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الشيخة اوراد اجلابر مع عدد من احلضور

حيدر: تنسيق بين دول التعاون إليجاد حلول للقضايا البيئية
والتعليم البيئي والتوصية على 

عقد املؤمتر املذكور.
العامة  وقد بارك���ت األمانة 
ملجلس التعاون اعتماد التوصيات 
املقترحة ومن ثم حتويلها الى 
خطة عمل تنفيذية بعد املشاورة 
مع دول األعضاء واعتماد ردودها 
حول التوصيات واقتراح األعباء 
املالية ووض���ع اآللية لتحويل 
مقترحات جلنة التوعية واإلعالم 

البيئي الى اجراءات فعالة.
ومت بعد ذلك مناقشة مؤمتر 
اإلعالميني بدول املجلس املهتم 
بدمج قضايا ذات البعد البيئي 
ضمن أطروحات وسائل اإلعالم 
واتف���ق على األخذ بالتوصيات 
الواردة في املذكرة املعروضة على 

جلنة االجتماع التحضيري.
وطرحت مب���ادرة اجلمارك 
اخلضراء وتوصية جلنة التنسيق 
البيئي ألهمية عقد ورشة خاصة 
باجلمارك اخلضراء والورش���ة 
اخلاصة بالنظام الدولي املتوائم 
لتصنيف ووسم املواد الكيميائية 
وتفعيل قرار تشكيل فريق عمل 
من عضوين فني وقانوني من 
كل دول���ة وم���ن ذوي اخلبرة 
واملسؤولية يتولى متابعة وتنفيذ 
االتفاقي���ات والبروتوك���والت 
اإلقليمية والدولية املعنية باملواد 
الكيميائية والنفايات اخلطرة.

ثم متت مناقشة مبادرة الكويت 
بشأن إنشاء مركز إقليمي للتنمية 
املستدامة بناء على توصية جلنة 
التنسيق البيئي املعقود في الكويت 

.2010/1/26-25

املستوى العاملي، مؤكدا ضرورة 
وضع احتياطات وحتى وان كان 

املفاعل سلميا.
وتناولت جلسات االجتماع 
عل���ى مدى يومني ع���دة قضايا 
بيئية مهمة منها التطرق لعرض 
موجز لعمل جلنة املبادرة البيئية 
اخلض���راء، ومناقش���ة أعمال 
االجتماع احلادي عش���ر للجنة 
التوعية واإلعالم البيئي الذي عقد 
في يومي 28 و28 أبريل املاضي 
والتطرق خلطة العمل املقترحة 
للسنوات اخلمس املقبلة من قبل 
اللجنة حول األنشطة التوعوية 
واإلعالمية ومت االقتراح باإلجماع 
باعتماد اخلطة ورفعها الجتماع 

الوزراء.
كما مت���ت مناقش���ة مؤمتر 
التربية البيئية في دول مجلس 
التعاون املهتم باملناهج التربوية 

والدولية في حماية البيئة يجسد 
جهودا جيدة لها نظرة مستقبلية 
في توفير بيئة سليمة لألجيال 

املقبلة.
من جهته، قال املدير التنفيذي 
لش����ؤون البلديات رئيس الوفد 
اإلماراتي عبيد عيس����ى انه متت 
النقاط  العدي����د م����ن  مناقش����ة 
األساسية الهامة، مؤكدا ان دولة 
االمارات تسعى الى تبادل اخلبرات 
والتجارب مع دول املجلس الشقيقة 

اخلاصة بهذا الشأن.
واشار الى ان االهتمام بالبيئة 
اصبح هاجسا عامليا وليس محليا 
الفتا، الى ان التغيرات املناخية من 
اب����رز املواضيع التي تطرح على 

املستوى اإلقليمي.
وأوض����ح ان املل����ف النووي 
لي����س مطروحا فقط  االيران����ي 
على مس����توى املنطق����ة بل على 

املنطق����ة للتعاون ف����ي البرامج 
البيئية التي ينظمها البرنامج على 
الصعيد اإلقليمي، الفتا الى ان هدف 
البرنامج هو التنسيق مع الدول 
لوضع خطة عمل للسنوات املقبلة، 
وسنعرض التوصيات اليوم في 
اجتماع الوزراء املعنيني بشؤون 
البيئة، على امل ان يصدروا قرارات 

