ل اخليل بأنه مت 
االنتهاء من إنتاج 600 حلقة جديدة 
م����ن حلق����ات املوس����وعة الفقهية 
اإلذاعية، الفتا الى ان ذلك يتماشى 
مع استراتيجية األوقاف الرامية الى 
تهيئة املناخ القيمي والثقافي بكافة 
الطرق والوسائل التي من شأنها أن 
تساهم في تعزيز الهوية اإلسالمية، 
وتعمل على تدعيم النواحي الفقهية 
والتثقيفية لدى املواطنني واملقيمني 

مبا يتالءم ويتواكب مع التحديات املعاصرة.
وأكد أبا اخليل أن املوس����وعة الفقهية كما شهد 
بذلك العلماء واألكادمييون تعتبر من أبرز العالمات 
واإلجنازات العلمية والشرعية في العصر احلديث، 
خاصة وقد احتوت على مسائل ودقائق الفقه بأسلوب 
حواري إذاعي تربوي يغني عن كثير من املراجع لعامة 

املثقفني واملتهمني مبعرفة أحكام 
الدين وتعاليمه فضال عن كونها 
تعتبر معاجل����ة عملية وواقعية 
لفوضى الفتاوى التي امتألت بها 
الساحة وزينت املعمورة في اآلونة 

األخيرة.
واختتم باإلشارة إلى أن اإلشراف 
العام لصالح أبا اخليل. واملراجعة 
الشرعية للشيخ عبداهلل جنيب 
س����الم، بينما فريق اإلعداد فواز 
الشعار، عبدالعال رزق، رجب حسن 
املمثلون فس����لمان  أما  العلوش، 
الياسني، عبدالناصر الزاير، صادق 
دبيس، أماني الفقي، بينما اإلشراف اللغوي عبدالعال 
رزق مبس����اعدة مخرج فاتن الدالي وإخراج جمال 
الردهان، الفتا إلى أنه ميكن لزوار موقع وزارة األوقاف 
والشؤون اإلسالمية www.islam.gov.kw االستماع إلى 
حلقات البرنامج أو حتميله على أجهزتهم اخلاصة 

لالستفادة منها والرجوع إليها وقت احلاجة.

صالح أبا اخليل

»السراج المنير« تستعد إلقامة مخيمات
 العشر األواخر من رمضان المبارك

تس����تعد إدراج الس����راج املنير بوزارة األوقاف 
والشؤون اإلسالمية إلقامة مخيمات العشر األواخر 
من رمضان املبارك وذلك ابتداء من 19 وحتى نهاية 
الشهر الكرمي، حيث تشارك االدارة بطالبها وموظفيها 
من جميع ارج����اء الكويت لالنضمام آلالف املصلني 
في مختلف بيوت اهلل إلحياء صالة القيام في ليالي 
العتق من النار، واالستماع إلى آيات الكتاب العزيز من 
نخبة من أفضل القراء املتميزين من االئمة الكويتيني 
أصحاب األصوات العذبة الندية، باإلضافة إلى اخليام 
امللكية التي حتتوي على انشطة ثقافية وترفيهية 
تكس����ب الصغار مهارات حياتية مفيدة وتقام قبل 
الصالة بساعة أما في االوقات الترويحية املتخللة 

لركعات القيام فيتم متابعة الشباب في املخيمات.
وقال مدير إدارة السراج املنير عبداهلل الكندري 
أن اإلدارة حترص على إقامة مخيمات العشر األواخر 
من رمضان كل عام لبذر احلس اإلمياني وإنبات اجلو 

الروحاني في نفوس البراعم املسلمة.
واوضح الكندري ان املساجد املشاركة مبخيمات 
العشر األواخر من رمضان هذا العام تبلغ 16 مركزا 
تغطي جميع محافظات الكويت، ثمانية منها للبنني 

