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الجامعــــة
والتطبيقي

آالء خليفة
يقيم القس����م النقابي بإدارة الشؤون 
الطالبية التابعة لعمادة ش����ؤون الطلبة 
بجامعة الكويت اسبوع التوعية بالعمل 
النقابي اليوم ويس����تمر حتى 26 اجلاري 
على مس����رح عثمان عبداملل����ك في كلية 

احلقوق.

وفي هذا الصدد نظمت االدارة برنامجا 
خاصا باالس����بوع وهو عبارة عن اقامة 
معرض للقوائم الطالبية وندوة »دور الطلبة 
ف����ي االنتخابات« وندوة »دور االعالم في 
الوعي النقابي« ومسابقة البالي ستيشن 
لكرة القدم بني القوائم الطالبية، واخيرا ندوة 

»اهمية احلركة الطالبية الكويتية«.

أسبوع للتوعية بالعمل النقابي في الحقوق

الكندري: منتدى العمل التطوعي
 ينطلق في باريس 25 الجاري

اتحاد الطلبة: تطبيق شروط التحويل الجديدة 
في الجامعة العام الدراسي المقبل

عن دور اإلعالم ف����ي دعم العمل 
التطوعي. إلى جانب تنظيم معرض 
للصور من اجلانبني ومبش����اركة 
عدد م����ن املس����ؤولني واملعنيني 
بالعم����ل التطوعي ف����ي البلدين. 
وأضاف د.الكن����دري: من اجلانب 
الكويتي ستش����ارك ش����خصيات 
بارزة ف����ي مقدمتهم رئيس مركز 
أمثال  الش����يخة  التطوعي  العمل 
األحمد ووكيل الش����ؤون احمللية 
بدي����وان س����مو رئي����س مجلس 
الوزراء ناي����ف األركيبي ورئيس 
مجلس إدارة جمعية الهالل األحمر 
برجس البرج����س ووزير اإلعالم 
السابق وأس����تاذ اإلعالم بجامعة 
الكويت د.أنس الرشيد. والزميل 
الكاتب سامي النصف، واملستشار 
العامة  خالد بشارة ممثل األمانة 
لألوقاف. في املقابل، يش����ارك من 
اجلانب الفرنسي عدد من ممثلي 
اجلهات التطوعية وأساتذة جامعات 
متخصصني في املجال. من جانب 
آخر، أكد د.فايز الكندري حضور 
ومشاركة جميع الطلبة الدارسني 
في اجلمهورية الفرنسية واالحتاد 
الوطني لطلبة الكويت � فرع فرنسا 

والدول املجاورة.

وبحضور أمني عام اجلامعة د.أنور 
اليتامى والذين لم يدخروا جهدا 
في اعمال كل ما يصب ويخدم تلك 
الشريحة الطالبية بجامعة الكويت 
بالشكل األمثل واملناسب واملساهمة 

في تذليل كل الصعاب أمامهم.
ومن جهة أخرى أعلن مسؤول 
الثقافي  التخطي���ط والنش���اط 
باالحتاد الوطني لطلبة الكويت 
� ف���رع اجلامعة محمد املطر بأن 
االحتاد قام بجولة ميدانية بني 
املواقع اجلامعية بجميع كلياتها 
لتلق���ي الكثير م���ن املقترحات 
الطالبي���ة وامل���واد التي يرغب 
زمالؤنا الطلبة في نزولها بالفصل 
الدراسي الصيفي، وذلك ملخاطبة 
عمادة القبول والتسجيل للعمل 
على ن���زول تلك املواد بناء على 
رغبات اجلموع الطالبية في تلك 

الكليات.

املجتمع املدني واملراكز املعنية في 
مجاالت التطوع باختالفها، وذلك 
إل����ى جانب االس����تفادة من  كله 
خبرات وجتارب املعنيني بالتطوع 
في اجلمهورية الفرنس����ية. وبنينّ 
الكندري أن املنتدى يعقد على مدى 
يومني ف����ي جامعة باريس دوفني 
Paris Dauphine التي تعد احدى أهم 
وأبرز اجلامعات الباريسية، ويضم 
بأنشطته حلقتني نقاشيتني، األولى 
عن تبادل اخلبرات والتجارب في 
مجال العمل التطوعي في الكويت 
الفرنسية، والثانية  واجلمهورية 

