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»السكنية« عرضت على المجلس اتخاذ خطوات عملية لتأسيس شركة مساهمة إلنشاء مساكن منخفضة التكاليف

مجلس الوزراء استعرض إلزام الموظفين العموميين باإلفصاح عن ذمتهم المالية
مريم بندق

عقد مجل����س الوزراء اجتماعا 
استثنائيا صباح امس في مطار 
الكويت الدولي برئاس����ة س����مو 
رئي����س مجلس الوزراء الش����يخ 

ناصر احملمد.
وعلمت »األنب����اء« ان مجلس 
الوزراء وافق مبدئيا على مشروع 
املساكن منخفضة التكاليف الذي 
يأتي تنفيذا للقانون رقم 45 لسنة 
2007 والذي سيتم مبقتضاه انشاء 
شركة مس����اهمة يطرح جزء من 
رأسمالها للمزايدة والباقي يوزع 

كأسهم على املواطنني.
ويوفر املشروع 10 آالف وحدة 
سكنية منخفضة التكاليف تكون 
بديلة عن الشعبيات وتقع على بعد 
14 كيلومت����را من منطقة اجلهراء 
ويقام البيت على مساحة 200 متر 
مربع وتوزع على قاطني الشعبيات 
والكويتي����ات املتزوجات من غير 
كويتيني وغير محددي اجلنسية 
من العاملني في وزارتي الداخلية 
والدفاع والراغبني من الكويتيني في 
احلصول على وحدة مؤقتا حلني 
توفير البيت احلكومي املخصص 
لهم مقابل قسط شهري 50 دينارا 

ملدة 40 سنة.
وق����ال وزير الدولة لش����ؤون 
مجلس الوزراء روضان الروضان 
بعد االجتماع انه ضمن اطار متابعة 
اعداد  الوزراء خلط����وات  مجلس 
برنامج عم����ل احلكومة للمرحلة 
املقبلة واس����تكماال الس����تعراض 
التي تقوم اجلهات  املش����روعات 
احلكومي����ة املختلف����ة بتنفيذها 
فقد عرض نائ����ب رئيس مجلس 
الوزراء للشؤون االقتصادية ووزير 
دولة لشؤون التنمية ووزير دولة 
لشؤون االسكان الشيخ احمد الفهد 
التنفيذية  على املجلس اخلط����ة 

للرعاية االسكانية.
وأضاف ان الشيخ احمد الفهد 

أوضح مشروعات املدن االسكانية 
اجلديدة ومشتمالتها وقد استمع 
املجلس الى شرح تفصيلي قدمه 
كل من مدير عام املؤسسة العامة 
الفوزان  الس����كنية علي  للرعاية 
وكب����ار املس����ؤولني ف����ي الهيئة 
البيانات  عرضوا فيه تفاصي����ل 
املتعلقة بعدد الطلبات االسكانية 
الهادف����ة  القائم����ة والتوجه����ات 
ملواجهتها وتلبيتها مبا تضمنته 
من مشروعات املدن االسكانية وهي 
مدينة جابر االحمد ومدينة سعد 
العب����داهلل ومدينة صباح االحمد 
ومدينة اخليران اجلديدة ومدينة 
املطالع ومش����روع ش����مال غرب 
الصليبخات وقد شرحوا للمجلس 
تفاصيل املخططات العمرانية لكل 
التنفيذي  املدن واملوقف  من هذه 
وعدد الوحدات الس����كنية في كل 
منه����ا وكذلك البرنام����ج الزمني 

الجنازها.

تنفيذ المشروعات اإلسكانية

وأض����اف الوزير الروضان ان 
ال����وزراء ناقش مختلف  مجلس 
اجلوان����ب املتعلق����ة بتنفيذ هذه 
املالي����ة  املش����روعات بأبعاده����ا 
والقانوني����ة ومتطلباته����ا م����ن 
البشرية والعمالة واملواد  القوى 
االساسية وانعكاساتها املختلفة 
عل����ى مختلف االصع����دة مبا في 
التحتية واحتياجاتها  البنى  ذلك 
للطاقة الكهربائية واملياه واخلدمات 
الصحية والتعليمية وغيرها سعيا 
الستكمال جميع اجلوانب احمليطة 
بها وحتقيق االهداف املنشودة في 
توفير مقومات االستقرار والعيش 