وثمانية للبنات. وتوزع مراكز البنني على مسجدي 
أبو بك����ر الصديق الواقع مبنطقة س����عد العبداهلل 
ق2، وعبدالرحمن بن عوف الواقع مبنطقة اجلهراء 
القدمية في محافظة اجلهراء، ومسجدي كميخ العازمي 
مبنطقة سلوى ومحمد الهاجري مبنطقة الزهراء في 
محافظة حولي، ومس����جد الدولة الكبير في الشرق 
بالعاصمة، ومسجد الشحومي بالصباحية في محافظة 
األحمدي، ومسجد زبن الزبن بضاحية عبداهلل املبارك 
في محافظة الفروانية، ومس����جد بن كثير مبنطقة 
القصور في مبارك الكبير.أما مراكز البنات، فستوزع 
على مسجدي بتلة اخلرينج بالعارضية ق11 مقابل 
قسائم الفردوس، وزبن الزبن مبنطقة عبداهلل املبارك 
مبحافظة الفروانية، ومس����جدي س����عد بن خيثمة 
باألحمدي ق2 ش222 بجوار املستوصف، وعامر بن 
ربيعة مبنطقة الرقة ق3 ش8 بجوار فرع اجلمعية في 
محافظة األحمدي، ومسجد الفتح بالواحة ق2 مركز 
الضاحية باجلهراء، ومسجد الدعيج بالروضة في 
العاصمة، ومسجد البشر مبشرف ق4 مقابل لوازم 
العائلة في محافظة حولي، ومسجد طيبة النصر اهلل 

مبنطقة صباح السالم ق7 في مبارك الكبير.

أثنى على دعم الكويت للمؤتمر السنوي لمؤسسة الفكر العربي

مس����تغربا على الكويت التي دوما ما 
تدعم املش����اريع العربي����ة والثقافية 

والعلمية في العالم العربي.
وتطرق إلى أن املسافة بني مؤمترات 
فكر1 وفكر8 شاسعة، ولكن مؤسسة 
الفكر العربي تبن����ي على جناحاتها 
وتنمي قدراتها من عام إلى آخر، وأهداف 
املؤسسة لم تتغير، والربط بني الفكر 

املبدع لتحقيق نتائج ملموسة ووضع 
رؤية إيجابية ملستقبلنا في املنطقة، 
كما أن مؤمتر »فكر8« سيكون مرحلة 
وس����طية وتكميلي����ة ملؤمت����ر القمة 
االقتصادي واالجتماعي العربي الذي 
عقد في الكويت أواخر العام املاضي 
والقمة االقتصادية التي سوف تعقد 
في القاه����رة العام املقبل، وهذا ليس 

واملفكرين من العالم العربي ومختلف 
أنحاء العالم، ويهدف املؤمتر الى توفير 
مفهوم أفضل للتحركات االقتصادية في 
املنطقة العربية وتأثيرها على املجاالت 
االقتصادية األخرى، واالستفادة من 

اخلبرات الناجحة ونتائجها.
باإلضافة إلى إيجاد مساحة للحوار 
البناء وتوفير بيئة لالبتكار والتفكير 

رجال األعمال العرب وأطلقت من القاهرة 
عاصمة جمهورية مصر العربية، وهي 
مؤسس����ة عربية دولية مقرها مدينة 
بيروت عاصمة اجلمهورية اللبنانية.
ويش����غل حاليا منصب األمني العام 
د.س����ليمان عبد املنعم وهو مصري، 
كما يعمل في املؤسسة جنسيات عربية 
مختلفة، ويضم مجلس األمناء العديد 
من رجال األعم����ال العرب من معظم 
الدول العربية، وتتواصل املؤسس����ة 
من خالل نشاطاتها في جميع الدول 
العربية دون استثناء مع كافة أبناء 
األمة العربية، حتى في بلدان االغتراب، 
لذلك ال أتوقع أن يظهر شخص عاقل 

ويروج ملثل هذه األقاويل.
وكش����ف العماري عن أن النسخة 
الثانية م����ن التقرير العربي للتنمية 
الثقافية الذي تصدره مؤسسة الفكر 
العربي سنويا سيتم إطالقه إبان مؤمتر 
فكر8 في الكويت على خمسة محاور 
هي التعليم، اإلبداع، اإلعالم، احلصاد 
الثقافي السنوي واملعلوماتية كرافعة 

للثقافة.