قد أتى بعد العدي����د من اللقاءات 
الرس����مية فيما بني  واملخاطبات 
االحتاد واجلهات املعنية والتي كان 
رأسها لقاء وزيرة التربية والتعليم 
العال����ي د.موضي احلمود ومدير 
الفهيد  الكويت د.عبداهلل  جامعة 

آالء خليفة
برعاية سمو رئيس مجلس 
الوزراء الش����يخ ناصر احملمد، 
تنطلق في العاصمة الفرنسية 
باري����س، بعد غ����د الثالثاء 25 
من اجلاري نش����اطات منتدى 
»العمل التطوعي... سمة املجتمع 
الكويتي«، وذلك بتنظيم مشترك 
م����ن جانب س����فارتنا واملكتب 
الثقافي في باري����س. وفي هذا 
الصدد، أوض����ح رئيس املكتب 
الثقافي بباريس د.فايز الكندري 
أن العمل التطوعي أصبح سمة 
من سمات دول العالم املتقدمة، 
املثال  وأن املجتم����ع يض����رب 
األوضح عربيا وإقليميا ودوليا 
في هذا املجال. وأضاف د.الكندري 
من هذا املنطلق تبلورت الفكرة 
األساس����ية نحو تنظيم نشاط 
خ����اص بالعم����ل التطوعي في 
الكويت إلبراز س����مة املجتمع 
الكويتي في التطوع ودور الدولة 
مبختلف اجلهات واملؤسس����ات 
احلكومية في مجال دعم العمل 
التطوع����ي وتعزي����ز املضمون 
الع����ام له����ذا العمل م����ن خالل 
إشراك ودعم وتشجيع مؤسسات 

آالء خليفة
هنأ رئي����س الهيئة اإلدارية 
باالحتاد الوطني لطلبة الكويت 
� فرع اجلامع����ة عمار الكندري 
الطالبية بتأجيل قرار  اجلموع 
اجلامعة بشأن تطبيق شروط 
التحويل إلى بداية العام اجلامعي 
2011/2010 وعلى الطلبة الذين يتم 
قبولهم آنذاك والدفعات الالحقة. 
وأضاف الكندري أن إصدار هذا 
القرار يعد إجنازا يضاف ملسيرة 
اإلجنازات التي تدون في سجالت 
االحتاد والتي تأتي إميانا بحرصنا 
الدائ����م على مصلح����ة زمالئنا 
الطالب والطالب����ات باجلامعة 
والعم����ل على خدمتهم التي من 
أجلها وجدن����ا باالحتاد، وذلك 
للدفاع عن حقوقهم ومكتسباتهم 
الطالبية في أي ظرف أو مكان. 
ونوه الكندري الى أن هذا القرار 

برعاية رئيس الوزراء وينظمه المكتب الثقافي والسفارة

د.فايز الكندري

د.أحمد الرفاعي

عمار الكندري

الرفاعي لتشكيل لجنة تختار مدير الجامعة المقبل بأسرع وقت

آالء خليفة
الكويت  كش���ف امني عام جامع���ة 
د.ان���ور اليتامى ان مجل���س اجلامعة 
سيعقد اجتماعه برئاسة وزيرة التربية 
ووزيرة التعليم العالي والرئيس االعلى 
للجامعة د.موضي احلمود، مطلع يونيو 

املقبل. 
وقال د.اليتامى في تصريح خاص 
ل� »األنباء وفي رده على س���ؤال حول 
اعتراض جمعية اعضاء هيئة التدريس 
بجامعة الكويت على مش���روع قانون 
اجلامع���ة املقت����رح من قب���ل االدارة 
اجلامعية، ان هناك مشروعني احدهما 
خ���اص بجامعة الكويت واآلخر خاص 
باجلامع���ات احلكومي���ة، موضحا ان 
مش���روع قانون جامع���ة الكويت رفع 
ملجلس االم����ة وس���تتم مناقشته في 
التعليمي����ة وقدمته د.سلوى  اللجنة 
اجلسار مشيرا الى ان مثل تلك القوانني 
تقر من قبل مجلس االمة وليس من قبل 

جامعة الكويت.