الكرمي للمواطنني واسرهم.
وأشاد مجلس الوزراء باجلهود 
الطيبة التي قامت بها املؤسس����ة 
الس����كنية وعلى  العامة للرعاية 
رأسها نائب رئيس مجلس الوزراء 
للشؤون االقتصادية ووزير دولة 

لش����ؤون التنمية ووزي����ر دولة 
لش����ؤون االسكان الش����يخ احمد 
الفهد من أجل تأمني أهم احتياجات 
االسرة الكويتية وهي السكن آمال 
ان تقدم اجلهات احلكومية االخرى 
الدعم والتعاون املطلوبني الجناز 
هذه املشروعات احليوية وحتقيق 

اهدافها السامية.
كما عقد مجلس الوزراء اجتماعا 
مساء اول من امس في قصر بيان 
برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء 

الشيخ ناصر احملمد.
وق����ال نائب رئي����س مجلس 
الوزراء ووزير اخلارجية ووزير 
الوزراء  الدولة لش����ؤون مجلس 
باالنابة الشيخ د.محمد الصباح في 
تصريح صحافي عقب االجتماع ان 
املجلس اطلع في مستهل اجتماعه 

على الرسالة التي تلقاها صاحب 
الس����مو االمير م����ن الرئيس ليج 
كاتشنيس����كس رئيس جمهورية 
پولن����دا واملتضمن����ة االش����ادة 
بالعالقات الطيبة التي تربط بني 
الكويت وپولندا وتوجيه الدعوة 
الى سموه للقيام بزيارة رسمية 

الى پولندا.
واضاف الشيخ د.محمد الصباح 
ان املجل����س رحب من جانب آخر 
بالزيارة التي س����يقوم بها للبالد 
الرئيس ميخائيل ساكاش����فيلي 
رئيس جمهورية جورجيا، متمنيا 
للضي����ف والوفد املرافق له طيب 

االقامة في البالد.
وذكر ان مجلس الوزراء رحب 
كذلك بالزيارة التي يقوم بها نائب 
رئيس اجلمهورية العربية السورية 

الش����قيقة فاروق الشرع والوفد 
املرافق له للبالد متمنيا للضيف 

الكرمي طيب االقامة في البالد.

تقرير مكافحة الفساد

ان املجلس اس����تعرض  وقال 
التقرير املقدم م����ن جهاز متابعة 
االداء احلكومي املرفق به الدراسات 
التي انتهى اليها فريق العمل املشكل 
ملتابعة تنفيذ مش����روع احلوكمة 
ومكافحة الفساد بالتعاون مع البنك 
الدولي وقد اس����تمع املجلس الى 
شرح تفصيلي من رئيس الفريق 
الشيخ محمد العبداهلل رئيس جهاز 
متابعة االداء احلكومي عرض فيه 
املتعلقة بتطبيق  الدراسة  نتائج 
الكوي����ت لاللتزام����ات التعاهدية 
التفاقي����ة االمم املتح����دة ملكافحة 

الفساد »تقييم التطبيق« ودراسة 
حتضي����ر اعداد مش����روع قانون 
حلرية ت����داول املعلومات وكذلك 
دراسة حتضير اعداد مشروع إلزام 
املوظفني العموميني باإلفصاح عما 
في ذمتهم املالية ومشروع قانون 
حماية املبلغني وغيرها من عناصر 
املشروع وذلك مبا ميكن حكومة 
الكوي����ت من الوف����اء بالتزاماتها 
مبوجب اتفاقية مكافحة الفس����اد 
الصادر بالتصديق عليها القانون 
رقم 47 لسنة 2006 والتي تنص 
على ضرورة واعداد تدابير إلزامية 
وإجراءات مقترح ان تتبعها الدول 
املوقعة عليها تعزيزا للش����فافية 
في االدارة العام����ة وإقامة أنظمة 
للمش����تريات واملناقصات العامة 
مبنية على مبدأ الش����فافية ودعم 

مشاركة املجتمع املدني في معاجلة 
أفعاله ومظاهره  الفساد وجترمي 
والتحقيق فيه والتي تساعد على 
توفير االس����اس لتطوير برنامج 
شامل ملكافحة الفساد لدى الدول 

