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الفالح:  إجنازات دور القرآن كثيرة
براك: كتاب اهلل أصل الدين ومصدر التشريع

ثمن وكيل وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية 
د.عادل الفالح رعاية سمو ولي العهد الشيخ نواف 
األحمد ملؤمتر احتفالية إدارة الدراسات اإلسالمية 
بوزارة األوقاف مبناسبة مرور أربعني عاما على 
إنشاء دور القرآن الكرمي. وأضاف في كلمة ألقاها 
نيابة عن الوزير محمد النومس أن هذه الرعاية 
الكرمية واللفتة الطيبة تعبر عن عمق حب سمو 
ولي العهد وتقديره لكتاب اهلل، وسعيه إلى تقدمي 
ومؤازرة كل ما يساهم في خدمة الدين احلنيف، 
لترسيخ القيم الفاضلة واألخالق العالية والعادات 

احلميدة في املجتمع.
وأكد الفالح أن دور القرآن الكرمي ومنذ إنشائها 
قبل أربعني عاما قد حققت الكثير من النجاحات 
والعدي����د من اإلجن����ازات واألنش����طة والبرامج 
والفعاليات واخلدمة للجمهور الكرمي من النساء 

والرجال في مختلف مناطق البالد.
وتابع أن ما تقوم به إدارة الدراسات اإلسالمية 
يعد مدع����اة للفخر واالعتزاز به����ذه النجاحات 
واملكتس����بات التي حتققت، وهي تدفع للشعور 

بالثقة واالطمئنان.
وزاد الف����الح أن دور القرآن الكرمي قد أصبح 
لها موقع متميز على اخلارطة الثقافية والعلمية 
في البالد، وباتت متثل مؤسسات إسالمية رائدة 
مبا تقوم به من أداء رس����الة سامية في املجتمع 
بتنمية الوعي الديني وتعليم القرآن الكرمي حفظا 
وتالوة وجتويدا، ونشر العلوم الشرعية والثقافة 
اإلسالمية املتميزة باالعتدال والوسطية، وتسعى 
إلى تعميق قيم احملبة والتس����امح واإلخوة بني 
األفراد واجلماع����ات، وتتيح الفرصة لكل راغب 

من املس����لمني من الرجال والنساء على اختالف 
جنسياتهم ومس����توياتهم، في حفظ كتاب اهلل، 
والتزود بالثقافة اإلسالمية والعلم الشرعي، وحتقق 

له رغبته في هذا السبيل.
بدوره أكد الوكيل املساعد لشؤون القرآن الكرمي 
والدراس����ات اإلس����المية عبداهلل مهدي براك أن 
استشعار وزارة األوقاف لدورها الرائد في قيادة 
املجتمع وتوجيهه، دفعها لتنشط في مجاالت عدة، 
وأصعدة متعددة، بطرق مختلفة، ووسائل متجددة، 
فشمرت عن ساقها في خدمة بيوت اهلل والعناية 
بها، ورفع مستوى أئمتها وخطبائها ومؤذنيها، 
واهتمت بقطاع الفتوى والبحوث الشرعية والكتب 
واملخطوطات واملوس����وعة الفقهية، ورعت بكل 
عناي����ة التواصل اإليجابي الرائد مع الش����عوب 
والدول اإلس����المية، وخص����ت الدائرة اإلعالمية 
املرئية املس����موعة بلفتات كرمية حانية، وأولت 
أشد أنواع الدعم وأوس����عه لدور القرآن الكرمي 

وحلقاته ودراساته وطباعته وفهمه.
وشدد براك على أن الوزارة تولي اهتماما كبيرا 
بالقرآن الكرمي وخدمته وطرق ووس����ائل نشره 
وإشاعته، وأساليب اس����تنباط وترشيد األفكار 
من نصوصه ومادته، إضافة إلى تطبيقه والعمل 
به نص����ا وروحا، والدفاع عنه وحمايته حاضرا 
ومس����تقبال، واختيار أفضل املشاريع واخلطط 
املتعلق����ة به، مؤكدا أن الق����رآن الكرمي هو أصل 
الدين ومصدر التشريع وبرهان الرسالة ومنبع 
التوحيد، وهو دستور األمة ورمز عزتها، ومبعث 

فخرها.
أسامة أبوالسعود   ٭

)أنور الكندري( د.عادل الفالح وعبداهلل مهدي براك ود.محمد العمر خالل افتتاح املعرض على هامش املؤمتر  

12000 طالب وطالبة بإدارة القرآن
 يجتازون اختبارات احلفظ

مت افتتاح اختبارات حفظ القرآن الكرمي للدورة 
الربيعية في قاعات املسجد الكبير بحضور 
الوكيل املساعد لقطاع شؤون القرآن الكرمي 

والدراسات االسالمية عبداهلل مهدي براك 
واملسؤولني بادارة شؤون القرآن الكرمي.