وح���ول توقي���ع 
عقوبات على عضو 
هيئ���ة التدريس من 
خالل القانون وانها ال 
تليق باملكانة العلمية 
ل���ه ق���ال ان اللجنة 
التعليمي���ة مبجلس 
االمة التي من ستناقش 
القانون وبالفعل ابدى 
اعضاؤها مالحظاتهم 
عل���ى بع���ض بنود 
القانون وهي مقترحات 
وهكذا احلال بالنسبة 
اجلامعات  لقان���ون 

احلكومية وسيتم عرضهما على مجلس 
اجلامعة لتبني تلك املقترحات، والفصل 
في هذا املوضوع سيكون لدى مجلس 

االمة.
وحول اجلديد في مش���اريع االمانة 
العامة في الفترة احلالية قال د.اليتامى: 
لقد تبنت االمانة العامة عدة مش���اريع 

ومنها م���ا مت تطبيقه 
بالفعل، فعلى س���بيل 
املثال مت تعيني جميع 
للتوظيف  املتقدم���ني 
باجلامع���ة م���ن ذوي 
االعاقة، مشيرا الى انها 
املرة االولى في تاريخ 
التي  الكويت  جامع���ة 
يصدر فيها اعالن خاص 
لذوي االعاقة، معربا عن 
امله في ان يفتح الباب 
لتل���ك الفئة في جميع 
وزارات الدول������ة وان 
تكون له���م االولوي���ة 

في التوظيف.
واضاف ان االمانة العامة ستحرص 
في بداية كل س���نة مالية على توظيف 
ذوي االعاقة ثم بعد ذلك سنلتفت الى 

الفئات االخرى.
كما لفت د.اليتام���ى الى ان االمانة 
العامة تدرس حاليا كيفية تهيئة االجواء 

لهم ورعايتهم رعاية خاصة وقد وقعت 
منذ ايام على تعميم يشدد على ضرورة 
االهتمام بهم وتوفير جميع سبل الراحة 
حتى يكونوا جزءا حيويا في املجتمع 

اجلامعي.
ومن جهة اخرى كش���ف د.اليتامى 
عن ان االمانة العامة انتهت مؤخرا من 
مش���روع الدوام املسائي، موضحا انها 
املرة االولى في تاريخ جامعة الكويت 
التي سيعني فيها موظفون يداومون في 
الفترة املسائية من الساعة 2 -9 مساء 
حتى ميكن مد ساعات الدوام الرسمي في 
اجلامعة، ولقد مت نشر االعالن وانتهت 
فت���رة تقدمي طلب���ات االلتحاق للعمل 
بالدوام املسائي. وعلى صعيد متصل 
اشار د.اليتامى الى ان االمانة العامة قد 
الداخلي  التدقيق  قامت بتفعيل مكتب 
وهو احد مشاريع االمانة العامة من اجل 
تأصيل الشفافية في العمل مؤكدا على 
قناعته بأن العم���ل دون تدقيق ودون 

مراقبة خارجية ال يؤتي بثماره.

أكد رئيس جمعية أعضاء هيئة 
التدريس بجامعة الكويت د.احمد 
الرفاع����ي انه اجتم����ع مع وزيرة 
التربية ووزي����رة التعليم العالي 
د.موضي احلمود بوزارة التعليم 

العالي حيث:
طالب����ت اجلمعية بتش����كيل 
جلنة الختي����ار مدي����ر اجلامعة 
املقبل بالس����رعة الالزمة في ظل 
قرب انتهاء عمر اإلدارة اجلامعية 
احلالية وذلك حلسن سير العمل 
وملا فيه مصلحة اجلامعة واملجتمع، 
وقال ان االرتقاء باجلامعة ال ميكن 
ان يتم إال من خالل االرتقاء بأداء 
أعضاء هيئة التدريس، وأداؤهم ال 
ميكن ان يرتقي دون أن تعي إدارة 
اجلامعة دور األقسام العلمية ودور 
اخلدم����ات االلكترونية واملكتبات 
واملجالت العلمية وغيرها في هذه 

العملية.

