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وزارة  قال����ت   
الصح����ة ام����س ان 
معدل التش����خيص 
الس����كر من  ملرض 
النوع األول لألطفال 
يتراوح بني 100 و150 
حالة سنويا موضحة 
ان 1300 طفل حتت 
سن ال� 14 مصابون 
بداء السكر في البالد. 
وأوض����ح رئي����س 
الوطني  البرنام����ج 
ملكافحة داء السكر 
النصف  د.يوس����ف 

ل� »كونا« ان اطفال مرض الس����كر في 
حاجة إلى عناية دقيقة ورعاية وحب 
مس����تمر من اجلميع وتشجيع الطفل 
على التعايش مع امل����رض واملتابعة 

املستمرة.
واشار النصف الى ان هناك 20 طفال 
مصابا باملرض من بني كل 100 ألف طفل 
ويسبب لهم معاناة طويلة، مشيرا الى 
ان اإلصابة بداء السكر بالكويت مرتفعة 
جدا حيث تعد من أعلى الدول مبعدالت 
اإلصابة حيث بلغت نسبتها حسب آخر 

اإلحصائيات حوالي %16.7.
وأشار الى ان زيادة الوزن والسمنة 
النشاط  وقلة احلركة وعدم ممارسة 
الرياض����ي والتغذية غي����ر الصحية 
والتدخني من العوامل واألسباب التي 
تؤدي الى ظهوره بالنسبة للنوع الثاني 
مبك����را مبينا ان عالج����ه يعتمد على 

مدى تفهم املريض 
للداء وكل األعراض 

الناجتة عنه.
وشدد د.النصف 
على ضرورة التحكم 
اجليد في مستوى 
وأهمي����ة  الس����كر 
العالقة اجليدة بني 
الطبي����ب واملريض 
والت����ي تلعب دورا 
كبيرا في التحكم في 
املرض والوقاية منه، 
مؤكدا أهمية التوعية 
والتثقيف الصحي 
الذي اصبح استراتيجية محلية وعاملية 

أولتها الوزارة اهتماما كبيرا.
وبلغت نسبة الوفيات مبرض السكر 
ومضاعفات����ه ثالثة ماليني حالة وفاة 
و250 مليون مصاب وبلغ عدد مرضى 
الس����كر في الكويت 140 الف مصاب 

مسجلني في عيادات السكر بالبالد.
وتعتب����ر الكويت م����ن الدول ذات 
النس����ب العالية في اإلصابة مبرض 
الس����كر حيث وصلت نس����بة إصابة 
األطفال الى 20 حالة لكل 100 ألف طفل 

حتت سن 14.
ويتوق����ع ان يصل ع����دد املصابني 
مبرض الس����كر في العال����م الى أكثر 
من 300 مليون ش����خص بحلول عام 
2025 وان عدد املعرضني لإلصابة به 
قد يصل إلى 427 مليون شخص في 

العام نفسه.

الدوسري: 12 استشاريًا زائرًا في يونيو 
للمعاينة وإجراء عمليات جراحية

كشف مدير ادارة العالقات 
العامة واالعالم بوزارة الصحة 
فيصل الدوس���ري عن جدول 
زيارة االطباء االستش���اريني 
لوزارة الصحة خالل ش���هر 
يوني���و 2010 وذل���ك ملعاينة 
بع���ض احل���االت املرضي���ة 
الطبية  وتقدمي االستشارات 
واج���راء العمليات اجلراحية 
للحاالت املستعصية للمرضى 
الكويتي���ني فق���ط ومعاينة 
احلاالت االنسانية للمرضى 
غير الكويتيني بجانب أطباء 
وزارة الصحة، حيث سيعمل 

ذلك على اكتساب الفريق الطبي في مستشفيات 
وزارة الصحة اخلبرات الطبية واطالعهم على 
احدث م���ا توصل اليه العل���م احلديث كل في 

مجاالت تخصصه.
وتابع كما سيلقي االستشاريون احملاضرات 
الطبية، موضحا ان وزارة الصحة متتلك حاليا 
عدة كوادر من الكفاءات الوطنية املتميزة التي 
تصنف على مس���تويات عاملية، وهي تسعى 