بها.
وقال ان دول اخلليج وضعت 
االهتمام بالبيئة من أولوياتها وهي 
مس����تعدة حلمايتها في املنطقة، 
مشيرا الى ان الكويت من البلدان 
الرائدة في احلف����اظ على جودة 
البيئة وااللتزام باملقررات البيئية 

العاملية.
البيئي  الوض����ع  وأضاف ان 
في اخلليج يتجه نحو حتس����ن 
ملحوظ ك����ون العمل الذي تقوم 
به احلكومات واملنظمات االقليمية 

دارين العلي
اختتم االجتماع ال� 26 للجنة 
التنسيق البيئي اخلليجي املشترك 
ام����س متهي����دا الجتماع  اعماله 
الوزراء املعنيني بش����ؤون البيئة 
لدول مجلس التعاون اخلليجي، 
في فندق شيراتون مصدرا جملة 
من التوصيات التي ستكون على 

بساط البحث.
واعلن نائب مدير عام الهيئة 
العامة للبيئة ورئيس االجتماع 
الكابنت علي حي����در ان االجتماع 
سيصدر توصياته بشأن التنسيق 
البيئي على مستوى دول التعاون 
والتي ستتضمن الكثير من احللول 
للقضايا البيئية في مختلف الدول 
األعضاء، مشيرا الى انه متت دراسة 
جميع املقترحات املقدمة من الدول 
االعضاء املشاركني في االجتماع.

وأعرب حيدر عن امله في ان 
حتول هذه التوصيات الى قرارات 
بعد موافقة وزراء البيئة عليها، 
ليت����م تطبيقها على ارض الواقع 
مبا يحقق املصلحة العامة ملواطني 
دول مجلس التعاون بشأن حماية 

البيئة.
وأكد حيدر ان الكويت مستمرة 
القضايا  ف����ي اهتمامها بجمي����ع 
واملش����اكل البيئية واالس����تعانة 
بخبراء من مختلف الدول املتقدمة 
بهذا الشأن، إليجاد حلول مناسبة 

لتلك املشكالت.
من جهته، قال املدير واملمثل 
االقليم����ي لبرنامج األمم املتحدة 
للبيئة د.حبيب الهبر ان املشاركة 
في االجتماع تأتي كشريك لدول 

اجتماع لجنة التنسيق البيئي الخليجي يختتم أعماله بتوصيات للمناقشة واعتمادها اليوم 

العنزي: وضع المخطط الكامل للمدينة 
الصناعية في السالمي بداية الشهر المقبل

دارين العلي
أعلن مدي���ر إدارة البيئة الصناعية في الهيئة 
العام���ة للبيئة م.محمد العنزي ان اللجنة املؤلفة 
من هيئة البيئة والهيئة العامة للصناعة ووزارة 
املالي���ة ووزارة األش���غال ووزارة الكهرباء واملاء 
ووزارة الصحة واملكلفة بوضع األسس التي تتبع 
إلنش���اء املدينة الصناعية اجلديدة رفعت تقريرا 
كامال للمجلس األعل���ى للبيئة بخصوص املدينة 
الصناعية اجلديدة التي س���تكون غرب البالد في 
منطقة الساملي بالتنسيق مع جامعة الكويت لوضع 
املخطط الكامل للمدينة الصناعية والبنى التحتية 
حيث انها س���تكون مدينة متكاملة حتتوي على 

خدمات لوجستية وسكن عمال.
وأشار العنزي الى ان جامعة الكويت أبدت استعدادها 
لكي تتم االستعانة بأحد مكاتب االستشارات وننتظر 
اعتماد امليزانية من قبل وزارة املالية ونتوقع توقيع 
اتفاقية مع جامعة الكويت أوائل الشهر املقبل للبدء 
بش����كل مباش����ر في موضوع وضع املخطط الكامل 
للمدينة الصناعية التي ستكون مخصصة للصناعات 
الثقيلة واملتوسطة وهي مدينة استراتيجية بحدود 

