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لقطة جماعية للمبتعثني إلى واشنطن

دانة الربيعان في البرملان البريطاني

جاسم اخلرافي ونايف الرشيدي

الطالبان مرزوق النصف وفارس العبيد في إحدى الزيارات االطباء املشاركون في اجراء اجلراحة

)سعود سالم( د.ميرفت الصالح خالل املؤمتر الصحافي

سليمان املرجان

»لوياك« يبتعث طلبة للتدريب
 في مؤسسات عالمية خارج الكويت

ضم����ن برنام����ج التدريب 
العاملي ملركز لوذان الجنازات 
الذي يوفر  الشباب )لوياك( 
فرصا فري����دة للمتميزين من 
الشباب الكويتي للتدريب في 
اخلارج ف����ي قطاعات العلوم 
السياسية والهندسية واالعالم 
ومجاالت اخرى وذلك بالتعاون 
مع مؤسس����ات عاملي����ة منها: 
البريطاني ومنظمة  البرملان 
اكس����فام ببريطانيا ومنظمة 
الغ����ذاء والزراع����ة الدولي����ة 
الدولي  )الفاو( والصن����دوق 
الزراعي����ة )ايفاد(  للتنمي����ة 
العربية  بايطاليا واملنظم����ة 
� االميركي����ة ومنظمة كرامة 
بالواليات املتحدة االميركية، 
ابتعث لوياك هذا العام الطالبني 
مرزوق النصف وفارس العبيد 
الى املنظمة العربية � االميركية 
التجربة  بواش����نطن وكانت 
مفيدة للغاية، وقال النصف: 
كان لي الش����رف ف����ي متثيل 
لوياك في التدريب في احدى 
اهم املنظمات بواشنطن وهي 
املنظم����ة العربية � االميركية 
التي تعمل في الدفاع عن قضايا 
حقوق االنس����ان للمواطنني 
االميركيني وايضا الدفاع عن 
الع����رب االمي����ركان وخاصة 
املسلمني، اي ان عمل املنظمة 
هي قضايا انس����انية تعرفنا 
من خاللها على قضايا العرب 
بشكل عام وقضايا املسلمني 
بشكل خاص، خصوصا فيما 
يخص قضايا االمن واالرهاب، 
وقد قمنا بأكث����ر من وظيفة 
احداها التعامل مع مؤسسات 
التمويل االميركية التي تعطي 
منحا مادية ملؤسسات املجتمع 
الى مشاركتنا  املدني، اضافة 

والتسهيالت التي قدمتها وافاد 
بأنه ترك انطباعا ايجابيا عاليا 
متمثال بالعمل اجلاد واالجتهاد 
والقدرة على اخللق واالبتكار 

والتعاون وروح املبادرة.
الطالبة  ابتعث لوياك  كما 
البرملان  ال����ى  الربيعان  دانة 
البريطاني التي افادت بدورها 
بأن جتربته����ا كانت اكثر من 

رائعة.
 حي����ث عملت م����ع عضو 
مجلس العموم البريطاني محمد 
ثروت، وكان يكلفني بكتابة 
املوضوعات التي سيتحدث فيها 
داخل البرملان منها احلرب في 
العراق وكيف نساعد العراقيني، 

وايضا باكستان.
 واوضحت انه البد من احتاد 
الباكستانيني انفسهم اليقاف 
احلروب واحلفاظ على مستقبل 

باكستان.

مع مسؤولني في وزارة االمن 
القومي واإلف.بي.آي ومكتب 
العالقات اخلارجية في البيت 

االبيض.
واضاف: كان هناك اهتمام 
بالغ من قبل املنظمة في ترتيب 
زيارات مهمة جدا للتعرف على 
النظام االميركي عن قرب بواقع 
زيارتني اسبوعيا منها زيارة 
املالية  الكونغ����رس ووزارة 
االميركية، وكانت تلك الزيارات 
موفقة جدا، حيث حضرنا اكثر 
الكونغرس  من جلسة داخل 
بعضها للدفاع عن امن العراق 
واخرى عن الصحة، فكان هذا 
نوعا من االحتكاك اجليد لنا 

مع صانعي القرار.
وفي النهاية، شكر النصف 
لوياك لتوفي����ر تلك الفرصة 
الفريدة، وشكر ايضا السفارة 
االميركي����ة لتعاونها ودعمها 