نقلة نوعية

وأض����اف ان اإلدارة اجلامعية 
ولألس����ف اعتقدت أنها تستطيع 
الس����يطرة من خالل التعسف في 
الس����لطة ال االس����تناد إل����ى مبدأ 
احلجة باحلجة والذي هو أساس 
املوضوعي����ة واملنهجية العلمية، 
لذا نرجو أن يكون العام الدراسي 
املقبل ممثل لنقلة نوعية لطبيعة 
العالقة الت����ي يجب ان تكون بني 
اإلدارة اجلامعي����ة وأعضاء هيئة 

التدريس. 
كما قدمت جمعية أعضاء هيئة 
التدريس مقترحا للوزيرة بشأن 

خلق شرائح ملدد مختلفة ملكافأة 
نهاي����ة اخلدمة بحيث يحصل من 
أمت 30 عاما على 18 مرتبا شامال، 
ومن تقل خدمته عن ذلك عند وقت 
التقاعد يصرف له بناء على عدد 
سنوات اخلدمة. فمن أمت 15 سنة 
مثال يصرف له 9 رواتب شاملة، 
وذلك حتى ال يحرم من يتقاعد قبل 
املدة احملددة من هذه امليزة وبصورة 
كاملة وخصوصا في حالة الوفاة أو 
املرض، وقد وعدت الوزيرة بعرض 
هذا األمر على اجلهات املس����ؤولة 
واتخ����اذ ما يلزم نح����و الوصول 
إلى صيغة توافقية حتفظ حقوق 

أعضاء الهيئة التدريسية.

كوادر مفصلة

وأوضحت اجلمعية للوزيرة 
ضرورة بعث كوادر مفصلة تبني 
سلم الرواتب لفئتي مدرسي اللغات 
واملدرسني املساعدين كما هي مبينة 
في توصية اللجنة اجلامعية التي 
أنشئت ملس����اواة هذه الفئات مع 
نظرائهم في املجال التدريسي في 
التطبيقي  العامة للتعليم  الهيئة 
والتدريب، وق����د وعدت الوزيرة 
الكتب  ال����الزم وإرس����ال  باتخاذ 
واملستندات الالزمة للهيئة العامة 

للخدمة املدنية.
كما أكدت اجلمعية مرة أخرى 
مطالبته����ا بزيادة مكاف����أة نهاية 
اخلدمة ألعضاء الهيئة التدريسية 
بجمي����ع فئاتها م����ن زمالئنا غير 
الكويتي����ني بحي����ث تصرف على 
أساس الراتب الشامل وليس الراتب 

األساسي والعالوة االجتماعية فقط 
حيث ان هذه املكونات متثل جزءا 
الشامل، وذلك  الراتب  يسيرا من 
لتحفيز أعضاء الهيئة التدريسية 
املتميزين لالنضمام واالستمرار في 
العمل بجامعة الكويت، وقد طالبت 
الوزيرة مبزيد من الدراسة حول هذا 
األمر وعرضه على مجلس اجلامعة 
حتى يتسنى مراسلة مجلس اخلدمة 

املدنية حول هذا األمر فيما بعد.
وقال د.الرفاع����ي انه مت إبالغ 
الوزي����رة بضرورة ح����ث اإلدارة 
القي����ام بوضع  اجلامعي����ة على 
الالزمة لعملية صرف  الضوابط 
تذاكر سفر ألعضاء هيئة التدريس 
على درجة رج����ال األعمال وذلك 
بالس����رعة الالزمة حت����ى يتمكن 
مجلس اخلدم����ة املدنية من البت 
فيها، علما أن اإلدارة اجلامعية لم 
تقم بالرد حول هذا األمر لديوان 
اخلدمة املدنية منذ عدة أشهر، وقد 
أبدت الوزيرة استعدادها للدفع بهذا 

األمر بالسرعة الالزمة.

الرواتب التقاعدية

كما طالب����ت اجلمعية بزيادة 
الرواتب التقاعدية ألعضاء هيئة 
التدريس والتي ال تزيد حاليا على 
ثلث الراتب الش����امل، وقد وعدت 
الوزيرة بترتيب لقاء بني اجلمعية 
والهيئة العامة للتأمينات لتداول 

هذا األمر والوقوف على جوانبه 
املالية والقانونية.

الس����فر  وان تك����ون تذاك����ر 
للكويتيني وغير الكويتيني متاحة 
على جم����ع خطوط الطيران دون 
اقتصارها على اخلطوط اجلوية 
الكويتية وخصوصا ان اخلطوط 
اجلوية الكويتية مقبلة على عملية 
التخصيص، كما ان هذا الش����رط 
قد أزيل عن املبتعثني من جامعة 
الكويت منذ أكثر من عامني، وقد 
أبدت الوزيرة تعاطفها حول هذا 
املوضوع ووع����دت بتحقيق هذه 

