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)سعود سالم(د.فاضل صفر مكرما أحد املهندسني العاملني في املشروع وزير األشغال العامة ووزير الدولة لشؤون البلدية د.فاضل صفر وم.عبدالعزيز الكليب وقيادات »األشغال« أثناء افتتاح املشروع

أحد اجلسور اجلاهزة للمشروعالدراجات النارية تسير على طريق الصبية

حنان عبدالمعبود
أكد وكي���ل وزارة الصحة 
العبداله���ادي ان  د.ابراهي���م 
قرار رؤس���اء مجالس االقسام 
س���يكون خالل الفترة املقبلة، 
مشيرا الى ان هناك آلية مبتكرة 
س���يتم من خاللها اختيارهم. 
وأشار العبدالهادي في تصريح 
صحاف���ي الى اجتم���اع وزير 
الصح���ة د.هالل الس���اير مع 
اقس���ام املستشفيات،  رؤساء 
مبينا انه يهدف الى رسم صورة 
مشرقة للخدمات الطبية التي 
تقدمها الوزارة، الفتا الى نقلة 
نوعية ستش���هدها اخلدمات 
بالفائدة  الصحية مبا يع���ود 
على املواطن واملقيم. وذكر ان 
الوزارة تتبنى قانون احلصانة 
الطبي���ة، مؤكدا انها س���تبذل 
قصارى جهدها إلقرار القانون 

حلماية االطباء الذين يبذلون 
جه���ودا مضنية لتقدمي افضل 
خدمة عالجية وطبية للمواطن. 
من جانب آخر، طالب 70 مفتشا 
ومفتشة نظافة في مستشفى 
العدان وزير الصحة بالعمل على 
اقرار بدل العدوى لهم، مشيرين 
الى انه���م يقومون بالتفتيش 
على املواقع امللوثة باالضافة الى 
غرف العزل في املستشفيات، مما 
يعرضهم بشكل يومي للمخاطر 

الصحية.
ودعا مفتشو النظافة الوزير 
د.هالل الساير الى التحرك سريعا 
حتى يحصلوا على حقوقهم، 
موضحني انهم حاصلون ع لى 
ثانوية عامة، ودبلوم ملدة عامني 
مبستوى فني، وليس اداريا كما 
هو مبني في براءة التعيني التي 

صدرت لهم.

صفر: طريق الصبية إستراتيجي إلحياء المناطق الشمالية إسكانيًا وتجاريًا
فرج ناصر

ش����كر وزير االش����غال العامة 
ووزي����ر الدولة لش����ؤون البلدية 
د.فاضل صفر كل من س����اهم في 
تنظيم هذه املناسبة بالتزامن مع 
االحتفاالت الوطنية العزيزة على 
قلوب اجلميع والتي نستلهم من 
خاللها القوة واالنطالق نحو بناء 
املستقبل معتبرها محطات وطنية 
ملراجعة ما مت تقدميه في املاضي 
للعم����ل على تق����دمي املزيد خالل 

املرحلة املقبلة.
وق����ال ان العن����وان ال����ذي مت 
املناس����بة بأيدينا  اختياره لهذه 
صنعنا طريقن����ا، يدفعنا الى ان 
نقول اننا بأيدينا انش����أنا وطننا 
اجلميل الذي استوعب بني احضانه 
اجلميع بكل ما ب����ه من نعم قلما 

توجد في اي بلد آخر.
واعتبر مشروع طريق الصبية 
التي  من املشاريع االستراتيجية 
تساهم في نقل شمال الدولة من 
وضعها احلالي اخلالي من االنشطة 
التجارية واالسكانية وغيرها الى 
منطقة مملوءة باملشاريع االسكانية 
والتجارية مبا يشكله من رافد مهم 

الحياء تلك املنطقة.
وقال د.صفر ان مجلس الوزراء 
اق����ر انش����اء هيئة عام����ة الدارة 
جزيرة بوبي����ان ومدينة احلرير 
الكيلو مترات  التي تبعد بض����ع 
من طري����ق ومدينة الصبية التي 
ستشتمل على عدة انشطة متكاملة 
ومستقلة بخدماتها واحتياجاتها 
عما هو موجود في اجلانب والطرف 

اجلنوبي من الدولة.