النصف:  تعرفنا على القضايا اإلنسانية للعرب والمسلمين في أميركا

الرشيدي: الخرافي وعد المزارعين بصرف الدعم المنقوص

وقالت: نحن بالفعل مواكبون 
له بالتدريب املستمر الطبائنا في 
جميع املراحل، واملؤمتر لم يقام 
فقط لتدري���ب اجلراحني، ولكنه 
خ���اص بوضع اس���س معاجلة 
االمراض فهو متاح جلميع االطباء 
باملواجهة واخلط االول لفحص 
الرعاية  الثدي مبراك���ز  امراض 

االولية والعيادات اخلاصة بالنساء 
واملستشفيات اخلاص منها والعام 
وعيادات احلوادث ملا يتمثل فيه 
اللقاء االول بني املريضة والطبيب 
ووضعها على اخلط الصحيح من 
الفحوص���ات وتطمينها من قبل 
الطبيب املعالج وعمل الفحوصات 
الالزمة، واتخاذ االجراء املناسب 

حنان عبدالمعبود
اعلنت رئيسة مؤمتر الكويت 
السنوي المراض وجراحة الثدي 
د.ميرفت الصالح عن انعقاد اعمال 
املؤمتر مبينة ان هدفه االساسي 
يتمثل في االطالع على ما يجد من 
ابحاث واالطالع على كل معاجلات 
الثدي احلميدة واخلبيثة، وطرق 
اجلراحة والتي قد تكون بسيطة 

عند بعض االطباء.
واضافت الصالح في املؤمتر 
الصحافي الذي عقد مبقر الوزارة 
امس لالعالن عن انشطة املؤمتر 
بحضور استش���ارية اجلراحة 
العاملة وجراحات الثدي د.ابتسام 
البدر واختصاصي���ة اجلراحة 
العامة وجراح���ة االورام د.نهى 
التطورات  ان  الصالح، مبين���ة 
احلديثة السريعة اجدى باالطالع 
عليها باستمرار ومحاولة املواكبة 
قدر االمكان للعالم مبا وصل اليه 

من تطورات.

باخذ عينة او متابعة او جراحة، 
داخل املركز او بتحويلها ملختصني 
من اجلراحة او االورام حس���ب 

تقرير الفريق املعالج.
وبين���ت ان ورش العمل في 
املؤمتر س���تتضمن محاضرات 
ومشاهدة افالم وثائقية جلراحات 
اجريت باخلارج، واملناقشة مع 
احلضور م���ن مختصني بارزين 
العالم والذين  من مختلف دول 
يضعون جراحاتهم ويشرحون 
املضاعفات التي ميكن ان حتدث 
ويصف���ون كيفية مواجهتها من 
قبل االطباء، واملناقشة مفتوحة 
لالطباء احلضور، وقد استضفنا 
14 طبيبا زائرا من مختلف دول 
العالم من اس���تراليا وفرنس���ا 
واجنلترا وايطاليا واالردن ومصر 

والسعودية.
وبين���ت ان مح���اور املؤمتر 
الثدي  امراض  تتضمن مناقشة 
التعامل معها  احلميدة وكيفية 

الطرق  الى تن���اول  باالضاف���ة 
اجلديدة في عالج امراض الثدي 
الى  املناظي���ر الفتة  عن طريق 
عرض نسبة االصابة بسرطان 
الثدي بالكويت هي تقريبا نفس 
النسبة مبختلف دول العالم، اال 
انها استدركت ان احدث ما توصلت 
اليه الدراسات حول اسباب اصابة 
الكويت، واشارت  السيدات في 
ال���ى االصابة املبكرة للنس���اء 
الكويت  مبنطقة اخلليج ومنها 
حيث انخفض سن االصابة الى 
العقد الثالثني، مشيرة في الوقت 
نفسه الى ارتفاع نسبة االصابة 
بسرطان الثدي في الكويت حيث 
يكتشف اصابة امرأة بني كل 7 أو 
8 نساء بسرطان الثدي في الكويت 
واضافت ان عدد االطباء املشاركني 
في املؤمتر 150 طبيبا، مش���يرة 
الى منح 18 نقط���ة من التعليم 
الطبي املستمر لالطباء املشاركني 

في املؤمتر.