100 كيلومتر مربع.
وذكر ان هذه املدينة ستضم سكن العمال التابعني 
جلميع املصانع الثقيلة وغيرها، مشيرا الى ان املدينة 
الصناعية اجلديدة ستحل العديد من مشاكل املناطق 
الصناعية احلالية وسيتم تشجيع الصناعيني على 
التوس����ع في خطوط انتاجهم من دون ان يكون ذلك 
على حس����اب احلمل البيئي في ظ����ل احملافظة على 

اشتراطات البيئة وحمايتها من التلوث.
وفي س����ياق منفصل وعن اجلديد بشأن منطقة 
عشيرج ذكر انه حسب قرار مجلس الوزراء بإزالة هذه 
املنطقة مت حتويل مراسالت الهيئة العامة للصناعة 
ملباشرة تنفيذ القرار، موضحا ان الهيئة العامة للبيئة 
تتابع عملية التنفيذ التي سيتم وضع جدول زمني 
لها خالل سنة واحدة ستكون عشيرج خالية من كل 

الصناعات ذات احلمل البيئي الثقيل.
وعن صندوق االلت����زام البيئي ذكر انه صندوق 
يحتوي على موارد محددة سيتم استغاللها من قبل 
الصناعي����ني غير القادرين على الوف����اء بالتزاماتهم 
البيئية نظرا لقدم مصانعهم، مش����يرا الى ان متويل 
الصندوق س����يكون عن طريق الدولة ورس����وم من 
الصناعيني فضال عن اس����تغالل املبالغ احملصلة عن 
مخالفات االشتراطات البيئية، واشار الى ان صندوق 
االلتزام البيئي س����يكون مبنزلة بنك صناعي جديد 
مينح القروض للصناعيني ويس����اعد غير القادرين 

على الوفاء بالتزاماتهم املالية.
وعلى صعيد التلوث جراء تعطل محطة الصرف 
الصحي في منطقة مشرف، أكد العنزي ان الهيئة العامة 
للبيئة لم تنكر وجود التلوث البحري بسبب محطة 
مشرف، مشيرا الى انه مت منع الصيد والسباحة في 
املناطق القريبة من املوقع ومازال املنع ساريا حفاظا 
على س����المة مرتادي البحر، وفي هذا الصدد كشف 
العنزي عن مغادرة اخلبراء األميركيني للبالد بعد أن 
قاموا بأعمال تقييم الوضع البيئي وينتظر إرسالهم 

تقريرا مفصال في فترة قليلة مقبلة.

لجنة المناقصات المركزية
تؤجل البت في مناقصة األسرة

الدوسري: خبراء يزورون »ابن سينا« 
و»الرازي« و»حسين مكي جمعة«

الصالح: ضرورة اعتماد قانون للطب 
البديل والتكميلي في دول »التعاون«

حنان عبدالمعبود
تقوم وزارة الصحة بشراء عدد من االسرة لزيادة السعة السريرية 
في بعض من املستش����فيات التابعة لها وكانت الوزارة قد طرحت 
مناقصة لشراء االسرة واوصت جلنة املناقصات املركزية بترسية 
بندين من بنود املناقصة على اقل خامس األسعار بتكلفة 731 ألف 
دينار، والبند الثاني على الشركة صاحبة ثاني اقل االسعار مببلغ 
اجمالي 394 الف دينار اال ان اللجنة اجلت البت في القرار ومت استدعاء 
ممثل عن الوزارة اليضاح بعض االشكاليات في حني وافقت اللجنة 
على طرح مشروع لتوريد وتركيب مولدات طوارئ وملحقاتها لزوم 
اس����تبدال املولدات القدمية مبستش����فى ابن سينا مبنطقة الصباح 
الطبية بني الش����ركات املصنفة لدى اللجنة بالفئة الثانية لالعمال 
الكهربائية او وكيال للمولدات املقدمة بالعطاء كما مت فتح مظاريف 