وفي هذا االطار صرح البراك بأن ما يقارب من 
12000 طالب وطالبة من حلقات ومراكز حتفيظ 
القرآن الكرمي يجتازون االختبارات وفق احدث 

النظم اآللية على ايدي محكمني اكفاء.
واكد البراك ان اعداد الطلبة والطالبات في 
حلقات التحفيظ في تزايد مستمر كل عام 

خصوصا مع فتح املراكز اجلديدة، وتبني وزارة 
االوقاف للخطط واالستراتيجيات اخلاصة 

بالعناية بالقرآن الكرمي واهله والتشجيع على 
حفظه وتالوته.

وحدد البراك ان االختبارات ستقام على مدار 

اسبوعني وقد مت حتديد يوم لالختبار لكل 
محافظة تيسيرا على اولياء االمور الطلبة 

والطالبات.
واشار البراك الى أن هناك العديد من االنشطة 
املصاحبة لالختبارات منها املسابقات الثقافية 

وتوزيع الهدايا واجلوائز على الفائزين 
واخلواطر االميانية وزيارات لكبار الشخصيات 
العامة في الكويت لالطالع على جتربة احللقات 

وسير االختبارات وتشجيع ابنائهم وبناتهم على 
االهتمام بكتاب اهلل تعالى.

وبني البراك ان اختبارات مراكز االمام الشاطبي 
وهي مراكز متخصصة في تخريج حفظة القرآن 
الكرمي مبستوى عال من االتقان تقام اختباراتهم 
ايضا باملسجد الكبير حسب املواعيد احملددة لهم 
وان هناك عددا من اخلامتني سيتم تخريجهم من 

هذه املراكز في اختبارات هذه الدورة.

الكندري: تغيير األنظمة القمعية يفشل مشروع إيران
الطبطبائي:  أبناء سورية يذبحون بال رادع

نظم النائب السابق د.محمد الكندري بالتعاون مع 
جمعية مقومات حقوق اإلنسان ندوة جماهيرية حتت 
عنوان »العالم اإلسالمي وانتهاكات حقوق اإلنسان« 
مساء أمس األول مبشاركة النائب د. وليد الطبطبائي 
والنائب الس����ابق فهد اخلنة وأستاذ القانون الدولي 
بجامعة الكويت د. عيسى العنزي والناشط السياسي 

اخلبير بالشأن اإليراني موسى الشريفي.
في البداية أكد النائب الس����ابق د.محمد الكندري 
أن عقد مثل هذا النوع من الندوات ليس فقط نصرة 
الخواننا في الدول األخرى املنتهكة حقوقهم ولكن ايضا 
من باب الشرع الذي يحث على ذلك ويأمرنا باالنتصار 
لهم وليس تدخال سافرا في شؤون اآلخرين كما وصفه 
البعض والش����ريعة اإلسالمية حتافظ على املقومات 
األساسية للكرامة اإلنسانية لكل فرد مهما كان لونه او 
عرقه او جنسه كما ان منطلقنا ملثل هذه الندوات هو 
منطلق وطني بحت ألنه بتغيير األنظمة القمعية يفشل 
املشروع اإليراني التوسعي وينجح مشروع مواجهة 
املشروع اإليراني، كما انها تبعث رسالة للشعوب العربية 
واإلسالمية خللق توجه في ظل اإلعالم املفتوح عامليا 
حاليا وهو السالح املؤثر على القرار احمللي والدولي.من 
جانبه قال الناشط السياسي في الشأن اإليراني موسى 
الشريفي ان التاريخ يشهد للكويت مبوقفها البطولي 
الذي حتدى ايران في ذروة عهدها عندما كانت شرطي 
املنطقة وأعطت األهوازيني ملجأ آمنا على ارضها على 
عكس الدول التي تعاط����ت أمنيا وفق املصالح وقت 
اتفاقية اجلزائر مثل العراق وحزب البعث الذي غير 
اسم االهواز الى االحواز من قبل رئيس األمن العراقي 
البعثي ناظم ك����زار آنذاك واعتبرها حوزة من احواز 
البصرة بادعاء كاذب ال صحة له كما هو احلال عندما 
ادعى البعث ان الكويت هي احملافظة التاسعة عشرة 
للعراق مؤكدا انه رغم التضحيات التي قدمها االهواز 
لثورة االمام اخلميني اال انه لم ينصفهم وبقوا حتت 
االضطهاد لدرجة احلرمان حتى من التسميات العربية 