جاه���دة الى تق���دمي خدمات 
عالجي���ة متمي���زة للمرضى 
ومنحهم افضل رعاية وخدمة 
صحية وذلك من خالل استقدام 
استشاريني من افضل املراكز 
الصحي���ة العاملية في العديد 
من التخصصات، وايضا يعمل 
هذا على تقنني ابتعاث املرضى 
للعالج باخلارج وذلك لتوافر 
االجهزة واملع���دات احلديثة 
الالزمة للعالج في مستشفيات 
الكويت، باالضافة الى اخلبرات 
الطبية العاملية، فبدل ان يذهب 
املريض للطبيب في اخلارج 
يتم استقدامه ملعاينة ليس حلالة مرضية واحدة 
ولكن للعشرات من احلاالت املرضية، مما سيعمل 
مستقبال على اقتصار االبتعاث للعالج باخلارج 
على احلاالت النادرة ج���دا والتي ال يوجد لها 

عالج فعليا في البالد.
وبني الدوسري ان الزيارة ستبدأ في االول 
من يونيو املقبل وستشهد حضور 12 استشاريا 

في عدد من التخصصات.

»الصحة« تسعى لتقديم خدمات متميزة للمرضى

فيصل الدوسري

»األشغال« تستعد لتسليم مواقف سيارات 
متعددة الطوابق لمستشفيي الفروانية والعدان

أعلنت وزارة األشغال العامة انها جتري استعداداتها 
حاليا لتس����ليم مشروع مواقف الس����يارات متعددة 
الطوابق ملستش����فى الفروانية بس����عة 1025 سيارة 
ويليه مباش����رة تسليم مش����روع مواقف مستشفى 

العدان بسعة 1010 سيارات.
وقال مهندس مش����روع مواقف سيارات متعددة 
الطوابق مبستشفيات وزارة الصحة ومشروع اجلسور 
العلوية املعلقة ملستش����فيات الصباح نبيل مكي ل� 
»كونا« امس ان مواقف مستشفى الفروانية مبساحة 
بنيان 36.830.160 ألف متر مربع ومستشفى العدان 

مبساحة 34.069.440 ألف متر مربع.
وأضاف ان الوزارة سلمت وزارة الصحة اول مشروع 
مواقف سيارات متعددة األدوار مبستشفى اجلهراء 
بغرض التسلم االبتدائي اجلزئي بعد طلبهم باستخدام 

املواقف للمراجعني لتخفيف املعاناة عنهم.
وأش����ار الى انه مت تشكيل جلنة تسليم مشروع 
مواقف مستشفى اجلهراء متعددة الطوابق التي تسع 
1009 سيارات على مساحة اجمالية تبلغ 36.806.646 
ألف متر مربع بحضور وكيل وزارة الصحة د.ابراهيم 

عبدالهادي ومدير املنطق����ة الصحية للجهراء د.فهد 
اخلليفة. وأضاف ان حضور اللجنة ضم مدير ادارة 
تنفيذ املش����اريع اخلاصة م.عب����اس غلوم ومهندس 
املشروع ونائبة مهندس املشروع واملقاول، مشيرا الى 
ان وكيل وزارة الصحة أثنى بكلمة شكر بحق وزارة 
األشغال العامة واملهندسني القائمني على املشروع ملا 
بذلوا من جهد الجن����ازه في فترة قصيرة مما خفف 

عن كاهل املراجعني واملوظفني.
وذكر مكي ان عدد املباني اخلاصة ملواقف السيارات 
متعددة األدوار ل����وزارة الصحة التي تعمل الوزارة 
على تنفيذها حاليا تبلغ 6 مواقف سيارات موزعة في 
مناطق الكويت وتتسع ملا يقارب 6 آالف سيارة اضافة 

الى جسور علوية رابطة ملستشفيات الصباح.
واضاف ان من ضمنها مواقف مستشفيات اجلهراء 
والفرواني����ة والعدان وابن س����ينا والرازي ومبارك 
مبساحة كلية تبلغ 210.690 ألف متر مربع، مبينا ان 
هذه املشاريع تقدم خدمة أفضل للمراجعني واملوظفني 
وتخفف املعاناة نتيجة االزدحامات املرورية للمواقف 

جراء تزايد أعداد املراجعني لتلك املستشفيات.

الودعاني: مبنى جديد لمستشفى الطب الطبيعي 
بسعة 500 سرير وآخر لألطراف الصناعية

أجنحة جديدة للنساء وعيادات ومختبرات وأشعة قريبًا

د.دالل الودعاني

د.يوسف النصفد.أمل املهزع

حنان عبدالمعبود
صرحت مديرة مستشفى الطب الطبيعي د.دالل الودعاني بأن هناك 

العديد من املشاريع اخلاصة بالطب الطبيعي قيد التنفيذ.
وقالت الودعاني، في تصريح خاص ل� »األنباء«: متت املوافقة على 
مبنى جديد لألمانة العامة لألوقاف خاص باألطراف الصناعية، وبينت 
أن اإلجراءات وصلت ملراحلها النهائية وسيتم البدء في العمل قريبا، 
مشيرة إلى أن املشروع يضم عيادات خارجية وورشة لعمل األطراف 