مناقصة توفير اخصائي حاسب آلي واحالتها للدراسة.
ومن جانب آخر علمت »األنباء« ان وزير الصحة د.هالل الساير 
ابدى استياءه الشديد عقب حضوره جلسات اجتماع اللجنة االقليمية 
السابع واخلمسني لدول شرق املتوسط والذي عقد في القاهرة خالل 
االسبوع املاضي، بسبب عدم وجود متخصصني بالوفد املرافق له 
باملجاالت التي متت مناقشتها خالل اجللسات، ما جعل األمر سيئا 
خصوصا وان هناك الكثير من األمور اخلاصة بالكويت مت طرحها 
خالل اجللسات، منها ان جميع مختبرات شبكة املختبرات االقليمية 
معتمدة متاما من منظمة الصحة العاملية اال مختبر الكويت، الذي مت 
اعتماده مبدئيا، كذلك جاء في االجتماع ان جميع دول اقليم ش����رق 
املتوسط باس����تثناء الكويت، لبنان، املغرب وجيبوتي كان معدل 
حتقيق املؤش����ر الثاني جلودة الترصد للشلل الرخو احلاد اقل من 

الهدف الذي يبلغ 80% على الصعيد االقليمي.

حنان عبدالمعبود
صرح مدير العالقات العامة واالعالم فيصل الدوس���ري عن 
وصول كوكبة من االطباء الزائرين للبالد ملعاينة املرضى واملصابني 
في تخصصات مختلفة، وتأتي ه���ذه الزيارات لتحويل العالج 
من اخلارج الى الداخل، وذلك من خالل استقطاب االستشاريني 

واالطباء من اخلارج ومعظمهم من مستشفيات عاملية.
واعلن الدوسري عن  وصول استشاري فرنسي جلراحة مخ 
وأعصاب االطفال د.مايورسي ماري الذي يقوم مبعاينة املرضى 

في مستشفى ابن سينا من 11 الى 14 اجلاري.
وقال ان الطبيب متخصص في االطفال، وعلى جميع املرضى 
حجز موعد في مستشفى ابن سينا قسم جراحة املخ واالعصاب 
لتشخيص الطبيب حلاالت االطفال املصابني. واضاف ان هناك 
بروفيسورا متخصصا ايضا بالكبار سيزور مستشفى ابن سينا 
م���ن 23 حتى 29 اجلاري، وعلى املرضى حجز مواعيد مس���بقة 
لتلق���ي العالج من االطباء الزائرين. كما اعلن عن وصول اطباء 
زائرين ملستشفى الرازي، حيث سيصل االستشاريان البريطانيان 
د.اميانويل ود.س���املون كارتر من 16 حتى 22 اجلاري، ووصل 
االستشاريان البريطانيان البروفيسور مايد ويلز والبروفيسور 
توم ديلوي سميث. كما س���يصل بروفيسور من تنزانيا ملركز 

حسني مكي جمعة في نهاية اجلاري.

أكد استش����اري االورام وعضو اللجنة اخلليجية للطب البديل 
والتكميلي د.خالد الصالح ضرورة اعتماد نظام وقانون للطب البديل 
والتكميلي في دول مجلس التعاون »أسوة بالدول املتقدمة«. وقال 
د.الصالح ل� »كونا« أمس عقب مشاركته في أعمال اجتماعات اللجنة 
اخلليجية للطب البديل والتكميلي ان اللجنة ناقشت مشروع قانون 
الط����ب البديل املقترح من قبل مملكة البحرين الذي اعتمده مجلس 
وزراء الصحة اخلليجيني في فبراير املاضي كقانون استرش����ادي. 
وأضاف ان اللجنة وضعت االطار العام للخطة اخلليجية للطب البديل 
كما وضعت تصورا واضحا عن املجلس اخلليجي للطب البديل  الى 
جانب اعتماد مشروع ورقة عمل الدراسة البحثية التي حملت عنوان 

»الوضع الراهن للطب البديل والتكميلي في دول التعاون«.