اياد وطنية

واشار الى ان طريق الصبية من 
املشاريع التي اجنزت بأيد كويتية 
وطنية اش����رف عليها مهندس����و 
وزارة االشغال العامة وبالتعاون 
الوطنية  الهندسية  مع الشركات 
حيث تضافرت جهودهم لتنفيذ هذا 
املشروع املهم الفتا الى انهم حرصوا 
خالل العمل على استثمار جميع 
احللول واالمكانات التكنولوجية 
احلديثة لتطبيقها في املش����روع 
ليكون منوذج����ا يكرر في الطرق 
الوزارة  الت����ي س����تقوم  االخرى 

املقاييس املطلوبة.

إنجاز كبير

من جانبه اعتب����ر مدير ادارة 
الطرق السريعة في وزارة األشغال 
م.س����عود النقي مشروع تطوير 
طريق الصبية اخلطوة األولى في 
اجتاه املناطق الشمالية التي ستنشأ 
بها العديد من املش����اريع الكبرى 
كميناء بوبي����ان ومدينة احلرير 

وغيرها من املشاريع االخرى.
واشار الى ان افتتاح هذا اجلزء 
من املش����روع الذي ميثل احلجم 
األكبر منه اجناز كبير تفتخر به 
وزارة االشغال التي يقع على عاتقها 
تنفيذ العديد من املشاريع احليوية 
مبينا انه بافتتاح هذا اجلزء تعتبر 
الوزارة انتهت من اجناز مرحلتني 
من اصل ثالث مراحل يبلغ طولها 
72 كيلومترا. ولفت الى ان الوزارة 
بدأت في تنفيذ املشروع عام 2006 
ومت العمل منذ ذلك الوقت الى حني 
تسلم املرحلتني اللتني مت االنتهاء 
منهما مؤخرا، متوقعا ان يتم اجناز 
املرحلة الثالثة وصوال الى جزيرة 
بوبي����ان خالل الس����نوات الثالث 

القادمة.
من جهته، قدم املدير التنفيذي 
في ش����ركة املجموعة املش����تركة 
للمقاوالت م.بس����ام دهبر خالص 
الش����كر لوزير االش����غال ووكيل 
ال����وزارة والعاملني بها على كافة 
التسهيالت التي قدموها للشركة 
في تسهيل واجناز طريق الصبية 
واملش����اريع االخ����رى التي تعمل 
الش����ركة على تنفيذها بالتعاون 
مع الوزارة، مشيرا الى ان الشركة 
حرصت على تنفيذ املشروع وفق 
مقاييس عاملية وضعتها الوزارة 
لضمان االستفادة منه قدر االمكان 

وما يتناسب واحلاجة من ذلك.
واشاد بالعالقة القدمية واملميزة 
بني الش����ركة والوزارة في تنفيذ 
العدي����د م����ن املش����اريع املاضية 
الى  الت����ي يطمح  واملس����تقبلية 
تنفيذه����ا متمني����ا ان يتم جتاوز 
بعض االج����راءات البيروقراطية 
باالضاف����ة الى صعوبة احلصول 
على الضمانات املالية من البنوك 
التجاري����ة للعم����ل عل����ى تنفيذ 

العام����ة م.عبدالعزيز الكليب عن 
س����عادته إلجناز مشروع طريق 
الصبية احد اهم مشاريع الطرق 
التي تعمل الوزارة على تنفيذها 
خالل املرحلة احلالية معتبرا ان 
املش����روع بوابة نقل التنمية الى 

الشمال.
واش����ار الى ان الوزارة تعمل 
حاليا على تنفيذ مجموعة كبيرة 
وضخمة من املش����اريع احليوية 
التي س����تمثل نقلة نوعية كبيرة 
في طبيعة اخلدمات واملنشآت في 

الدولة.
واعرب عن سعادته الفتتاح هذا 

بتنفيذها خالل املرحلة املقبلة التي 
مت وضع اجن����دة خاصة بها على 
جدول اعمال مشاريع الوزارة في 

مختلف مناطق الكويت.
واوضح د.صفر ان مش����روع 
جس����ر الش����يخ جابر سيكون له 
دور كبير في تقليص واختصار 
املس����افة الى املنطقة الش����مالية 
بالدولة باالضاف����ة الى دوره في 
احياء تلك املنطقة متوقعا ان يتم 
فتح مظاريف املشروع في الثامن 

من يوليو املقبل.
وشدد على اهمية دعم العاملني 
في الوزارة والشد على ايديهم ملا 
يقومون به من اعمال تساهم في 
الدولة وحتملهم  تطوير وتنمية 
جميع املشاكل التي تعترضهم في 
سبيل حتقيق ذلك، مشيرا الى ان 
الوزارة مقبلة على مشاريع عديدة 
حتتاج الى تضافر اجلهود املختلفة 