املوقعة على االتفاقية.
واضاف الشيخ د.محمد الصباح 
ان رئيس الفريق شرح للمجلس 
حصيلة اجلهود والنتائج التي مت 

حتقيقها منذ تشكيل الفريق.
وأوضح ان املجلس استعرض 
البدائل واملقترح����ات التي قدمها 
الفري����ق ف����ي ش����أن التعامل مع 
التش����ريع اخلاص بتنظيم حرية 
تداول املعلومات ونطاقات تطبيق 
كل منها مبا يحقق االهداف املنشودة 

منه في جتسيد الشفافية.
كما عرض رئيس الفريق على 
الوزراء املسائل املتعلقة  مجلس 
باجل����زاءات املترتب����ة على تعمد 
إفشاء املعلومات السرية او تعطيل 
وحجب االط����الع على املعلومات 
مع حتدي����د دقيق ملاهية البيانات 
الس����رية وفق معايير  والوثائق 
وضوابط واضحة هذا الى جانب 
اجلهة التي يناط بها مراقبة تنفيذ 
القانون. وقال انه الى جانب ذلك 
أوضح رئي����س الفريق للمجلس 
التفاصي����ل واجلوان����ب املتعلقة 
باملقترح����ات اخلاصة بالكش����ف 
املالي����ة واالعتبارات  الذم����ة  عن 
القانونية والفني����ة اخلاصة بها 
ومدى توافقها مع متطلبات اتفاقية 

األمم املتحدة.
وذك����ر ان املجل����س ت����دارس 
اخلطوات الالزم اتخاذها في ضوء 
العرض املق����دم لتأمني متطلبات 
االلتزام باالتفاقي����ة وقرر إحالة 
املوض����وع الى اللجن����ة الوزارية 
القانونية  املش����تركة للش����ؤون 
واالقتصادية الس����تكمال دراسة 
مقترحات الفريق وتوصياته ورفع 

ما تراه بشأنها ملجلس الوزراء.

وأوضح ان مجلس الوزراء عبر 
خالل االجتماع عن شكره وتقديره 
للجهود الطيبة التي قام بها فريق 
العم����ل برئاس����ة الش����يخ محمد 
العبداهلل، مؤكدا انها تشكل اضافة 
مميزة وترجمة عملية للتوجيهات 
الس����امية لصاحب السمو األمير 
في مكافحة الفساد وتكريس مبدأ 
الشفافية والعدالة وتكافؤ الفرص 

وتطبيق القانون على اجلميع.
وقال الشيخ د.محمد الصباح ان 
املجلس بحث الشؤون السياسية 
في ضوء التقارير املتعلقة مبجمل 
التطورات الراهنة على الس����احة 
السياسية على الصعيدين العربي 
والدول����ي وقد تابع املجلس بقلق 
بال����غ ما يتع����رض له األش����قاء 
الفلسطينيون في القدس من تعسف 
الس����لطات  أيدي  واضطهاد على 
الوزراء  االس����رائيلية، ومجلس 
إذ يدين ويش����جب ه����ذه االعمال 
واملمارس����ات اإلجرامية املبرمجة 
ضد ابناء الش����عب الفلس����طيني 
الش����قيق ليدعو املنظمة الدولية 
والدول الراعية للسالم في الشرق 
األوسط الى ممارسة مسؤوليتها 
الفلسطيني  الش����عب  في حماية 
وتفعيل اجلهود واملساعي اجلادة 
إلحالل الس����الم العادل والشامل 
والدائ����م فيها. وعلى صعيد آخر، 
فقد عبر مجلس الوزراء عن خالص 
التهنئة للرئيس باراك أوباما رئيس 
الواليات املتحدة األميركية الصديقة 
وذلك بحصوله على جائزة نوبل 
العاملية للس����الم لهذا العام وذلك 
جلهوده االستثنائية من اجل تعزيز 
الديبلوماسية الدولية والتعاون بني 
الشعوب ودعم جهود السالم في 
العالم، مشيدا بالعالقات املتميزة 
التي تربط بني البلدين الصديقني 
متمنيا للرئيس أوباما املزيد من 
النج����اح والتوفي����ق في تكريس 

السالم واالستقرار في العالم.