بشرى شعبان
اشاد عضو مجلس ادارة االحتاد الكويتي 
للمزارعني ورئيس جلنة املشاريع والبحوث 
نايف الرشيدي بجهود رئيس مجلس األمة 
جاسم اخلرافي وتفهمه ملطالب اخوانه رئيس 
واعضاء االحتاد الكويتي للمزارعني خالل 
استقباله لهم في مكتبه مبجلس االمة االسبوع 
املاضي واحساسه مبشاكل اخوانه وابنائه 
املزارع����ني وتأكيد دعمه له����م وقال رئيس 
مجلس االمة مخاطبا املزارعني: استبشروا 
خيرا بخصوص مطالبكم سواء مبالغ الدعم 
املنقوص أو مبالغ تعويض الصقيع وكذلك 
دعم االنتاج النباتي، سوف أقوم مبخاطبة 

وزير املالية بهذا الشأن. 
فله منا كل الشكر والتقدير على وقفته 
االبوية مع ابنائه املزارعني وهذا ليس بغريب 
عليه. واكد الرشيدي ان مجلس ادارة االحتاد 
اجتمع كذلك مع رئيس الهيئة العامة لشؤون 
الزراعة والثروة السمكية م.جاسم البدر الذي 
ابلغنا انه قام مبخاطبة وزارة املالية بشأن 

مطالب االحتاد ولم يتم الرد حتى اآلن.
وبني الرشيدي أن مجلس ادارة االحتاد 
الكويتي للمزارعني قام برفع كتاب تظلم الى 
مجل����س االمة بهذا الصدد وقد قامت الهيئة 
بتأييد مطالبنا مما حدا باملجلس الى اصدار 
قراره باملوافقة على مطالب االحتاد واإليعاز 
لوزارة املالية بتنفيذها تنس����يقا مع هيئة 

الزراعة، مؤكدا ان االحتاد في سبيله حاليا 
الى رفع تظلمه بتفاصيل املوضوع مجددا 
للجهات العليا بالدولة ومنها جلنة الشكاوى 

في مجلس األمة.
واكد الرش����يدي ان موقف رئيس هيئة 
ف جتاه اخوانه  الزراعة م.جاسم البدر مشرِّ
املزارعني ويسعى بشكل دائم لتحقيق مطالبهم 
ونأمل ان ينالوا كامل حقوقهم تقديرا جلهودهم 
املبذولة ف����ي توفير االمن الغذائي وحرص 
هيئة الزراعة متمثلة برئيسها وموظفيها مع 

املزارعني على مصلحة بلدهم احلبيب.
واستطرد نايف الرشيدي بقوله انه اطلع 
على العديد من املراس����الت التي س����بق ان 
خاطبت هيئة الزراعة مبوجبها وزارة املالية 
في شأن طلب االعتماد االضافي لتغطية مبالغ 
الدعم املنقوص من الفترة الرابعة للعام املالي 
2009/2008 وكذلك مبالغ تعويض الصقيع 
ومبالغ دعم االعالف اخلضراء وكذلك طلب 
زيادة مخصصات الدعم النباتي على امليزانية 
للعام املالي احلالي اال انه حتى تاريخه لم 

تستجب وزارة املالية لطلبات الهيئة امللحة 
بهذا الصدد مع العلم بأن جميع وزارات الدولة 
والهيئ����ات التابعة لها يوجد فيها مراقبون 
ماليون يتبعون وزارة املالية وال يتم صرف 
اي مبلغ اال مبوجب س����ند رسمي وموافقة 
املراقب املالي لدى اجلهة املعينة ونستغرب 

كل ذلك التأخير في الصرف.
ومتنى الرشيدي ان تس����تعجل وزارة 
املالية ممثلة في الوزير مصطفى الشمالي 
في تعزيز ميزانية هيئة الزراعة وفي حالة 
وجود فائ����ض مالي من املبال����غ املطلوبة 
فسوف يتم ترحيلها الى خزانة الدولة فهذه 
مستحقات اخوانهم املزارعني نظير جهدهم 
في توفير االمن الغذائي وكذلك اخلس����ائر 
التي تكبدوها نتيجة الك����وارث الطبيعية 
وهذا مقابل اخالصهم وحبهم لوطنهم فنرجو 
من جمي����ع اجلهات التي لها صلة بالتعامل 
مع املزارعني بتس����هيل اجراءات معامالتهم 

ومساعدتهم حسب القانون.
واكد الرشيدي ان مجلس ادارة االحتاد 
قام مش����كورا بدراسة العروض املقدمة من 
الش����ركات الكويتية الوطنية بشأن منافذ 
التسويق دراسة دقيقة وسوف يتم اختيار 
الشركة األقل سعرا واألكثر خبرة في مجال 
البناء على ترسية منافذ التسويق مبنطقتي 
االندلس وشمال غرب اجلهراء ونأمل البدء 

باملشروع بعد اسبوعني ان شاء اهلل.