الجناز ما تطمح له.
ولف����ت د.صفر الى ان املرحلة 
الثالثة من املشروع التي يعمل بها 
حاليا تتم مناقشة االشكاالت التي 
تعترضها وذلك من خالل التنسيق 
مع شركة النفط لتجاوز اي عقبة 

تقف امام تنفيذ هذه املرحلة.
وقال ان الوزارة تعمل بالتعاون 

مع جلنة املناقصات املركزية لدراسة 
العروض املقدمة لتنفيذ املشاريع 
وف����ق اللوائح والنظم التي تنظم 
هذه العملي����ة دون اخلروج عنها 

او جتاوزها.
وب����ني ان االزمة املرورية التي 
تعاني منها الدولة لها مس����ببات 
كثي����رة اهمها الزيادة الس����كانية 
والتسهيالت الكبيرة في قضية متلك 
املركب����ات وقيادتها باالضافة الى 
عدم االعتماد على النقل اجلماعي، 
مشيرا الى اهمية انشاء مدن جديدة 
للتخفيف من الضغط على املناطق 

احلالية املأهولة بالسكان.

إستراتيجية المرور

واعلن د.صفر عن انتهاء مجلس 
الوزراء من اقرار االس����تراتيجية 
العام����ة للم����رور بوضع احللول 
والعالج جلميع املشاكل املرورية 
من خ����الل اجراء بع����ض االمور 
املتعلق����ة باالش����ارات واخلطوط 

االرضي����ة باالضافة الى تفاصيل 
اخرى عديدة، مشيرا الى اقرار هيئة 
عامة تعنى بشؤون الطرق من قبل 
مجلس الوزراء الفتا الى ان الهيئة 
تس����ير حالي من خالل محورين 

قانوني وفني.
وبني ان احمل����ور القانوني مت 
الفتوى والتشريع  ارساله الدارة 
والفني لدى وزارة الداخلية لدراسته 
حيث تقر وتغطي من خالله جميع 

املشاكل احلالية.

مشاريع حيوية

بدوره، عبر وكيل وزارة االشغال 

مركز الفحوصات وضبط الجودة ينجز
 2479 طلب فحص خالل يناير

»الصحة«: قرار رؤساء مجالس األقسام
 يرى النور قريبًا وآلية جديدة الختيارهم

فريحة األحمد: زيارة األطباء ترتقي بالخدمات الطبية
قالت رئيسة اللجنة العليا جلائزة األم املثالية 
لألسرة املتميزة الشيخة فريحة األحمد امس ان 
زيارة األطباء واالستشاريني من اخلارج تساعد 

في االرتقاء باخلدمات الطبية في البالد.
وأكدت الشيخة فريحة في تصريح ل� »كونا« 
على هامش زيارتها ملستش����فى جابر األحمد 
للقوات املسلحة مبناسبة زيارة وفد طبي أميركي 
للمستشفى حرص القيادة السياسية على تطوير 
وحتس����ني جودة اخلدمات الصحية من خالل 

االستفادة من اخلبرات العاملية.
وأعربت عن أملها في ان تكون هذه الزيارات 
بصفة مستمرة ودائمة ملا تلعبه من دور كبير 
في تدريب األطباء الكويتيني على أحدث الطرق 
العالجية مبا يعود بالنفع على الطبيب واملريض 
اضافة الى توفير عناء الغربة ومشقة السفر على 
املرضى وذويهم في ظل توافر احدث االجهزة 

واملعدات الطبية في املرافق الصحية في البالد.
وأشادت الشيخة فريحة بدور وجهد مدير ادارة خدمة املتقاعدين 
والعالج باخلارج في وزارة الدفاع الشيخ صباح العبداهلل ودور امللحقية 
العسكرية في السفارة الكويتية في الواليات املتحدة في تنسيق زيارة 
ه����ذا الوفد الطبي الكبير. يذكر ان الوف����د الطبي األميركي الزائر من 
مستش����فى »ميموريال هيرمان« في والية تكساس يضم تخصصات 

القلب  السرطان والعظام والتجميل وجراحة 
والش����رايني وأمراض النساء والوالدة والعقم 
والباطنية اضافة الى جراحة املخ واألعصاب 
واألن����ف واألذن واحلنجرة والعيون وجراحة 
األسنان واألمراض املعدية واجلهاز الهضمي.