عدا األسماء اخلاصة باألئمة االثني عشر.
وأضاف الشريفي ان تقارير األمم املتحدة في عامي 
2003 و2004 م أثبتت ان إيران متارس سياسة التطهير 
العرقي في االهواز لتغيي����ر املنطقة من العربية الى 
الفارسية وانتفاضة ابريل املاضي كانت نتيجة للبطش 
واالضطهاد وإيران حتاول قذف مش����اكلها الداخلية 
على الكويت والسعودية والبحرين جلعلها شماعة 
للمش����اكل اإليرانية متمنيا ان تدعم كافة مؤسسات 
املجتمع املدني الكويتي القضية االهوازية خاصة ان 
االهواز حاليا لها منبر في األمم املتحدة وحتاول رفع 
قضية في محكمة اله����اي الدولية.بدوره قال النائب 
د.وليد الطبطبائي ان حقوق اإلنسان شهدت موجات من 
التطور منذ عام 1990 حتى احداث 11 سبتمبر وسقوط 
برجي نيويورك بعدها بدأت موجات التراجع من خالل 
السجون السرية واملتواجدة في بعض الدول العربية 
واإلس����المية وسجن غوانتانامو الذي به حاليا اثنان 
من أبناء الكويت مت حبسهما مدى احلياة دون محاكمة 
مضيفا ان ثورات الشعوب ظهرت بسبب الظلم الواقع 
على الشعوب وآخرها في سورية حيث يذبح ويسحل 
ويعتقل ابناؤها والعالم ال يحرك ساكنا جتاههم ولو 
بنسبة 1% فقط وتركوا الضحية جلالدها، متسائال: أين 
االتفاقيات الدولية مما يحصل في سورية من جرائم 
إنسانية وتوجيه نظامها السالح ضد شعبه مما يفقده 

الشرعية التي هو فاقدها باألصل أمام العالم؟!
من جهته، اشار استاذ القانون الدولي في جامعة 

الكويت د.عيسى العنزي الى ان القانون الدولي ينظم 
العالقات بني الدول ولكن الي����وم بعد الثورات تغير 
وصفه وأصبح القانون الدولي هو قانون الش����عوب 
وتتم ترجمته ف����ي الوثائق القانونية كما هو قانون 
االمم املتحدة الذي يقول »نحن شعوب العالم »وليس 
دول العالم وعلينا االهتمام والدفاع عن الثورات ألنه 
عندما تأتي حكومة ش����عبية ترقى بالشعوب ولكن 
عندما تأتي من خارج رحم الشعوب ترقى باحلكومات 
وليس الشعوب مشيرا الى ان من حق االهواز تقرير 
مصيرهم ولكن هذه األقلية ال تلقى الدعم الدولي املمثل 
في أميركا ألنها هي من حترك اجليوش، مضيفا ان األزمة 
االقتصادية أثرت في املجتمع الدولي فلعبت مؤسسات 
املجتمع املدني دورا كبيرا رغم اخلوف من مؤسسات 