رئيس مجلس األمة التقى رئيس وأعضاء االتحاد الكويتي للمزارعين

المرجان: معرض الدوحة للكتاب استقطب شريحة الشباب الكويتي

استشاري سويسري أجرى جراحة نادرة 
لتثبيت ديسك صناعي في العمود الفقري

أجرى استشاري سويسري زائر امس جراحة نادرة 
لتثبيت ديس����ك صناعي في العمود الفقري ملريضة 

في العقد اخلامس من العمر.
وقال رئيس قس����م جراحة امل����خ واألعصاب في 
مستشفى ابن سينا د. يوسف العوضي في تصريح 
صحافي ان البروفيسور الزائر أجرى اجلراحة بتقنية 
حديثة مت خاللها تثبيت ديسك صناعي بني الفقرتني 
اخلامسة والسادس����ة. وذكر د.العوضي ان املريضة 
كانت تعاني من آالم مزمنة في الرقبة والذراع اليمنى 
ولديها انزالق غضروفي بني الفقرات العنقية اخلامسة 
والسادسة والسابعة مع وجود ضغط على أعصاب 

الذراع اليمنى. وبني ان العملية استغرقت نحو الساعة، 
مشيرا الى ان املريضة تتمتع بصحة جيدة اآلن وقد 
اختفت جميع اآلالم التي كانت تشعر بها قبل اجراء 
العملية. واضاف العوضي ان جراحة تركيب الديسك 
الصناعي تعد ث����ورة هائلة في عالم جراحة العمود 
الفقري، مش����يرا الى أنها حتافظ على وضع العمود 
الفقري بحالته الطبيعية وتساعد على وجود حركة 
بني الفقرات. وقد شارك في اجراء العملية استشاري 
جراحة املخ واألعصاب في مستشفى ابن سينا د.طارق 
الشيخ واختصاصي جراحة املخ واألعصاب د.حسام 

صالح.

� كونا: اشاد سفيرنا  الدوحة 
لدى قطر س����ليمان املرجان امس 
الكويتية  النش����ر  مبشاركة دور 
بش����قيها احلكومي واخلاص في 

معرض الدوحة للكتاب ال� 20.
وقال املرجان ان تلك املشاركة 
املتميزة ت����زداد كل عام من عمر 
املعرض الذي دخل عامه ال� 20 حيث 
حرصت دور النشر الكويتية على 
املشاركة الفعالة نتيجة »لالقبال 
الش����ديد والالفت من قبل زائري 
الكويتية  املع����رض للمؤلف����ات 
واملتابعات احلثيثة لكل ما ينشر 

بالكويت«.
وذكر ان زوار معرض الكتاب 
ال����ذي انطل����ق قب����ل ع����دة ايام 
ويس����تمر الى التاسع من الشهر 
اجلاري ومبش����اركة 16 دار نشر 
كويتية اتسمت باصدارات حتمل 
عدة عناوين في ش����تى املجاالت 
الثقافية والسياسية واالجتماعية 
واالقتصادية مؤكدا ان النتاج االدبي 
الكويتي »ليس بغائب عن املهتمني 
به باعتباره احد الصروح الثقافية 

املتميزة للكويت«.
ولفت املرجان ال����ى ان اغلب 
املش����اركني في مع����رض الدوحة 
للكتاب هم من فئة الشباب الكويتي 
الواعد من ناحية االش����راف على 
االجنحة الكويتية املشاركة او عبر 
مؤلفاته����م املتعددة التي تناولت 
شتى صنوف االصدارات والذي 
»هو محل اعتزاز وافتخار للكويت«. 

واشاد بالرعاية القطرية ملعرض 
الدوحة للكتاب في دورته ال� 20 
والتسهيالت التي قدمها القائمون 
عليه لدور النشر الكويتية الذي 
يثبت جناحه عاما بعد عام خاصة 
في ظل مساحة احلرية التي تزداد 
س����نويا »فكلما اتسعت مساحة 
احلرية اتسعت ضمانات جناحات 

اقامة تلك املعارض«.
ويبلغ عدد دور النشر املشاركة 
في املعرض 357 ناشرا مباشرا و63 
توكيال مبجموع 420 مشاركا كما 
يبلغ عدد أجنحة املعرض حوالي 

780 جناحا.
وفي االطار ذاته اكد ممثلو عدد 
من دور النشر الكويتية املشاركني 
مبعرض الدوح����ة للكتاب ال� 20 
الدولي  ام����س ان النتاج الفكري 
ب����رواج يعكس  الكويتي يتمتع 
املستوى الثقافي الذي تتمتع به 