امليزة بالسرعة الالزمة.
وأشار الى ان اجلمعية طالبت 
بان يتمتع عضو هيئة التدريس 
مبيزة تعليم ولدي����ن على األقل 
امل����دارس اخلاصة أس����وة  ف����ي 
الكويتيني وبعض  بزمالئهم غير 
الكويتيني وعل����ى نفقة اجلامعة 
ودون أي شروط، وأبدت الوزيرة 
استعدادها للدفع بهذا األمر داخل 
وخارج اجلامعة، ودعت اجلمعية 
الوزيرة لقي����ام اإلدارة اجلامعية 
بصرف ميزانية اجلمعية بناء على 
قرار مجلس اجلامعة وذلك للسنة 
املالي����ة 2011/2010 والتي تبدأ في 
بداية شهر ابريل 2010 علما أن إدارة 
الشؤون املالية بجامعة الكويت لم 
تتسلم قرارا بصرف هذه االعتمادات 
حتى تاريخه، وقد بينت الوزيرة 
ضرورة صرف هذه املس����تحقات 
بالسرعة الالزمة نظرا لاللتزامات 
املالية للجمعية جتاه الغير نتيجة 

لنشاطاتها.

صرف العالوة

وق����ال انه أوض����ح للجمعية 
ضرورة تعدي����ل النظم املرتبطة 
بصرف الع����الوة الزوجية وبدل 
الس����كن في حالة كون الزوجات 
مقيمات مع أبنائهن خارج الكويت، 
حيث تعامل هذه الفئة حاليا على 
انهم عزاب، كما يلغى حق الزوجة 
بتذكرة سفر إال إذا مكثت مدة تزيد 

على ثالثة أشهر، وبينت اجلمعية 
ان وجود الزوجة في اخلارج ال يقلل 
من حجم االلتزام املالي على عضو 
الهيئة التدريسية فهو بذلك ينفق 
على منزلني وليس منزال واحدا، 
وقد أبدت د.موضي تعاطفها مع هذه 
الفئة من أعضاء الهيئة التدريسية 
ووعدت بدراسة هذا األمر ووضع 

األمور في نصابها.
وناشد د.الرفاعي الوزيرة زيادة 
مكاف���أة التدريس ألعضاء هيئة 
الكويتيني  املتقاعدين  التدريس 
وخصوصا ن رواتبهم التقاعدية 
متواضعة وقد افنوا حياتهم داخل 
اجلامعة، ووعدت الوزيرة بدراسة 
هذا األم���ر وعرضه على مجلس 
اجلامعة تكرميا لهذه النخبة من 
األساتذة املخضرمني الكويتيني.

كما بح���ث االجتماع ضرورة 
توفير مقر مناسب جلمعية أعضاء 
هيئة التدريس أسوة بنظرائهم في 
الهيئة العامة للتعليم التطبيقي 
والتدريب والتي تفوق بإضعاف 
مساحة مقر اجلمعية، كما بينت 
اجلمعية ان اإلدارة اجلامعية ال 
ترغب في التعاون وليس لديها 
نية في توفير منش���آت مناسبة 
للجمعية رغم وعودها بحلحلة هذا 
األمر منذ مدة طويلة. وقد وعدت 
الوزي���رة مبتابعة هذا املوضوع 
وحتديد منشآت مناسبة لنشاطات 

اجلمعية في القريب العاجل.
وفي اخلتام دعا د.احمد الرفاعي 
وزيرة التعليم العالي ورئيسة 
الى ضرورة  مجلس اجلامع���ة 
عرض القانون املقترح للجامعة 
على مجلس األقسام العلمية قبل 
عرضه على مجلس الوزراء نظرا 
لكونه قد نشأ من خالل إجراءات 
قانونية غير صحيحة ولم مير 
بالقنوات الالزمة املبينة في قانون 
29 لعام 66، كما ان فكرة تبني 
إلى  املقترح س���يؤدي  القانون 
مزيد من االحتقان داخل أروقة 

اجلامعة.