النوري: مستشفى اإلسراء للسرطان
في نابلس بحاجة إلى الدعم المالي والطبي

الرشود لـ »األنباء«: مستشفى األمومة إضافة 
جديدة للخدمات الطبية على أرض الكويت 

بعد إسهاماتها في إجناز املرحلة 
الثانية، أعلنت جلنة فلس���طني 
اخليرية التابعة للهيئة اخليرية 
االس���المية العاملية ان مشروع 
مستشفى االسراء للسرطان في 
مدينة نابلس دخل مرحلة جديدة 
من التشطيبات التي تتطلب رفدها 

باألموال والتجهيزات الطبية.
الداعية  اللجنة  وقال رئيس 
نادر النوري في تصريح صحافي 
ان الهدف من مشروع مستشفى 
االس���راء ان يكون مستش���فى 
تعليميا جامعيا حتت اش���راف 
الوطنية  النجاح  وإدارة جامعة 

خلدمة العملية التعليمية للعمل على تأهيل وتنمية 
ق���درات االطباء العاملني من خالل دورات وندوات 
وبرامج مدروسة مناشدا اجلهات الداعمة ان تولي 
هذا املشروع اهتماما خاصا الستكمال مراحل انشائه 
في الوقت املناسب حتى يدخل اخلدمة ويقدم العالج 

الضروري ملرضى السرطان الذين 
يتزايدون سنويا. يشار الى ان عدد 
املصابني مبرض السرطان سنويا 
في االراضي الفلس���طينية يبلغ 
اكثر من 1500 مريض وجميعهم 
بحاجة ال���ى اخلدمات الصحية 
الضرورية. يذكر ان جلنة فلسطني 
اخليرية اجنزت مؤخرا عددا من 
املشاريع الصحية واإلنشائية في 
الفلسطينية ومناطق  األراضي 
الالجئني الفلسطينيني في بيروت 
التي شملت تقدمي مساعدات لألسر 
الفقيرة وكفالة عدد من االس���ر 
م���ن ذوي االحتياجات اخلاصة 
واإلعاقات السمعية، وتأهيل املنازل املتضررة جراء 
العدوان واالسهام في تشطيبات مستشفى االسراء 
للس���رطان في نابلس، ودعم اقام���ة مختبر لبنك 
الدم في مستش���فى يافا الطبي ودار رعاية اطفال 

خان يونس.

حنان عبد المعبود
يفتتح وزير الصحة د. هالل 
اليوم مستشفى  الساير صباح 
األموم���ة مبنطقة الرقعي، وهو 
صرح طبي متخصص في رعاية 
املرأة والطفل. وع���ن االفتتاح 
ودعم القطاع اخلاص من جانب 
وزارة الصحة، أكد وكيل وزارة 
الصحة املساعد لقطاع اخلدمات 
الصحية األهلية د. راشد الرشود 
ل� »األنباء« إن هذا املستشفى يعد 
إضافة جديدة للخدمات الصحية 
املتخصصة، وقال »إن تخصص 
النساء والوالدة  املستشفى في 

واخلدج، يضيف طاقة استيعابية جديدة وعدد من 
األسرة بالقطاع اخلاص مبستشفيات الكويت«.

وأض���اف: ان من امللموس جيدا في هذه الفترة 
ازدياد أعداد املستش���فيات واملراكز املتخصصة، 
مما يجعله���ا تصب اهتمامها وطاقتها بالكامل في 
استقدام كل ما هو حديث عامليا سواء في األجهزة 

واملعدات، أو في جانب اخلبرات 
املتخصصة.

وبني أن وزارة الصحة تدعم هذا 
التوجه في املستشفيات اخلاصة 
واملراكز واملؤسسات العالجية 
األهلية، ونتمنى أن يكون هناك 
ارتباطات مبستشفيات عاملية، 
ونتمنى لهم التوفيق والنجاح. 
وفي سؤال حول إذا ما كانت 
وزارة الصح���ة اث���ر توجهها 
الداخ���ل مبجال  ف���ي  للعالج 
العقم، قد اعتمدت املستشفى 
ضمن املستشفيات التي تعقد 
معها اتفاقية للعالج بالداخل، 
أجاب: هناك جلنة خاصة مبس���ألة عالج العقم 
في الداخل وهي متارس مهامها، ومن املؤكد أن 
املستشفى س���يتم تقييمها كباقي املستشفيات 
املتقدمة للوزارة وطامل���ا كانت مؤهلة أن تقدم 
اخلدم���ة املميزة كما تطلب ال���وزارة فان األمر 

سيسير بالشكل الطبيعي.