افتتحت وسط مشاركة كبيرة من كبار الشخصيات والفعاليات الكويتية

»دار معرفي« صرح اجتماعي وثقافي وخيري يعزز المشاركة المجتمعية

أسامة دياب
في أجواء حميمية ووسط 
مش���اركة كبي���رة م���ن كبار 
الشخصيات الكويتية من كل 
أطياف املجتمع السياس���ية، 
االقتصادي���ة واالجتماعي���ة، 
افتتحت »دار معرفي« مبنطقة 
الدسمة مس���اء اول من امس. 
بدوره، قال عبداهلل عبدالصمد 
معرف���ي أح���د القائمني على 
مشروع »دار معرفي« ان الهدف 
من انش���اء »دار معرفي« هو 
ان تك���ون صرح���ا اجتماعيا 
وثقافي���ا وخيريا يتفاعل مع 
جميع اطياف املجتمع الكويتي. 
وأوضح معرف���ي ان القائمني 
على »دار معرفي« يطمحون 
الى ان تش���تهر الدار كمنتدى 
ثقافي على املس���توى احمللي 
واالقليمي، وذل���ك من خالل 

الش���عرية  اقامة االمس���يات 
والن���دوات االدبية واملعارض 
التش���كيلية والتصويري���ة 
ومعارض الكتب. واضاف ان من 
اهداف انشاء الدار ايضا تنمية 
الطاقات الشبابية في مختلف 
املجاالت الثقافية واالجتماعية 
واالقتصادية من خالل شغل 
اوقات فراغهم وصقل مواهبهم 
العمل اخليري  وتعزيز روح 
لديهم، السيما ان ريع املعارض 
الفنية سيكون لالعمال اخليرية 
ودعم جمعي���ات النفع العام. 
وعبر معرفي عن رغبة القائمني 
على املشروع في تطوير ثقافة 
الديوانية واعطائها دورا وعمقا 
جديدين م���ن خالل التواصل 
مع املجتمع وتفعيل وتعزيز 
دور الش���باب بها، السيما ان 
هذه الرؤية كانت ضمن اهداف 

انشاء »دار معرفي«، الفتا الى 
تخصيص قسم من الدار كديوان 
للنس���اء، وذلك لتفعيل دور 
املرأة ومشاركتها في املجتمع. 
وذكر انه سيتم حتديد جدول 
االمسيات والندوات التي تقيمها 
الدار بش���كل شهري واالعالن 
عنه���ا في الصح���ف احمللية، 
على ان تكون املش���اركة فيها 
مفتوحة جلميع افراد املجتمع. 
وأشار معرفي الى ان املشرفني 
على أنشطة الدار هم من ابناء 
العائلة، مضيفا ان انشاء الدار 
استغرق مجهود خمس سنوات 

من االعداد والتخطيط.
اجلدير بالذكر أن ديوانية 
الدار تس���تقبل روادها مساء 
االحد من كل اسبوع بعد صالة 
العشاء حتى الساعة العاشرة 

مساء.

مهرجان الطفل المميز 19 الجاري
صرحت رئيس���ة مجلس االدارة وصاحبة االمتياز ملجلة عالم 
املرأة الشيخة نوال الصباح عن انطالقة مهرجان الطفل املميز 19 
اجل���اري، وقد وجهت دعوات الى الصحاف���ة والقنوات الفضائية 
حلضور املؤمتر الذي س���يقام في فندق بالزا اثينييه في منطقة 
بنيد القار ايذانا بانطالقة هذا املهرجان، موضحة ان هذا املهرجان 
عبارة عن حملة توعوية وتثقيفية وصقل لشخصية الطفل، حيث 
أف���ادت قائلة: حلمي وحلم كل أب وأم يب���دأ منذ اللحظات االولى 
لوالدة الطفل س���واء كان ذكرا أم أنثى هو ان نرى مستقبال باهرا 
لهذا الطفل، وان يكون له شأن في يوم من االيام، فكيف السبيل؟ 
واس���تطردت بأنه لتحقيق هذا احللم البد لنا من العمل مع الطفل 
ومن اجل الطفل ليخطو خطواته االولى في الطريق الصحيح، فما 
كان لنا سوى فكرة انطالقة مهرجان يهتم بالطفل وشؤونه وميوله 
وهواياته، وهي محاول���ة للبحث عن االطفال الذين هم متميزون 
بالفطرة لنس���لط الضوء على هذا التميز، االمر الذي يخلق دافعا 
لدى االبوين لالهتمام باجلوان���ب املميزة لهذا الطفل، وفي نهاية 
االمر من املمكن اعتبار هذا املهرجان احد أساليب اكتشاف موهبة 