طالب خالل لقائه وزيرة التربية بزيادة مكافأة نهاية الخدمة ألعضاء هيئة التدريس

اليتامى لـ »األنباء«: االنتهاء من مشروع الدوام المسائي
وتعيين جميع المتقدمين من ذوي اإلعاقة بالجامعة

مجلس الجامعة سيجتمع برئاسة وزيرة التربية مطلع يونيو المقبل

لنتفق على الكويت
ــرة التوتر الدائم بني املجلس واحلكومة واخلالف النيابي ـ النيابي  لوحظ في اآلونة األخي

الذي بدأ يكبر شيئا فشيئا حتى اصبح أمرا اعتياديا بني صفوف النواب؟
ــتغيث ويريد االجنازات ومجاراة الدول التي سبقتنا وكنا نحن في  ــارع الكويتي يس الش
السابق نتفوق عليها كثيرا ولألسف أصبح لدينا حب لكلمة »كنا« إذ إننا نعيش على الذكريات 
فقط وال نريد أن نطور من أنفسنا وايضا السبب يعود الى اخلالف النيابيـ  احلكومي والنيابي 
ـ النيابي وهذا ما جعلنا نتخلف عن الدول بل اصبحنا اواخر الدول وهذا ما ال يريده املواطن 

بل يريد عكس ذلك متاما.
واحلل بسيط جدا ان متد احلكومة يدها لتعاون حقيقي مع املجلس وان تبتعد عن رفضها 
ــعب بشكل دائم ومستمر من  ــبه الدائم ملا يتقدم به النواب من مقترحات تكون مطالب للش ش
ــهم أن يبادروا وميدوا يد التعاون  خالل زيارتهم لهم في دواوينهم وايضا على النواب انفس
ــفينة التي  ــاريع بقوانني وغيرها من املطالبات كي تعبر الس ــا تتقدم به احلكومة من مش فيم

لألسف حتى اآلن لم تعبر وظلت في مكانها ألكثر من 20 عاما.
ــلطتني ان يقفزوا لألمام ببلدنا وأن يجعلوه بلدا متطورا  وفي اخلتام نأمل من أعضاء الس
ــياحية وغيرها من املجاالت كي  ــتى املجاالت االقتصادية والسياسية واالعالمية والس في ش
تعود بالدنا درة اخلليج كما كانت وان نبعد كل من يريد شق الصف الواحد وزرع الفتنة بني 
ــن ان يكون املواطن الكويتي إال محبا  ــكيك في الوالءات ألنه ال ميك صفوف املواطنني والتش

لوطنه وشعبه وحريصا كل احلرص على أن يقدم لوطنه ما يحبه لنفسه.
سعود مترك الهاجري
جامعة الكويت
كلية العلوم االجتماعية ـ علوم سياسية

طالبيةمشاركة

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 

االثنني املوافق 2010/6/21م - قاعة 48 - بالدور الثاين بق�شر العدل ال�شاعة التا�شعة �شباحًا 

- وذلك تنفيذاً حلكم املحكمة ال�شادر يف الدعوى رقم 2009/63 بيوع/1.

املرفوعة من:    1- م�شك عبداهلل علي عطا اهلل   2- م�شعل عبداهلل علي عطا اهلل

3- نا�شر عبداهلل علي عطا اهلل  

 �شـــــــــــــــــد:  1- عبدالعزيز عبداهلل عطا اهلل 2- امينه عبداهلل علي عطا اهلل 3- �شهى عبداهلل 

فــــاروق عبداهلل علي عطا اهلل 5- علــي عبداهلل علي عطا اهلل  علي عطا اهلل 4- 

6- من�شور عبداهلل علي عطا اهلل 7- حممد عبداهلل علي عطا اهلل 8- راويه عبداهلل 

علي عطا اهلل 9- في�شل عبداهلل علي عطا اهلل .

اأواًل: اأو�صاف العقار:

يقع العقار مبنطقة الرو�صة  قطعة 5 ق�صيمة 47 منزل 13 وم�صاحته 750م2 واملو�صوف بالوثيقة رقم 

1992/2030. العقار عبارة عن بيت �صكن خا�ص يقع على �صارع واحد واجهاته من الطابوق اجلريي 

الأحمر ومكون من دورين وملحق وهو عقار قدمي وتكييفه تكييف عادي نوع �صباك ووحدات واأر�صياته 

من ال�صرياميك. الدور الأر�صي : غرفة + �صالتني + حمام. الدور الأول : 4 غرف + �صالة + حمــام. 

امللحق : 3 غرف + 3 حمامات + مطبخ + �صالة.