نادر النوري

د. راشد الرشود

محاضرات وندوات بمؤتمر الكويت للطب النفسي

حتت رعاية وزير الصحة د.هالل الساير والشيخة 
اوراد اجلابر، اقيم مؤمتر الكويت للطب النفس���ي 
شارك فيه اطباء الطب النفسي من مصر والكويت 
والعديد من الدول، بدأت انشطة املؤمتر في الساعة 
9.30 صباحا واس���تمرت حتى الساعة ال� 7 مساء 
في قاعة سلوى الصباح مبارينا وشمل العديد من 
احملاضرات منها »ماذا تعرف عن مرض الفصام؟« 

قدمها د.صالح عبيد وحول االكتئاب النفسي قدمها 
د.عبداهلل احلمادي، أما د.محمد أبوزيد فتحدث عن 

القلق النفسي والهلع واملخاوف املرضية.
وقدمت د.هيا املطيري محاضرة عن فرط النشاط 
احلركي عن���د االطفال، كما اقي���م حفل غداء على 
شرف د.محمد عارف املدير السابق ملستشفى الطب 

النفسي. وزارة العــــــــدل

امل�شت�شار/ رئي�س املحكمة الكلية  

تعلن اإدارة الكتاب باملحكمة الكلية عن بيع العقارات املو�صوفة فيما يلي باملزاد العلني وذلك يوم االثنني املوافق 2010/11/1م - قاعة 

48 - بالدور الثاين بق�صر العدل ال�صاعة التا�صعة �صباحًا - وذلك تنفيذًا حلكم املحكمة ال�صادر يف الدعوى رقم 2009/138 بيوع/1.

2 - عريفان ر�صيد علي العريفان 1 - بدر نا�صر علي العريفان.   املرفوعة من:   

2 - فاطمة حممد دخيل احلميدان 1- حممد حمد علي العريفان   �صــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد: 

4 - عادل حمد علي العريفان 3 - في�صل حمد علي العريفان     

6 - مها حمد علي العريفان 5 - لطيفة حمد علي العريفان     

8 - اأحمد حمد علي العريفان 7 - عادلة حمد علي العريفان     

10 - �صذى حمد علي العريفان 9 - طارق حمد علي العريفان     

12 - الهيئة العامة ل�صوؤون الق�صر ب�صفتها 11 - ورثة املرحوم/ حمد علي العريفان    

اأواًل: اأو�صاف العقار:

العقار االأول: يقع العقار مبنطقة اجلهراء القدمية - قطعة 41 اأ - �صارع اجلمعية - ق�صيمة 26 وم�صاحتها 875م2 

واملو�صوفة بالوثيقة رقم 2005/8639 وهي عبارة عن اأر�ض ف�صاء وفق نظام جتاري وتقع على �صارع و�صكة خلفية.

العقار الثانـي: يقع العقار مبنطقة اجلهراء القدمية - قطعة 41 اأ - �صارع اجلمعية - ق�صيمة 27 وم�صاحتها 840 

اأر�ــض ف�صاء وفق نظام جتــاري وتقع على �صارعني زاوية  م2 واملو�صوف بالوثيقة رقم 2005/8639 وهي عبارة عن 

و�صكة خلفية. 

ثانيًا: �صروط املزاد:

اأوالً  : يبد�أ �ملز�د بثمن �أ�سا�سي قدره: 1 - �لعقار �لأول: 2100000 د.ك »مليونان ومائة �ألف دينار كويتي«.

2 - للعقار �لثاين:  2100000 د.ك »مليونان ومائة �ألف دينار كويتي«. وي�سرتط للم�ساركة يف �ملز�د �سد�د خم�س ذلك �لثمن على �لأقل �إما نقد�ً �أو 

مبوجب �سيك م�سدق من �لبنك �مل�سحوب عليه �أو مبوجب خطاب �سمان من �أحد �لبنوك ل�سالح �إد�رة �لتنفيذ بوز�رة �لعدل.