باملنطقة.
وقال ممثلو دور النشر الكويتية 
في لقاءات متفرقة مع »كونا« ان 
ذلك النتاج الفكري املتميز جعل 
من زوار املعارض التي تشارك فيها 
دور النشر وجهة للزائرين باعتبار 
ان الكويت »لها باع كبير في دفع 
العملية الثقافية في ارجاء الوطن 
العرب����ي عام����ة ومنطقة اخلليج 

العربي الى االمام«.
وقال احمد اس����ماعيل من دار 
الربيعان للنش����ر ان مش����اركة 
الربيع����ان في مع����رض الدوحة 

استمرت لعدة السنوات مما يعكس 
املستوى املتقدم الذي حتظى به 
الكتب الكويتية مبختلف مشاربها 
س����واء الثقافية او السياسية او 

االجتماعية او االقتصادية.
واوض����ح ان ال����دار تش����ارك 
بنحو 250 عنوان كتاب مبختلف 
املجاالت وهذا ما كان له اثر مبنح 
زوار املعرض مساحة كبيرة لكي 
يقتنوا كل ما ينسجم مع »قريحتهم 

الثقافية«.
ولفت ال����ى ان اقامة املعرض 
الذي يتزامن مع أنشطة »الدوحة 
عاصمة الثقافة العربية لهذا العام« 
اعط����ى دفعة قوية للمعرض بان 
يحقق افضل النتائج املرجوة منه 

في املجال الثقافي.
واشاد باجلهود املبذولة من قبل 
الدوحة  اجلهات املنظمة ملعرض 

للكتاب ال� 20 والتي سخرت جميع 
السبل لتذليل كافة الصعاب التي 
تواجه دور النشر املختلفة لعدد من 
دول العالم مما انعكس على زوار 
املعرض بان يصلوا الى االجنحة 

بشكل ميسر.
الدين  من جانبه قال جم����ال 
س����ليمان من دار اقرأ للنشر ان 
مشاركة الدار هي املشاركة اخلامسة 
باملعرض من خ����الل 300 عنوان 
كتاب متنوع مشيرا الى ان اغلب 
االص����دارات هي ملؤلفني كويتيني 
يتمتعون بتواجد اعالمي مشهود 
من خالل املؤمترات املتخصصة 

والفضائيات املختلفة.
واوضح ان اغلب النتاج الفكري 
للش����باب الكويتي هي اصدارات 
حديثة حيث وج����دت لها رواجا 
لدى زوار املعرض والتي تتناول 
عدة مجاالت منه����ا تربية االبناء 
والنواحي االسرية وتنمية الذات 
اضافة الى احدث مطبوع في مجال 

فن »االنصات واملقاطعة«.
ولفت سليمان الى ان دار اقرا 
لديها اصدار الصغر مؤلف في دول 
مجلس التع����اون اخلليجي وهو 
فالح سعد العجمي الذي لم يتجاوز 
عمره 14 عاما واصدر كتابا يحمل 
عنوان »اخلواطر الذهبية للحياة 
االيجابية« مؤكدا ان الكتاب وجد 

رواجا مميزا.
القطرية  الرقابة  واشاد بدور 
اخلاصة مبعرض الدوحة للكتاب 

التي لم متنع اي كتاب صدر عن 
دار اقرأ اذ ان جميع اصدارات الدار 
مت عرضها باعتبارها منسجمة مع 
الثقافة التي ينشدها كل مجتمع.

من جانبه اكد املدير العام لدار 

»بالتينيوم بوك« للنش����ر جاسم 
اش����كناني لكونا ان مشاركة دور 
النشر الكويتية في معرض الدوحة 
للكتاب ال� 20 ه����ي محل مفخرة 

للكويت.

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 2010/1/27م - 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 226800 د.ك »مائتان و�ستة وع�سرون األف وثمامنائة 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 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.

�أ�سرة مدر�سة نا�سر �سعود 
�ل�سباح �البتد�ئية بنني

يتقدمون باأحر �لتعازي �لقلبية و�ملو��ساة �إىل

�لزميل �ملربي �لفا�سل �لأ�ستاذ

عبد�هلل عبد�لعزيز �لع�سعو�سي

لوفاة �ملغفور له باإذن �هلل تعاىل

و�لـــده

مـديــر �ملدر�ســـة

تغمد �هلل �لفقيد بو��سع رحمته و�أ�سكنه ف�سيح جناته

و�ألهم �أهله وذويه �ل�سرب و�ل�سلو�ن

الصالح: انخفاض سن اإلصابة بسرطان الثدي في الكويت إلى العقد الثالثين
زائرون من أستراليا وفرنسا وإنجلترا وإيطاليا واألردن ومصر والسعودية يستعرضون الجديد في مؤتمر أمراض وجراحة الثدي