للمرضى الذين يفقدون أطرافهم في احلوادث.
وأضافت أن هناك كذلك مشروعا آخر بتبرع من عبدالرحمن الزبن، 
ومتت املوافقة عليه أيضا، وتس���لمنا املوقع منذ أربعة أش���هر، ولكن 

مقاول املتب���رع لم يبدأ بعد باحلفر نظرا لبع���ض األمور التي تعود 
لإلج���راءات الروتينية، اخلاصة بالبلدية. كم���ا ان هناك مبنى مكونا 
من طابقني بدأنا في الوقت احلالي في صب األعمدة واخلرسانة، وهذا 
املبنى يضم جناحني أحدهما عام للنس���اء، وجناح خاص، باإلضافة 
إلى عيادات للعالج الطبيعي، وجناح مائي، وقسم للمختبرات وقسم 
األش���عة ومكاتب إدارية للموظفني، ومن املتوقع أن يتم االنتهاء منه 
خالل س���نة على األكثر كمبنى، وس���وف نطلب كل ما يحتاجه املبنى 
لتأثيثه وجتهيزه على أساس أنه حني يتم االنتهاء منه، ال نتأخر في 
بدء تش���غيله. هذا باإلضافة إلى املبنى اجلديد للمستشفى الذي يضم 

500 سرير، والذي تقوم بتنفيذه وزارة األشغال.

الشرقاوي: السيجارة والشيشة 
تحويان أكثر من 4 آالف مركب كيماوي

 مركز هدية يجري دراسة ميدانية
حول تأثير التدخين على المراجعين

»الصحة«: 1300 طفل تحت  الـ 14 
مصابون بالسكر في الكويت

أنشطة وبرامج لمكافحة التدخين 
والحد من انتشاره في الجمعية 
التعاوني���ة وم���دارس المنطقة 
المختلفة من خالل عمل ندوات 
توعوية وتوزيع كتيبات إرشادية 
توضح أض���رار التدخين مؤكدة 
حصول هذه الحملة على جهود 

مثمرة ونتائج ايجابية.

حنان عبدالمعبود
عدد اخصائي تعزيز الصحة بوزارة الصحة د.سعود الشرقاوي أضرار 
التدخني ذاكرا منها: ضغط الدم، سرطان الرئة، سرطان املريء، داء الربو، 
الش���قيقة، أورام مخية متعددة، سرطان اللسان، سرطان املثانة. تليف 
الكبد، االلتهاب الش���عبي. التهاب اللثة، أمراض القلب، انتفاخ الرئتني. 

باإلضافة الى تلطخ األسنان، وفقدان الشهية، وانتفاخ اللثة.
وقال د.الشرقاوي في تصريح صحافي »ان التدخني ظاهرة من الظواهر 
التي انتش���رت في كل أنحاء العالم واتس���عت لتشمل ماليني األفراد من 
مختلف املستويات واألعمار. مشيرا إلى أن دخان السيجارة يحتوي على 
آالف املركبات الكيميائية التي تصل إلى اجلهاز التنفسي للمدخن، ويؤثر 
البعض منها في سالمة وكفاءة هذا اجلهاز باإلضافة الى امتصاص بعض 
هذه املركبات بواسطة األوعية الدموية املنتشرة في الرئة لتصل إلى الدم 
الذي ينقلها إلى أعضاء اجلسم املختلفة مثل املخ والقلب والشرايني، حيث 
تس���بب هذه املواد تغيرات في وظائف األعضاء وبعد ممارسة التدخني 
ملدة طويلة تس���بب املواد الضارة املوجودة في الدخان حدوث إصابات 

في اجلهاز التنفسي والقلب والشرايني وأعضاء أخرى.
وأضاف د.الشرقاوي أن السيجارة الواحدة ومثلها الشيشة، حتتويان 
على أكثر من 4 آالف نوع من الكيماويات 400 منها سام، و40 منها مادة 
مس���رطنة وبعض أنواع املواد الكيماوية املوجودة بها، النيكوتني وهي 
مادة اإلدمان واألعراض االنس���حابية في حال اإلقالع، وهي مادة محفزة 

منشطة للمخ أو هكذا تبدو في الوهلة األولى.