الطفل للعمل على صقل هذه املوهبة وتنشئتها معه.
وأوضحت نوال الصباح ان هذا املهرجان سيشمل االطفال من 

سن سنتني الى سن السادسة عشرة.

»التجارة« تسعى لتطوير قوانين براءات االختراعات 
وحماية العالمات التجارية وضمان حقوق أصحابها

قالت وزارة التجارة والصناعة انها تعمل 
حاليا على تطوير قوانني براءات االختراعات 
والعالمات التجارية به����دف تعزيز حمايتها 

وضمان حقوق اصحابها.
وقال مدير ادارة العالمات التجارية وبراءة 
االختراع في ال����وزارة علي الهاجري أمس ان 
الوزارة اجنزت ما يزيد على 80% من القانون 
اجلديد لبراءات االخت����راع الذي تضمن عدة 
تعديالت ايجابية اهمها اضافة األصناف النباتية 

الى املواد املشمولة بالقانون.
واض����اف ان الوزارة اس����تفادت ومازالت 
تس����تفيد من آراء عدد من اجلهات التي قامت 
الوزارة مبراسلتها لطلب آرائها حول تعديالت 
القانون السيما وزارة العدل وهيئة الزراعة، 
مؤكدا حرص الوزارة على التعاون مع اجلميع 

في س����بيل تطوير جميع مواد القانون التي 
حتتاج لذلك.

واوضح الهاج����ري ان الوزارة تعمل على 
تهيئ����ة األج����واء للقانون اخلليج����ي املوحد 
للعالمات التجارية في ح����ال مت اقرار العمل 
به من قبل اجلهات املعنية،، متوقعا ان تكون 
جلميع هذه التحركات اثار ايجابية على مستوى 

حماية امللكية الفكرية والصناعية.
وذكر ان ادارة العالمات التجارية بالوزارة 
قامت بإصدار شهادات تسجيل النماذج واألشكال 
الصناعية للمرة االولى في الكويت قبل عدة 
اش����هر وهي خطوة ايجابية في مجال صيانة 

حقوق املصنعني واملبدعني.
وقال الهاجري ان اصدار شهادات تسجيل 
النماذج الصناعية يعد خطوة حماية حصينة 

لهذه النماذج ويسهم بشكل كبير في حمايتها 
من التقليد ويحافظ عليها من القرصنة ويسهل 
على الوزارة محاسبة مرتكبي مخالفات انتهاك 
حقوق امللكية الفكرية وتقليد بضائع وسلع 
اآلخرين. واضاف ان الشهادات صاحلة ملدة 10 
سنوات ويكون النموذج املسجل خاللها محميا 
من التقليد وانتهاك احلقوق مشيرا الى االثار 
التي سيجنيها املصنعون  الكبيرة  االيجابية 

جراء احلصول على شهادة تسجيل منوذج.
واكد ان وزارة التجارة تسعى الى تفعيل 
ادواتها ووسائلها املستخدمة في مجال صيانة 
حقوق امللكية الفكرية وحماية حقوق املصنعني 
عبر االستفادة من كل اجراء او تشريع من شأنه 
ترسيخ هذا املبدأ وتس����هيل تطبيق القانون 

على مخالفيه.

الياسين ومدير الوكالة الوطنية اللبنانية
لإلعالم بحثا تبادل الخبرات

قطاع األخبار يستعد لتغطية القمة

بحث نائب املدير العام لوكالة األنباء الكويتية )كونا( نبيل الياسني 
امس مع مديرة الوكالة الوطنية اللبنانية لإلعالم لور سليمان سبل تعزيز 
العالقات بني الوكالتني خاصة في مجال تبادل اخلبرات في قطاعي التحرير 
والتصوير. ووجه الياسني دعوة لسليمان باسم رئيس مجلس االدارة 
واملدير العام ل� »كونا« الش����يخ مبارك الدعيج لزيارة الكويت. وحضر 
االجتماع مدير الش����ؤون املالية في وكالة األنباء الكويتية عبداللطيف 
الدخيل ونائب رئيس التحرير للشؤون الدولية في الوكالة سعد العجمي 

ومدير مكتب »كونا« في بيروت علي الناصر.