املجتمع املدني ذات الطابع اإلسالمي.
بدوره، أبدى النائب السابق فهد اخلنة شديد استيائه 
من اخلبر املنشور في إحدى الصحف حول تعاقد دولة 
اإلمارات الش����قيقة مع شركة بالك ووتر املتخصصة 
بجلب املرتزقة والس����فاحني واملجرمني للتصدي الي 
حترك شعبي ضد احلكم، متمنيا ان يكون اخلبر غير 
صحيح بتاتا الن ذلك يعني ان البلطجة وصلت لدول 
اخلليج العربي كما نتمنى ان كان هناك صحة للخبر 
ان تتراج����ع اإلمارات عن ذلك ألنه يعني بداية الزوال 
للمل����ك واحلصن احلقيقي هو العدل.وتابع اخلنة ان 
اخلبر الثاني الذي زاده س����وءا هو الكشف عن ثالث 
مقابر جماعية في درعا الس����ورية نتيجة املطالبات 
الس����لمية باحلقوق املشروعة في وقت فهم العالم ان 
حكم االنفراد بالرأي واالستفراد باملال والقرار قد انتهى 
في اجليل احلالي واجليل القادم لن يسمح به اطالقا 
ولن يقبل نهائيا.ودعا اخلنة ملك البحرين الى إعطاء 
الش����عب حقه من خالل متلك سلطة حقيقية وليس 
صورية حملاس����بة احلكومة ورقابتها خاصة في ظل 
الهدوء احلالي وعدم اتخاذ االحداث شماعة فالشعوب 
دائما م����ا تقف مع احلاكم العادل ام����ا احلاكم الظالم 
كما في س����ورية وإيران فهو اخطر نظام يلبس عمة 
اإلسالم رغم ان الشريعة وضعت قواعد احلكم وترك 
األمر شورى بني األمة التي لها عقل في إدارة وتيسير 
امور دنياها مؤك����دا ان افضل وضع ألميركا وأوروبا 
هو الوضع السابق بوجود ديكتاتوريني معزولني عن 
الشعوب واكبر دليل س����كوتهم عن سورية ألنهم ال 
يريدون التحرك الشعبي العربي ان ميتد في حرياته 

وحقوقه ومطالباته املشروعة.
ومتنى اخلنة من الشعوب وقواها املدنية ان تتحرك 
لنصرة بعضها البعض فلوال حترك الشعوب ملا توقف 
ضرب النواب والشعب كما حدث منذ اشهر قليلة وملا 

توقف التهديد بتعليق الدستور.

على هامش الندوة

٭  أبدى عدد من قوى 11/11 برأيهم حول الوضع العربي 
واإلسالمي بشكل عام ووجهوا رسالة للجيش السوري 
ليقتدي بشقيقه اجليش املصري في نصرة الشعب.

٭  ألقى احد احلضور من اجلنس����ية السورية كلمة 
حول الوضع الذي وصفه بالوحشي والالإنساني في 
سورية ودرعا خاصة وناشد الشعب الكويتي مناصرة 

الشعب السوري.
٭  بع����د انتهاء الندوة ظل احلض����ور متواجدا رغم 
تأخر الوقت ومت جتاذب احلديث حول الوضع العربي 

واإلسالمي احلالي.
عادل الشنان  ٭

جانب من احلضور  )أنور الكندري(

د.وليد الطبطبائي متحدثاد.محمد الكندري يلقي كلمته

»غراس« يرعى ويدعم املواهب الشبابية
استمرارا لدوره املجتمعي في دعم ومشاركة 
الشباب الكويتي قام املشروع التوعوي الوطني 
للوقاية من املخدرات »غراس« برعاية ودعم املعرض 
األول ملجموعة مواهب الذي اقيم برعاية وحضور 
رئيس الهيئة العامة للش���باب والرياضة الشيخ 
طالل الفهد في نهاية ابريل على ارض املعارض.

وقال امني عام اللجن���ة الوطنية للوقاية من 
املخدرات رئيس جلنة االش���راف على مش���روع 
غراس د.احمد الس���مدان في تصريح صحافي ان 
»غراس« يعمل بش���كل دائم عل���ى دعم وتوعية 
ورعاية املواهب من الش���باب الكويتي، موضحا 
ان الشباب يحتاج الى دعم مواهبه وإرشاده الى 

الطريق السليم بشكل دائم خاصة انه يعاني من 
العديد من االمور السلبية االمر الذي يحتم عليه 
اس���تغالل مواهبه في االطار الصحيح لتحسني 

وضعه وحتقيق ذاته.
وأشار السمدان الى ان املشروع يحرص على 
التواصل مع كل املؤسسات واملشاركة في اي أنشطة 
مجتمعي���ة من اجل ايصال املعلومات الصحيحة 
عن املخدرات الى كل الش���باب الكويتي، بل وإلى 
املجتمع بأكمله لوقايته وحمايته من املخدرات، 
مؤكدا على النتائج اإليجابية التي حققها مشروع 
غراس الطالبي من خالل التفاعل الكبير من قبل 

الشباب مع رسالة ومشروع غراس.