 ثانيًا: �صروط املزاد:

األف وخم�صمائة دينار  اأ�صا�صي قدره 337500 د.ك »ثالثمائة و�صبعة وثالثون  بثمن  املزاد  يبداأ   : اأوالً  

كويتي«.وي�صرتط للم�صاركة يف املزاد �صداد خم�ص ذلك الثمن على الأقل اإما نقداً اأو مبوجب �صيك م�صدق 

من البنك امل�صحوب عليه اأو مبوجب خطاب �صمان من اأحد البنوك ل�صالح اإدارة التنفيذ بوزارة العدل.

ثــانــيـًا: يجب على من يعتمد القا�صي عطاءه اأن يودع حال انعقاد جل�صة البيع كامل الثمن الذي اعتمد 

وامل�صروفات ور�صوم الت�صجيل.

ثــــالثًا: فان مل يودع من اعتمد عطاءه الثمن كاماًل وجب عليه اإيداع خم�ص الثمن على الأقل واإل اأعيدت 

املزايدة على ذمته يف نف�ص اجلل�صة على اأ�صا�ص الثمن الذي كان قد ر�صا به البيع.

رابعــًا: فـي حالة اإيداع من اعتمد عطاءه خم�ص الثمن على الأقل يوؤجل البيع مع زيادة الع�صر.

خام�صًا: اإذا اأودع املزايد الثمن يف اجلل�صة التالية حكم بر�صو املزاد عليه اإل اإذا تقدم فـي هذه اجلل�صة 

من يقبل ال�صراء مع زيادة الع�صر م�صحوباً باإيداع كامل ثمن املزاد ففي هذه احلالة تعاد املزايدة فـي نف�ص 

اجلل�صة على اأ�صا�ص هذا الثمن.

�صاد�صًا: اإذا مل يقم املزايد الأول باإيداع الثمن كاماًل يف اجلل�صة التالية ومل يتقدم احد للزيادة بالع�صر تعاد 

املزايدة فوراً على ذمته على اأ�صا�ص الثمن الذي كان قد ر�صا به عليه يف اجلل�صة ال�صابقة وليعتد يف هذه 

اجلل�صة باأي عطاء غري م�صحوب باإيداع كامل قيمته. ويلزم املزايد املتخلف مبا ينق�ص من ثمن العقار.

�صابعًا: يتحمل الرا�صي عليه املزاد يف جميع احلالت ر�صوم نقل وت�صجيل امللكية وم�صروفات اإجراءات التنفيذ 

ومقدارها 200 د.ك واأتعاب املحاماة واخلربة وم�صاريف الإعالن والن�صر عن البيع يف ال�صحف اليومية.

ثـامـنًا: ين�صر هذا الإعالن تطبيقاً للقانون وبطلب املبا�صرين لإجراءات البيع وعلى م�صئوليتهم دون اأن 

تتحمل اإدارة الكتاب باملحكمة الكلية اأية م�صئولية.

 تا�صعـًا: يقر الرا�صي عليه املزاد انه عاين العقار معاينة نافية للجهالة.

تنبيه: 1 - ين�صر  هذا الإعالن عن البيع باجلريدة الر�صمية طبقاً للمادة 266 من قانون املرافعات. 2 - حكم 

ر�صو املزاد قابل لال�صتئناف خالل �صبعة اأيام من تاريخ النطق باحلكم طبقاً للمادة 277 من قانون املرافعات.

3 - تن�ص الفقرة الأخرية من املادة 276 من قانون املرافعات انه »اإذا كان من نزعت ملكيته �صاكناً يف العقار 

بقي فيه كم�صتاأجر بقوة القانون ويلتزم الرا�صي عليه املزاد بتحرير عقد اإيجار ل�صاحله باجرة املثل«.

اأو  الق�صائم  على  املزاد  امل�صاركة يف  الفردية  واملوؤ�ص�صات  ال�صركات  يحظر على جميع  ملحوظة هامة:  

البيوت املخ�ص�صة لأغرا�ص ال�صكن اخلا�ص عماًل باأحكام املادة 230 من قانون ال�صركات التجارية امل�صافة 

بالقانون رقم 9 ل�صنة 2008.

د.انور اليتامى

تتقدم ب�سادق �لعز�ء و�ملو��ساة �إىل

عائالت

اإبراهيم والعبدالغفور وال�صالح الكرام
لـــوفـــــــاة �ملغفـــــور لــه بـــــاإذن �هلل تعـالــــى

عدنان علي ح�صن اأحمد اإبراهيم

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

و�ألهم �آله وذويه �ل�سرب و�ل�سلو�ن


