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الشيخ علي اجلابر مهنئا

سفراء عمان واألردن والبوسنة وعدد من احلضور

رئيس مجلس األمة جاسم اخلرافي مهنئا السفير السوداني الشيخ أحمد العبداهلل والسفير السوداني د.إبراهيم ميرغني يقطعان كعكة االحتفال

الشيخة فريحة األحمد تهنئ السفير السوداني الشيخ فهد اجلابر يبارك

الخرافي بعد انتهاء االستجواب: نرجو أن يتم التركيز على المستقبل والتنمية

ميرغن�ي: ش�يء مح�زن أن تك�ون نتيج�ة االس�تفتاء االنفص�ال وم�ا يهمن�ا الس�الم بي�ن الش�مال والجن�وب بعي�دًا ع�ن الخالف�ات

رئيس مجلس األمة حضر وهنأ السفير السوداني بالعيد الوطني لبالده

الساير: نجحنا.. 
وبرلسكوني رجع بصوت!

في تعليق لوزير الصحة 
د.هالل الساير على نتيجة 
جلسة »عدم التعاون« قال 
الساير جنحنا وهذه فرحة 
كبيرة.. وبرلسكوني رجع 

بصوت.

بشرى الزين
عّلق رئي���س مجلس االمة 
جاس���م اخلرافي على نتيجة 
جلس���ة عدم التعاون بالقول: 
الكل حريص على ان نصل في 
النهاية الى نتيجة من االسلوب 
الدميوقراطي، ومن قاعة عبداهلل 
الس���الم اثبتنا كيف نستعمل 
الدميوقراطية بحكمة وابرزنا 
اهميتها في مثل هذه االحداث.

وأضاف اخلرافي، في تصريح 
للصحافيني لدى حضوره حفل 
العيد الوطني السوداني الذي 
اقيم مس���اء اول من امس في 
فندق ك���راون بالزا، ان االمور 
انتهت بسالم كما كنا متوقعني، 
ونأمل ان يك���ون هناك تركيز 
على املستقبل والتنمية وما يهم 

املواطنني.
وفي تعليقه حول استقالة 
النائب حس���ني الق���الف، قال 
اخلرافي: اس���تقالته خس���ارة 
كبيرة، وكلي امل في ان يعيد 
النظر، فهو من الكفاءات التي 
نعتز ونفتخر بها ومن النواب 
النش���يطني واحلريصني على 
الوحدة الوطنية، مضيفا: سأبذل 
كل جهدي القناعه بالعودة عن 
استقالته واملساهمة في مسيرة 
املجلس، خاص���ة ان ناخبيه 
وضعوا ثقتهم فيه، وبالتالي 
هناك عقد بينه وبينهم يستدعي 

اكمال دورة املجلس.
وفي رده حول التلويح مجددا 
باس���تجوابات مقبلة لعدد من 
الوزراء، دعا اخلرافي الى التفاؤل 
وعدم استباق االحداث التي قد 
حتدث او ال حتدث، مشيرا الى 
انه اذا حدثت ميكن ان نعاجلها 
بحكمة و من خالل احلرص على 

الوحدة الوطنية.
وح���ول توقعات���ه الوجه 
التعاون بعد نتيجة االستجواب 
الذي قدم الى سمو رئيس مجلس 
الوزراء الشيخ ناصر احملمد، 

بني الشمال واجلنوب وتنمية 
وتعاون إذا قرروا االنفصال.

انه منذ 1955  الى  واش���ار 
والسودان يعيش أزمة وفراقا 
ونتمنى له���م كل اخلير، الفتا 
الى ان الرئيس عمر البش���ير 
وعدهم بالدعم الكامل ألن دولة 
حديثة ليست أمر سهال وال أحد 
يع����رف مأساة النزاع اال من 

عاشها.
وحول اهتمام قيام عمليات 
مترد في اجلنوب بعد نتيجة 
االس���تفتاء ق���ال ميرغن���ي 
»االحتماالت كلها واردة فعدد 
القبائ���ل كثير وجت���اوز 350 
تتحدث 112 لغة ونتحسب ألسوأ 
االحتماالت ونسعى الى أال تكون 

هناك خالفات.

قال: ان العملية الدميوقراطية ال 
تعني وجود اجماع على جميع 
االمور، موضحا ان املؤسس���ة 
الدميوقراطية هي مكان للحوار 
واثراء النقاش من خالل وجهات 
النظ���ر املختلفة، وفي النهاية 
الدستور وهذا  ما يحكمنا هو 
ما نأمل ان نتوصل اليه دائما، 
مضيفا: ال تتوقعوا ان نتفق على 
كل ش���يء، لكن سيكون هناك 
حرص من اجلميع على مصلحة 

الوطن واملواطنني.
وفي رس���الة الى احلكومة، 
قال اخلرافي: ندعو احلكومة الى 
تقييم نتيجة هذا االستجواب 
انه  ومعاجلة اس���بابه، مبينا 
اذا لم تأخذ بعني االعتبار هذه 
النقاط فإنه سيكون هناك ضرر 

وال���ذي كان ناجح���ا بجميع 
املقاييس آمال ان تنفذ املشاريع 
التي يحتاجها السودان في البنى 
التحتي���ة والتنمية للنهوض 

بالبلد الوفي الشقيق.
من جانب، أعرب الس���فير 
السوداني د.ابراهيم ميرغني عن 
سعادته مبشاركة الكويت قيادة 
ومجلس أمة وحكومة وشعبا في 
االحتفال بالعيد الوطني مضيفا 
ان احتفال الكويت بالذكرى ال� 
50 لالستقالل وال� 20 للتحرير 
وال� 5 لتولي صاحب الس���مو 
األمير الش���يخ صباح األحمد 
مقاليد احلك���م يزيدنا فرحا، 
الكويت لبالده  مش���يدا بدعم 
ومذكرا مبؤمتر املانحني إلعمار 
شرق السودان الذي استضافته 