دشتي: التعداد العام مشروع 
وطني  يساهم في رسم 
مستقبل أفضل للكويت

أكدت النائبة د.روال دشتي أن مشروع تعداد السكان 
واملباني واملنشآت للكويت لعام 2011 يساهم وبصورة 
فاعلة في رسم مستقبل أفضل للكويت، مناشدة جموع 
املواطنني واملقيمني املشاركة الفاعلة في مشروع التعداد 
ومد يد العون للعدادين التابعني لإلدارة العامة لإلحصاء 
واإلدالء ببيانات واضحة ودقيقة وإكمال اإلجراءات وعدم 
إعطاء معلومات مضللة، مشيرة إلى أن هذه املشاركة 
الفاعلة من جانب املواطن����ني واملقيمني الذين ميلكون 

املعلومات احلقيقية تعد حجر أساس إجناح التعداد.
وقالت دشتي في تصريح صحافي إن التعداد السكاني 
»يعد من أهم مصادر املعلومات اإلحصائية التي تعتمد 
عليها الدول في بناء نهضتها والتخطيط ملستقبلها«، 
مضيفة انه امليدان الرحب الذي جتد فيه التنمية ضالتها 
حيث يوف����ر التعداد املعلومات والبيانات األساس����ية 
للدراسات التحليلية املتعلقة باملستوى املعيشي والقوة 
البشرية وأحوال التعليم ومشكالته ومتطلبات املواطنني 
من اخلدمات الصحية ومرافقها واالحتياجات اإلسكانية، 
فضال عن تخطيط ما يلزم من الطرق ووسائل املواصالت 
واملناطق الصناعية واملرافق التجارية واملنشآت الرياضية 
واجلمعيات التعاونية واألفرع التابعة لها وحتديث ما 

هو موجود منها مبا يتوافق مع الكثافة السكانية«.
وأشارت إلى أن السياسة السكانية على سبيل املثال 
تعد مكونا مهما من مكونات السياس����ات االجتماعية 
واالقتصادي����ة في أي بلد ومن ثم ال ميكن احلديث عن 
خطط تنمية ناجحة دون وجود ملثل هذه السياس����ة 
املرهون����ة بنتائج التعداد للس����كان. وذكرت أن أهمية 
مش����روع التعداد العام للسكان واملباني واملنشآت في 
الكويت لعام 2011 تأتي من توفير بيانات وإحصاءات 
حديثة بشمولية عالية الدقة عن جميع األفراد في حلظة 
زمنية محددة لتمنح صانعي القرار املساحة الكافية لسن 
القوانني والتشريعات القادرة على وضع هيكل تنظيمي 
ألي دولة تسعى إلى فرض وجودها بني الدول الساعية 
للتطور.وأضاف����ت ان التعداد »ليس مجرد أرقام وإمنا 
إحصائية للنظم واملعطيات احمليطة بالسكان في املجاالت 
االقتصادية واالجتماعية والثقافية واالستهالكية، ومعرفة 
محيط الناس من مساكن ومبان ومنشآت، ودراسة كل 
ذلك بتمعن يصب في دعم املشاريع التنموية واخلطط 
االستراتيجية لتحقيق التنمية املستدامة والعيش الكرمي 

جلميع فئات املجتمع«.

فن النحت لم يكن
 من أساليب الفنون اإلسالمية

أكدت أكادميية متخصصة بعلم النحت في محاضرة 
ألقتها في دار االثار االسالمية اليوم ان فن النحت لم 
يكن من أساليب التعبير الفني في الفنون االسالمية قط 
اال ان هناك بعض النماذج ألشكال ثالثية األبعاد ومن 
خامات مختلفة مازالت باقية من مختلف العصور.

واشارت األكادميية د.ميالني جيبسون في محاضرة 
بعنوان »فن النحت في اخلزف في سورية وايران في 
الفترة بني 1150 و1250 ميالدي« ضمن املوسم الثقافي 
ال� 16 لدار اآلثار االسالمية الى االهتمام الكبير الذي 
كان خالل الفترة املمتدة من منتصف القرن ال� 12 حتى 
منتصف القرن ال� 13 بإنتاج مجس���مات من اجلص 
واخلزف واملشغوالت املعدنية بأحجام مختلفة في 
كل من سورية وايران.وألقت جيبسون الضوء على 
فن النحت في اخلزف في مجموعة من القطع النادرة 
واحمليرة والتي ظلت بأعداد كبيرة في مجموعات فنية 
منها في دار اآلثار االسالمية التي حتتفظ بقطعتني 
من النماذج اجليدة مت انتاجهما في كاشان في وسط 

ايران ومنطقة الرقة في سورية.