واملال لم ينفصل.
وتس����عى املؤسسة لنش����ر الفكر 
التنويري وس����بل املعرفة، واليزال 
يدعمه����ا رج����ال األعمال م����ن جميع 
الدول العربي����ة، فليس هناك تغيير 
بل يوجد جتديد وتطوير لألفضل إن 
شاء اهلل، واالقتصاد جزء من اهتمامات 
املؤسسة التي ترى أهمية في حتقيق 
منو اقتصادي ومنو في حجم التبادل 
البيني العربي، كم����ا أن تطوير فكر 
اقتصادي تعاوني هو أس����اس لبناء 

نهضة عربية شاملة.
وأكد العماري أنه ال توجد فجوة 
بني الفكر واملال، خصوصا أن أصحاب 
املال واألعمال ممن يدعمون املؤسسة 
هم أصحاب فكر يأملون ويطمحون 
للنهوض بأمتهم العربية وقد وضعوا 
أموالهم في سبيل حتقيق هذا الهدف، 
وال أرى أن هن����اك فج����وة بينهما بل 
هناك تعاون ممثل في مؤسسة الفكر 
العربي والتي جاء تأسيسها مببادرة 
من صاحب السمو امللكي األمير خالد 
الفيص����ل، بالتعاون مع مجموعة من 

برنامج شركاء النهضة.
وأض����اف أن املؤسس����ة من خالل 
مؤمترها الس����نوي »فكر« ال حترص 
على التوصيات التقليدية بقدر ما تركز 
على اإلجناز واملبادرات االستراتيجية 
متهيدا لتنفيذه����ا على أرض الواقع، 
مشيرا إلى أن مبادرة التعليم الرقمي 
الذي طبق في بعض الدول العربية خير 
دليل على نظرة املؤسسة الثاقبة للواقع 
واستشراف املستقبل للنهوض بالفكر 

الثقافي والتنموي لألمة العربية.
وأثنى األمني العام املساعد ملؤسسة 
الفكر العربي على دعم الكويت من قبل 
صاحب السمو األمير الشيخ صباح 
األحمد للمؤمتر السنوي ملؤسسة الفكر 
العربي ورعايته ملؤمتر »فكر8«، املقبل 
الذي يقام خالل يومي 9 و10 ديسمبر 
املقبل حتت عنوان: »التكامل االقتصادي 
الرخاء«،  العربي.. ش����ركاء من أجل 
خصوص����ا بعد ان تلقت املؤسس����ة 
دعوة كرمية رسمية من جانب الكويت 
لعقد مؤمتره����ا على اراضيها وبدعم 
كامل، ويش����ارك فيه نخبة من القادة 

الرياض � اململكة العربية السعودية: 
أكد األمني العام املساعد ملؤسسة الفكر 
العربي حمد بن عبداهلل العماري، أن 
مؤسس����ة الفكر العربي تسعى دوما 
إلى مناقشة أبرز املواضيع امللحة التي 
يعنى بها عاملنا العربي في مؤمترها 
السنوي فكر 8، كما تسعى إلى إشراك 
جميع فئات املجتمع والتعاون معها، مبا 
يصب في املصلحة العامة، باإلضافة إلى 
تبادل اخلبرات مع خبراء من مختلف 
أنح����اء العالم، وبالتال����ي تقدم دوما 

جتديدا في أفكارها وأعمالها.
وأش����ار العماري إلى أن إش����راك 
الشباب أمل املس����تقبل في مؤمترات 
فك����ر واعتم����اد برنامج خ����اص لهم 
ضمن أنش����طته هو من أهم ما تقوم 
به املؤسس����ة لتعزيز قدراتهم وخلق 
روح املس����ؤولية لديهم حيث سيتم 
عقد املؤمتر التحضيري ملقهى الشباب 
في نهاية سبتمبر اجلاري، وتسعى 
املؤسسة إلى بناء شراكات مع العديد 
العربية  من املؤسسات والش����ركات 
والعاملية والتع����اون معها من خالل 

العماري: مؤتمر »فكر 8« يتناول مواضيع اقتصادية تكاملية للعالم العربي 9 و10 ديسمبر المقبل

حمد العماري

امل�شت�شار/ رئي�س املحكمة الكلية  

وزارة العــــــــدل
اإعالن عن بيع عقار باملزاد العلني

تعلن اإدارة الكتاب باملحكمة الكلية عن بيع العقار املو�شوف فيما يلي باملزاد العلني وذلك

التا�شعة �شباحًا -  ال�شاعة  الثاين بق�شر العدل -  املوافق 2009/10/14م - قاعة 48 - بالدور  يوم االربعاء 

وذلك تنفيذاً حلكم املحكمة ال�شادر يف الدعوى رقم 2008/255 بيوع/2.