وكان الوفد الزائر قد أجرى عددا من العمليات 
اجلراحية في مستش����فى جابر األحمد للقوات 
املس����لحة. وقالت مديرة العالقات الدولية في 
مستشفى »ميموريال هيرمان« د.عبير صقر 
في تصريح ل� »كونا« ان الفريق الطبي أجرى 
جراحات صعب����ة تكللت بالنجاح. وأوضحت 
صقر انه مت إجراء 4 عمليات جتميل لتشوهات 
وجراحات في اجليوب األنفية واألنف واألذن 
واحلنجرة، اضافة الى ان الفريق الطبي أجرى 
جراحة معقدة في القولون واستئصاال جزئيا 
للمعدة. وذكرت ان الوفد الطبي األميركي الزائر 
عاين العديد من احلاالت في مستشفى جابر األحمد للقوات املسلحة 
ومركز حسني مكي جمعة ومستشفى ابن سينا ومركز البحر للعيون، 
اضافة الى تشخيص عدد من احلاالت املرضية في العيادات. من جانبه، 
قال استشاري جراحة املخ واألعصاب البروفيسور بون بول ل� »كونا« 
عقب معاينته عددا من احلاالت الصعبة في مستشفى ابن سينا للمخ 
واألعصاب ان املستشفى يحتوي على احدث أنواع االجهزة الطبية.

الرشيدي: الطاقة الذرية رخيصة لكنها ال تخلو من المخاطر
دانيا شومان

اشار الباحث بإدارة السواحل وتلوث 
الهواء في معهد الكويت لألبحاث العلمية 
د.مفرح الرشيدي الى ان البرامج النووية 
تشهد تطورا سريعا واحلاجة اليها اضحت 
اقتصادية واملستقبل سيكون للطاقة الذرية 
وه����ي طاقة رخيصة ولكنها ال تخلو من 
املخاطر، مستذكرا عددا من احلوادث التي 
وقعت في السابق منها حادثة تشرنوبل 

في اوكرانيا والتي الزالت آثارها موجودة 
حتى اآلن، جاء ذلك خالل احملاضرة التي 
ألقاها مبعية الوكيل املس����اعد لش����ؤون 
التعلي����م والتدريب باإلناب����ة مدير عام 
أكادميية سعد العبداهلل للعلوم األمنية 
اللواء فهد الشرقاوي صباح امس بحضور 
حش����د غفير من ضباط وقادة الداخلية 
يتقدمهم وكيل وزارة الداخلية لش����ؤون 
األمن العام اللواء د.مصطفى الزعابي في 

مقر الدفاع املدني بجنوب السرة، وأضاف 
الرشيدي ان اكتشاف النشاط االشعاعي 
يع����ود الى عام 1896 ع����ن طريق العالم 
بيكري����ل وعرف ان امل����ادة التي حتتوي 
على امالح اليورانيوم وهي عنصر مشع 
يؤث����ر في األم����الح الفوتوغرافية وفيها 
عدد من االش����عاعات الضارة، الفتا الى 
ان الطبيعة االشعاعية تصدر طاقة على 
شكل امواج او جزيئات من عدة مصادر 

كما ان اجلس����يمات او الرقائق تنقس����م 
الى جسيمات ألفا وجسيمات بيتا وهي 

جسيمات عنصرية لها كتلة وشحنة.
وبني الرشيدي ان لألشعة الكهرطيسية 
فيها اشعة سينية متعارف عليها وفيها اشعة 
غاما وهي اخطر انواع االشعة وتستطيع 
ان تخترق جسم االنسان واالستيل وال 
يستطيع ردها اال الرصاص. وأكد الرشيدي 
ان للمفاعل النووي عمر افتراضي هو 40 

عاما كما ان العالم يحتوي حاليا على 435 
مفاعال واغلب تل����ك املفاعالت توجد في 
اميركا واليابان وأوروبا والهند وفي الدولة 
العبرية مفاعالن نوويان، مشيرا الى ان 
دول مجلس التعاون اخلليجي طلبت من 
الوكالة الدولية للطاقة الذرية املساعدة في 
تطوير القدرات النووية واملدنية والوكالة 
ردت ان االمور ايجابية وستس����اعد دول 

املجلس في اخلطط املستقبلية.