الشيخة حصة الصباح والسفيرة االميركية ود.ميالني جيبسون

ثّمن رعاية ولي العهد الحتفالية »الدراسات اإلسالمية«خالل ندوة بعنوان »العالم اإلسالمي وانتهاكات حقوق اإلنسان«

امل�شت�شار/ رئي�س املحكمة الكلية  

وزارة العــــــــدل
اإعالن عن بيع عقار باملزاد العلني

يلي  فيما  املو�شوف  العقــار  بيـع  عن  الكــليــة  باملحكمة  الكتــاب  اإدارة  تعلن 

باملزاد العلني وذلك يوم اخلمي�س املوافق 2011/6/16م - قاعة 52 - بالدور 

حلكــم  تنفيـــذاً  وذلك   - �شباحـــًا  التا�شعة  ال�شاعة  العدل  بق�شر  الثاين 

املحكمــة ال�شـادر يف الدعوى رقم 2011/35 بيوع/3.

املرفوعة من:    �شمرية اأحمد حممد احل�شا�س

 �شـــــــــــــــــد:    دانـة اأحمد حممـد احل�شا�س

اأواًل: اأو�صاف العقار:

(750م2) مبوجب  وم�ساحته   (019) ق�سيمة   (12) قطعة  خيطان  العقار مبنطقة  يقع 

خم�ش�شة  منطقة  �شمن  يقع  وانــه   2008/4/13 بتاريخ   6209 رق��م  الوثيقة 

لال�شتعمال اال�شتثماري.

 ثانيًا: �صروط املزاد:

اأوالً     : يبداأ املزاد بثم��ن اأ�س���ا�س��ي قدره 650000 د.ك »�ستم���ائ��ة وخم�س���ون األ����ف دينار 

كويتي«. 

ثــانــيـــــــًا: على كل من ي�سارك يف املزاد اأن يقدم للمحكمة خم�س الثمن الأ�سا�سي على الأقل 

للعقار الذي يرغب يف �سرائه وذلك مبوجب �سيك م�سدق من البنك امل�سحوب عليه 

اأو مبوجب خطاب �سمان اأو نقداً ل�سالح وزارة العدل - اإدارة التنفيذ.

ثــــالثــــــًا: يتحمل الرا�سي عليه املزاد م�ساريف الدعوى واإجراءات البيع ومقدارها 200 د.ك 

» مائتا دينار كويتي « وكذلك اأتعاب اخلربة وم�ساريف الإعالن والن�سر عن البيع يف 

ال�سحف اليومية.

رابعـــــــــــًا: يتحمل الرا�سي عليه املزاد ر�سوم نقل وت�سجيل امللكية.

خام�صًا: على الرا�سي عليه املزاد اأن يودع كامل الثمن وملحقاته املبينة يف البنود ال�سابقة اأو 

خم�سه على الأقل يف ذات جل�سة البيع واإل اأعيدت املزايدة على ذمته. واإذا اأجل البيع 

ل�ستيفاء بقية الثمن وتقدم م�سرت بعطاء جديد يزيد مبقدار الع�سر عن العطاء الذي 

اعتمد ومل ي�سدد �ساحبه قيمته بالكامل وقرن العطاء اجلديد باإيداع كامل الثمن فاإن 

املحكمة �ستعيد فتح باب املزاد يف اجلل�سة التي حددتها ل�ستيفاء بقية ثمن العقار، 

الثمن وملحقاته..  باإيداع كامل   اأي عطاء غري م�سحوب  ويف هذه احلالة ل يقبل 

اأما  اإذا مل يتقدم اأحد مبثل هذا العطاء ومل يودع من �سبق اعتماد عطائه املعتمد 

بقية الثمن فاإن املحكمة �ستعيد املزاد على ذمته على الفور متخذة عطائه املعتمد 

اأ�سا�ساً لهذا املزاد.

وعلى  البيع  لإج���راءات  املبا�سرين  وبطلب  للقانون  تطبيقاً  الإع��الن  هذه  ين�سر  �صاد�صـــًا: 

م�سئوليتهم دون اأن تتحمل اإدارة الكتاب باملحكمة الكلية اأية م�سئولية.

�صابعـــــــًا: يقر الرا�سي عليه املزاد انه عاين العقار معاينة نافية للجهالة.

تنبيه: پ حكم مر�سي املزاد قابل لال�ستئناف طبقاً للمادة 277 مرافعات.