املرفوعة من:  1- عبيد �شعد عيد الغربه.                  2- نوره �شعد عيد الغربه.

3- عائ�شة خليفة حممد الغربه.       4- نوير �شعد عيد الغربه.

غنيمة  املرحومة/  ق�شر  اأوالد  على  طبيعيًا  وليًا  ب�شفته  اجلرمان  حممد  عبداهلل  نا�شر   -1 �شـــــــــــــــــد: 

خليفة حممد الغربه وهم )حممد وم�شاري وحمد ومها(. 2 - �شمه فرحان �شامل العازمي. 3- عبداهلل فالح 

فرحان �شامل العازمي. 4- اأحمد فالح فرحان �شامل العازمي. 5- فرحان فالح فرحان �شامل العازمي. 6- حممد 

فالح فرحان �شامل العازمي. 7- نواف فالح فرحان �شامل العازمي. 8- �شامل فالح فرحان �شامل العازمي. 9- �شعد 

فالح فرحان �شامل العازمي. 10- وكيل وزارة العدل ل�شوؤون الت�شجيل العقاري ب�شفته.

اأواًل: اأو�صاف العقار:      يقع العقار يف منطقة �ساحية �سباح ال�سامل قطعة 11 ال�سارع الثاين منزل 11 ق�سيمة رقم 104 بيت رقم 104 

من املخطط م/ 36882 وم�ساحته 300.125م2 واملو�سوف بالوثيقة رقم 1994/5077. يقع العقار على �سارع واحد داخلي ومكون 

من دورين والتك�سية من احلجر ونظام التكييف عادي. الدور الأر�سي يتكون من �سالة كبرية و�سالة �سغرية وغرفتني وديوانية بحمام 

ومطبخ وحمام وغرفة �سائق وغرفة خمزن. الدور الأول يتكون من 4 غرف + حمام + مطبخ حت�سريي.

ثانيا: �صروط املزاد: اأوالً  : يبداأ املزاد بثمن اأ�سا�سي قدره 72900 د.ك » اثنان و�سبعون األفاً وت�سعمائة دينار كويتي«. وي�سرتط 

للم�ساركة يف املزاد �سداد خم�س ذلك الثمن على الأقل اإما نقداً اأو مبوجب �سيك م�سدق من البنك امل�سحوب عليه اأو مبوجب 

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

ثــانــيـًا: يجب على من يعتمد القا�سي عطاوؤه اأن يودع حال انعقاد جل�سة البيع كامل الثمن الذي اعتمد وامل�سروفات ور�سوم الت�سجيل.

ثــــالثًا: فان مل يودع من اعتمد عطاءه 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.

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

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

م�سحوباً باإيداع كامل ثمن املزاد ففي هذه احلالة تعاد املزايدة فـي نف�س اجلل�سة على اأ�سا�س هذا الثمن.

�صاد�صًا: اإذا مل يقم املزايد الأول باإيداع الثمن كاماًل يف اجلل�سة التالية ومل يتقدم احد للزيادة بالع�سر تعاد املزايدة فوراً على ذمته على 

اأ�سا�س الثمن الذي كان قد ر�سا به عليه يف اجلل�سة ال�سابقة وليعتد يف هذه اجلل�سة باأي عطاء غري م�سحوب باإيداع كامل قيمته. ويلزم 

املزايد املتخلف مبا ينق�س من ثمن العقار.

�صابعًا: يتحمل الرا�سي عليه املزاد يف جميع احلالت ر�سوم نقل وت�سجيل امللكية وم�سروفات اإجراءات التنفيذ ومقدارها 200 د.ك واأتعاب 

املحاماة واخلربة وم�ساريف الإعالن والن�سر عن البيع يف ال�سحف اليومية.

ثـامـنًا: 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�صعـًا: يقر الرا�سي عليه املزاد انه عاين العقار معاينة نافية للجهالة.

تنبيه: 1 - ين�سر  هذا الإعالن عن البيع باجلريدة الر�سمية طبقاً للمادة 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 الأخرية من املادة 276 من قانون املرافعات على انه »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«.

اأو البيوت املخ�س�سة لأغرا�س ال�سكن  ملحوظة هامة: يحظر على جميع ال�سركات واملوؤ�س�سات الفردية امل�ساركة يف املزاد على الق�سائم 

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