أعلنت وزارة األش���غال العامة امس ان املركز احلكومي للفحوصات 
وضبط اجلودة واألبحاث قام باستقبال واجناز 2479 طلب فحص يتعلق 
مبواد ومواقع عدة خالل شهر يناير املاضي. وقالت ادارة العالقات العامة 
في الوزارة في بيان صحافي ان املركز يقدم اخلدمات املختلفة للوزارات 
واجلهات احلكومية والشركات األهلية األخرى للمنشآت او أعمال الطرق 
للتأكد من مطابقتها للمواصفات واملقاييس العاملية واحمللية واملواصفات 
الفنية للوزارة. وذكرت ان ادارة مختبرات الطرق فحصت 847 طلبا منها 
عينات اسفلتية واعتماد خلطات اسفلتية وزيارات موقعية وسحب مواد 
وفحص عينات رمل وصلبوخ وفحص التدرج احلبيبي وتصميم طبقات 
الرصف وفحص الطريق بجهاز )الدينافلكت( وفحص عينات بالط متداخل 
و)كربستون(. وأضافت ان ادارة املختبرات االنشائية أجنزت 1629 طلب 
فحص منها فحوصات كيميائية وفيزيائية مختلفة ومعايرة وخالطات 
مركزية وماكينات فحص مكعبات و)سبيدي( وحتميل اسقف وجسور 

وفحص مختبري لعينة دفان وفحص كثافة موقعية.

املشروع في الوقت الذي حتتفل فيه 
الدول����ة باالعياد الوطنية وفرحة 
التحرير رافعا اسمى آيات التهنئة 
والتبريكات ملقام صاحب السمو 

األمير ولسمو ولي العهد األمني.
من جهته، اشار الوكيل املساعد 
لش����ؤون الطرق حسني ذياب الى 
دعم سمو رئيس مجلس الوزراء 
لقياديي وزارة االشغال وحثهم على 
مواصلة مسيرة التنمية سواء من 
خالل مقابلتهم املباشرة معه او عن 
طريق وزير االشغال د.فاضل صفر، 
الفتا كذلك الى دعم الشيخ احمد 
الفهد الذي اكد خالل احدى املقابالت 
ان الدولة مهتمة في تنفيذ مشاريع 
الدول����ة وخططها حتى لو تطلب 
األمر ان تس����تدين الدولة االموال 
مما يشير بشكل واضح الى وجود 
نية ورغبة لدى احلكومة في تنفيذ 
املشاريع احليوية والتنموية مشيدا 
بدور جميع مس����ؤولي الدولة في 
مختلف اجلهات ذات العالقة الذين 

س����اهموا في اجناز هذا املشروع 
احليوي واملهم منذ بداية تأسيسه 
الى حني االنتهاء منه باالضافة الى 
كافة الشركات واملقاولني واملكاتب 
الهندسية العاملني مع الوزارة الذين 
كان لهم الدور الكبير في اجنازه 
من خالل تصميمه وتنفيذه بأعلى 
املواصفات املعنية في إنشاء وتنفيذ 
الطرق. ولفت الى دور مهندس����ي 
ال����ذي اعتبرهم اجلنود  الوزارة 
املجهولني في تنفيذ املشاريع التي 
تعمل على تنفيذها والتي بدورها 
تساهم في تطوير مرافق وخدمات 
الدولة مبا يتناسب واحلاجة منها 
كمش����روع اخلطابي الذي يعتبر 
من احد اهم مشاريع الطرق والتي 
قامت وزارة االشغال بتنفيذها خالل 
املرحلة املاضية. واعتبر ذياب ان 
تصميم طريق الصبية من احدث 
التصاميم اخلاصة مبشاريع الطرق 
مبا يتضمنه من استخدام احدث 
الوس����ائل التكنولوجية احلديثة 
برفع مس����توى ادائه، معلنا عزم 
الوزارة طرح العديد من املشاريع 
الضخمة خالل السنة احلالية األمر 
الذي يتطلب تضافر اجلهود من 
مختلف جه����ات الدولة لبدء هذه 
املش����اريع وضمان انشائها وفق 

جهود مميزة للعالقات العامة
كلمة شكر يجب ان تقال بحق إدارة العالقات العامة التي سهلت عمل 
االعالميني والقنوات التلفزيونية وذلك بحق مديرها الفذ حميد بوشهري 
واملوظفني انور املطر واحمد املطيري وشهرة اشكناني الذين بذلوا جهودا 

مميزة منذ بداية احلفل حتى نهايته.