من عدم املعاجلة وبالتال������ي 
س���نك���ون معرضني لعثرات 

اخ����رى.
وكان اخلرافي قد اعرب عن 
تهانيه للسودان رئيسا وحكومة 
وشعبا بالعيد الوطني، مشيرا 
الى ان قلوبنا اآلن مع السودان 
في هذه املرحلة التي مير بها، 
ونحن واثقون من حكمة الرئيس 
عمر البشير وحكومته وشعبه 
التي س���تكون عامال اساسيا 
التوصل للنتائج املرجوة  في 
الستقرار السودان، خصوصا انه 
بلد فيه كل اخلير ونأمل ان نفرح 
جميعا بالنتائج االيجابية التي 
توصلوا اليها، وان يكون هناك 
لّم شمل الشعب السوداني من 

خالل احلوار البناء الهادف.

من جهت���ه أكد وزير النفط 
واإلعالم الشيخ أحمد العبداهلل 
على العالقات املتينة واملتميزة 

التي جتمع الكويت والسودان، 
املانحني لشرق  مذكرا مبؤمتر 
السودان الذي عقد في الكويت 

الكويت مؤكدا ثقته بأنه للمرة 
األولى سيتم تنفذ املشاريع ال� 

48 التي تبناها املؤمتر.
وحول ما ينتظره السودان 
من استفتاء حول مصير اجلنوب 
قال ميرغني من املتوقع ان تكون 
نتيجة االستفتاء »االنفصال« 
وهذا شيء محزن لكن لو نظرنا 
الى عمر الس���ودان الذي ميتد 
الى 7000 سنة جنده مر خاللها 
بحقب انكماش ومتدد عديدة، 
الفتا الى ان مصر حكمت أجزاء 
كبيرة في حقبة سابقة، مشيرا 
الى ان الس���ودان متدد في 97 
ق.م الى األردن ومصر وسورية 
وفلسطني ولبنان وهي ظاهرة 
حتدث من فترة ألخرى، مبينا 
انه ما يهمنا ان يكون هناك سالم  د.هالل الساير

وزارة العــــــــدل

امل�شت�شار/ رئي�س املحكمة الكلية  

تعلن اإدارة الكتاب باملحكمة الكلية عن بيع العقار املو�صوف فيما يلي باملزاد العلني وذلك يوم االثنني املوافق 2011/1/24م - قاعة 48 

- بالدور الثاين بق�صر العدل ال�صاعة التا�صعة �صباحًا - وذلك تنفيذًا حلكم املحكمة ال�صادر يف الدعوى رقم 2008/243 بيوع/1.

املرفوعة من:    �صلوى �صقر مبارك الهيم.           �صـــــــــــــــــد: عبداهلل جديع مطلق العازمي.

والدعوى امل�صمومة رقم : 2009/89 بيوع/ 1

املرفوعة من:    بيت التمويل الكويتي               

 �صـــــــــــــــــد: 1- عبداهلل جديع مطلق العازمي 2- �صلوى �صقر مبارك الهيم 3- بنك الت�صليف واالدخار

اأواًل: اأو�صاف العقار:

يقع العقار مبنطقة �صاحية جابر العلي - قطعة 2 - �صارع 21 - منزل 27 - ق�صيمة 252 - وم�صاحته 392م2 واملو�صوف بالوثيقة رقم 2001/5123. يقع العقار على 

�صارع واحد ومكون من �صرداب وار�صي واأول ومكيف مركزي ومك�صي باحلجر. ال�صرداب �صالتني + ديوانية + حمام ومغا�صل + خمزن. الدور الأول: �صالة + غرفة نوم 

رئي�صية + 4 غرف + حمامني + مطبخ حت�صريي. الدور الأر�صي: ا�صتقبال وطعام ومعي�صة + 3 غرف + 3 حمامات + مطبخ + غ�صيل. ال�صطح: غرفة + حمام. 

ثانيًا: �صروط املزاد:

اأوال ً : يبداأ املزاد بثمن اأ�صا�صي قدره 123930 د.ك »مائة وثالثة وع�صرون األف  وت�صعمائه وثالثون دينار كويتي«. وي�صرتط للم�صاركة يف املزاد �صداد خم�س ذلك 

الثمن على الأقل 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 عطاوؤه 

الثمن كاماًل وجب عليه اإيداع خم�س الثمن على الأقل واإل اأعيدت املزايدة على ذمته يف نف�س اجلل�صة على اأ�صا�س الثمن الذي كان قد ر�صا به البيع. رابعــًا: فـي 

حالة اإيداع من اعتمد عطاوؤه خم�س 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�س اجلل�صة على اأ�صا�س 

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�س 

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�س 

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�صوؤوليتهم دون اأن تتحمل اإدارة الكتاب باملحكمة الكلية اأية م�صوؤولية. 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�س الفقرة الأخرية من املادة 276 من قانون املرافعات على 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«.

ملحوظة هامة: يحظر على جميع ال�صركات واملوؤ�ص�صات الفردية امل�صاركة يف املزاد على الق�صائم اأو البيوت املخ�ص�صة لأغرا�س ال�صكن اخلا�س عماًل 

باأحكام املادة 230 من قانون ال�صركات التجارية امل�صافة بالقانون رقم 9 ل�صنة 2008.

اإعالن عن بيع عقار باملزاد العلني