ثــانــيـًا: يجب على من يعتمد �لقا�سي عطاءه �أن يودع حال �نعقاد جل�سة �لبيع كامل �لثمن �لذي �عتمد و�مل�سروفات ور�سوم �لت�سجيل.

ثــــالثًا: فان مل يودع من �عتمد عطاوؤه �لثمن كاماًل وجب عليه �إيد�ع خم�س �لثمن على �لأقل و�إل �أعيدت �ملز�يدة على ذمته يف نف�س �جلل�سة على 

�أ�سا�س �لثمن �لذي كان قد ر�سا به �لبيع.

رابعــًا: فـي حالة �إيد�ع من �عتمد عطاوؤه خم�س �لثمن على �لأقل يوؤجل �لبيع مع زيادة �لع�سر.

خام�صًا: �إذ� �أودع �ملز�يد �لثمن يف �جلل�سة �لتالية حكم بر�سو �ملز�د عليه �إل �إذ� تقدم فـي هذه �جلل�سة من يقبل �ل�سر�ء مع زيادة �لع�سر م�سحوباً باإيد�ع 

كامل ثمن �ملز�د ففي هذه �حلالة تعاد �ملز�يدة فـي نف�س �جلل�سة على �أ�سا�س هذ� �لثمن.

�صاد�صًا: �إذ� مل يقم �ملز�يد �لأول باإيد�ع �لثمن كاماًل يف �جلل�سة �لتالية ومل يتقدم �حد للزيادة بالع�سر تعاد �ملز�يدة فور�ً على ذمته على �أ�سا�س �لثمن �لذي كان 

قد ر�سا به عليه يف �جلل�سة �ل�سابقة وليعتد يف هذه �جلل�سة باأي عطاء غري م�سحوب باإيد�ع كامل قيمته. ويلزم �ملز�يد �ملتخلف مبا ينق�س من ثمن �لعقار.

�صابعًا: يتحمل �لر��سي عليه �ملز�د يف جميع �حلالت ر�سوم نقل وت�سجيل �مللكية وم�سروفات �إجر�ء�ت �لتنفيذ ومقد�رها 200 د.ك و�أتعاب �ملحاماة 

و�خلربة وم�ساريف �لإعالن و�لن�سر عن �لبيع يف �ل�سحف �ليومية.

ثـامـنًا: ين�سر هذ� �لإعالن تطبيقاً للقانون وبطلب �ملبا�سرين لإجر�ء�ت �لبيع وعلى م�سوؤوليتهم دون �أن تتحمل �إد�رة �لكتاب باملحكمة �لكلية �أية م�سوؤولية.

 تا�صعـًا: يقر �لر��سي عليه �ملز�د �نه عاين �لعقار معاينة نافية للجهالة.

تنبيه: 1 - ين�سر  هذ� �لإعالن عن �لبيع باجلريدة �لر�سمية طبقاً للمادة 266 من قانون �ملر�فعات.

          2 - حكم ر�سو �ملز�د قابل لال�ستئناف خالل �سبعة �أيام من تاريخ �لنطق باحلكم طبقاً للمادة 277 من قانون �ملر�فعات.

3 - تن�س �لفقرة �لأخرية من �ملادة 276 من قانون �ملر�فعات �نه »�إذ� كان من نزعت ملكيته �ساكناً يف �لعقار بقي فيه كم�ستاأجر بقوة �لقانون 

ويلتزم �لر��سي عليه �ملز�د بتحرير عقد �إيجار ل�ساحله باجرة �ملثل«.

ملحوظة هامة: يحظر على جميع �ل�سركات و�ملوؤ�س�سات �لفردية �مل�ساركة يف �ملز�د على �لق�سائم �أو �لبيوت �ملخ�س�سة لأغر��س �ل�سكن �خلا�س عماًل 

باأحكام �ملادة 230 من قانون �ل�سركات �لتجارية �مل�سافة بالقانون رقم 9 ل�سنة 2008.

اإعالن عن بيع عقارات باملزاد العلني

)متين غوزال(جانب من اجتماع جلنة التنسيق البيئي اخلليجي