قال قطاع االخبار والبرامج السياس���ية بوزارة االعالم امس انه 
بدأ في االس���تعداد لتغطية اعمال القمة اخلليجية ال� 30 املقررة في 

الكويت منتصف ديسمبر املقبل.
واوضح الوكيل املساعد لشؤون االخبار والبرامج السياسية سعد 
جعفر انه مت االجتماع مع مسؤولي القطاع ملناقشة االمور املتعلقة 
بالقمة وما يس���بقها من انش���طة واجتماعات وزارية وطرحت بهذا 
اخلصوص عدة اوراق تناولت سيناريوهات عدة تهدف الى الوصول 
للتغطية املثلى لهذا احلدث. وش���دد جعفر على اهمية الوصول الى 
ابراز هذا احلدث املهم بأفضل صورة واالستفادة من التجارب السابقة 
التي قام القطاع مبواكبته اعالميا مث���ل القمة العربية االقتصادية 
التي عقدت بالكويت مطلع العام احلالي وانتخابات مجلس���ي االمة 
والبلدي وتالفي جميع الس���لبيات السيما ان قطاع االخبار استفاد 

من هذه احملافل من الناحية املهنية.

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 يوم االربعاء املوافق 2009/11/4م - قاعة 48 - بالدور الثاين بق�شر العدل 

رقم  الدعوى  يف  ال�شادر  املحكمة  حلكم  تنفيذاً  وذلك   - �شباحًا  التا�شعة  ال�شاعة 

2009/29 بيوع/2.

املرفوعة من:    ر�شديه  ظاهر قا�شم
 �شـــــــــــــــــد:   1 - عبداملح�شن �شخي العنزي. 2- منى فالح غامن املطريي. 3 - وكيل وزارة 

الكهرباء واملاء ب�شفته. 4 - مدير بنك الت�شليف واالدخار ب�شفته )خ�شم مدخل(.

اأواًل: اأو�صاف العقار:

600م2  وم�ساحته   165 ق�سيمة   35 منزل   1 �سارع   4 قطعة   - العار�سية  مبنطقة  العقار  يقع 

واملو�سوف بالوثيقة رقم 1996/6246. العقار عبارة عن منزل نظام حكومي يقع على �سارع واحد 

ومكون من دورين اأر�سي واأول ومك�سي باجلريي ومكيف عادي . الدور الأر�سي به 2 غرفة و�سالة 

وحمام ومطبخ وملحق به 4 غرف ومطبخ و�سالة و2حمام. الدور الأول مكون من 4 غرف و�سالة 

ومطبخ وخمزن و2حمام.

ثانيًا: �صروط املزاد:

اأوال ً : يبداأ املزاد بثمن اأ�سا�سي قدره 252000 د.ك »مائتني واثنان وخم�سون األف دينار كويتي«. وي�سرتط 

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

امل�سحوب عليه اأو مبوجب خطاب �سمان من اأحد البنوك ل�سالح اإدارة التنفيذ بوزارة العدل.

ثــانــيـًا: يجب على من يعتمد القا�سي عطاءه 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 عطاءه 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�سئوليتهم دون اأن 

تتحمل اإدارة الكتاب باملحكمة الكلية اأية م�سئولية.

 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 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 باجرة املثل«.

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

التجارية  ال�سركات  قانون  من   230 املــادة  باأحكام  عماًل  اخلا�س  ال�سكن  لأغرا�س  املخ�س�سة  البيوت 

امل�سافة بالقانون رقم 9 ل�سنة 2008.

سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر احملمد مترئسا اجللسة

دار معرفي

)أنور الكندري(عدنان عبدالصمد وأحمد باقر وم.عبدالرحمن الغنيم ود.حمد املطر خالل افتتاح دار معرفيد.معصومة املبارك في حديث مع عدنان عبدالصمد