س�يكون لجس�ر الش�يخ جاب�ر دور كبي�ر ف�ي تقليص واختص�ار المس�افة إل�ى المنطق�ة الش�مالية.. وفت�ح مظاريف المش�روع ف�ي 8 يولي�و المقبل

الكليب: »األش�غال« تعم�ل على تنفي�ذ مجموعة كبيرة من المش�اريع 
التي س�تمثل نقلة نوعية كبيرة في طبيعة الخدمات والمنش�آت في الكويت

أكد خالل افتتاحه المرحلتين 1 و2 من المشروع أن مجلس الوزراء أقر هيئة عامة إلدارة جزيرة بوبيان ومدينة الحرير

امل�شت�شار/ رئي�س املحكمة الكلية  

وزارة العــــــــدل
اإعالن عن بيع  عقار باملزاد العلني

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

العدل  بق�شر  الثاين  بالدور   -  48 قاعة   - 2010/3/15م  املوافق  االثنني  يوم  وذلك 

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

2008/198 بيوع/1.

1- جا�شم �شليمان علي اخلواري 2 - حمد �شلمان علي اخلواري 3 - فايزه  املرفوعة من: 

�شلمان علي ال�شلمان.

1- فوزي �شلمان علي اخلواري. 2 - نادية �شلمان علي اخلواري. 3-يو�شف  �شـــــــــــــــــد: 

�شلمان علي اخلواري. 4- علي �شلمان علي اخلواري. 5 - �شباح �شلمان علي اخلواري.

اأواًل: اأو�صاف العقار:

وم�ساحته 750م2   22 ق�سيمة 143 طريق   50 منزل   2 �سارع   3 بيان قطعة  العقار مبنطقة  يقع 

احدى  من  به  ومالحق  �سوارع  ثالثة  على  العقار  يقع   .1984/6346 رقم  بالوثيقة  واملو�سوف 

اجلهات حائط جار ومك�سي باحلجر ومكون من دور ار�سي واول و�سرداب وملحق واالر�سيات من 

ال�سرياميك والتكييف مركزي. الدوراالأر�سي: �سالتني + غرفتني + 3 حمامات + مطبخ حت�سريي 

+ مطبخ + غرفة غ�سيل. الدور االأول: �سالة + 5 غرف + 4 حمامات. ال�سرداب: �سالة + غرفة 

+ خمزن. امللحق: ديوانية + حمام.

ثانيًا: �صروط املزاد:

كويتي«.  دينار  األف  و�سبعون  وخم�سة  »�ستمائة  د.ك   675000 قدره  اأ�سا�سي  بثمن  امل��زاد  يبداأ   : اأوالً  

وي�سرتط للم�ساركة يف املزاد �سداد خم�س ذلك الثمن على االأقل 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 االأقل واإال اأعيدت 

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

رابعــًا: ف�ي حالة اإيداع من اعتمد عطاءه خم�س الثمن على االأقل يوؤجل البيع مع زيادة الع�سر.

خام�صًا: اإذا اأودع املزايد الثمن يف اجلل�سة التالية حكم بر�سو املزاد عليه اإال اإذا تقدم ف�ي هذه اجلل�سة 

من يقبل ال�سراء مع زيادة الع�سر م�سحوباً باإيداع كامل ثمن املزاد ففي هذه احلالة تعاد املزايدة ف�ي نف�س 

اجلل�سة على اأ�سا�س هذا الثمن.

�صاد�صًا: اإذا مل يقم املزايد االأول 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 واليعتد 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 احلاالت ر�سوم نقل وت�سجيل امللكية وم�سروفات اإجراءات 

التنفيذ ومقدارها 200 د.ك واأتعاب املحاماة واخلربة وم�ساريف االإعالن والن�سر عن البيع يف ال�سحف 

اليومية.

ثـامـنًا: ين�سر هذا االإعالن تطبيقاً للقانون وبطلب املبا�سرين الإجراءات 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.

للمادة 266 من قانون املرافعات.  تنبيه: 1 - ين�سر  هذا االإعالن عن البيع باجلريدة الر�سمية طبقاً 

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 االأخرية 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 امل��ادة  باأحكام  عماًل  اخلا�س  ال�سكن  الأغرا�س  املخ�س�سة  البيوت 

امل�سافة بالقانون رقم 9 ل�سنة 2008.

الشيخة فريحة األحمد