قال مركز هدي���ة الصحي ان 
أطب���اء العائلة في المركز اجروا 
دراس���ة ميداني���ة عل���ى جميع 
المراجعين المدخنين والمخالطين 
ومدى تأثير التدخين على حالتهم 

الصحية.
وأوضح���ت رئيس���ة المركز 
واستش���ارية طب العائلة د.امل 
المه���زع ل�»كون���ا« على هامش 
احتفال منطقة األحمدي الصحية 
باليوم العالمي ان التدخين له اثر 
سلبي على الحوامل وكبار السن 
واألطفال لما له من اضرار كبيرة 

وخطيرة.
وقالت المهزع ان فوائد اإلقالع 
عن التدخين كثيرة منها تحسن 
اللياق���ة البدني���ة والقدرة على 
الحركة وتضاؤل احتماالت اإلصابة 
بأمراض الجلطة القلبية والسكتة 
الدماغية والفشل الكلوي وأمراض 

السرطان.
المركز نظم  ان  الى  وأشارت 

الفريح: 8299 مريضًا بـ »السيلياك« عام 2004  
في الكويت وخبراء العالم يدقون ناقوس الخطر

حنان عبدالمعبود
بمناسبة االحتفال بشهر التوعية لمرض 
السيلياك، ألقت الباحثة الكويتية مؤلفة 
كتاب قصتي مع السيلياك المستشارة 
سعاد الفريح محاضرة توعوية في الندوة 
التي أقيمت بمقر جمعية الهالل األحمر 
بهذه المناسبة تناولت فيها كل ما يختص 
بالمرض وأسباب حدوثه وأعراضه وكذلك 
طرق العالج واألشخاص األكثر عرضة 

لالصابة.
وذك���رت الفريح ف���ي محاضرتها ان 
الجمعي���ة االلمانية لمرض الس���يلياك 
حذرت من جهل الكثيري���ن، بمن فيهم 
بعض االطباء، بما يختص بهذا المرض، 

منبهة الى انه غير قابل للش���فاء. مبينة ان التحذير جاء 
عب���ر نائب رئيس الجمعية االلمانية لمرض الس���يلياك 
د.دان كوناو م���ن المخاطر التي تحيق بالمرضى نتيجة 
جهل الكثيرين بمرض الس���يلياك، مشيرة الى ان كوناو 
قال في حديثه مع وكالة االنباء االلمانية بمناسبة حملة 
التوعية التي تشنها الجمعية »إن عدد المصابين بمرض 
السيلياك المزمن في المانيا يقدر بنحو 400 الف شخص، 
وان واحدا فقط من كل اربعة من هؤالء يعرف انه مصاب 

بهذا المرض«.
واشارت الى ان دول الغرب تحتفل هذا الشهر بالتوعية 
بالسيلياك، ونظرا الى اهمية هذه المناسبة فإن هذه الدول 
تهتم بعمل الدراس���ات واالحصائيات، لمتابعة زيادة أو 

اضمحالل االم���راض. الجدير بالذكر ان 
آخر دراسة استقرائية تلك التي صدرت 
في فبراير 2004 عن الموقع االلكتروني 
البحثي االميركي »كيور ريسيرغ دوت 

كوم«.
وتقول االحصائية: ان عدد المصابين 
بالسيلياك في الكويت يبلغ 8299، عند 

تعداد سكان يبلغ 549.257.2 تقديريا.
وتشير الدراسة التي صدرت عن المعهد 
االميركي للصحة )ان.آي.اتش( في يونيو 
2007، الى ان عدد االميركيين المصابين 
بالس���يلياك يقارب ال� 3 ماليين، بينما 
يبلغ االميركيون المصابون بمرض كرون 
حوالي 500.000 اميركي، وتبلغ النسبة 

لمرضى االم اس 300.000 اميركي.
ودعت الفريح الى تضافر الجهود للتوعية عن مرض 
الس���يلياك وذلك لالقالل من التكلفة السنوية العالجية 
لمرضى السيلياك غير المشخصين، حيث تبلغ التكلفة 
العالجية الفردية لمريض السيلياك االميركي غير المشخص 
8500 دوالر في السنة طبقا للموقع االلكتروني »سيلياك 

فاكتس«.
وذكرت مؤلفة كتاب قصتي مع السيلياك المستشارة 
الفريح ان مسؤولي وزارة الصحة واعضاء مجلس االمة 
وعدوا مرضى السيلياك مشكورين بالوقوف معهم لحل 
مشاكلهم ومعاناتهم ومساعدتهم وها هو الوقت المناسب 

لمزيد من التعاون.

واحد من كل أربعة يعرف أنه مصاب

سعاد الفريح

 »الطوارئ الطبية«: استقبال 200 بالغ يوميًا
والوصول إلى 92% منها خالل 9 دقائق

قالت ادارة الطوارىء الطبية امس ان قسم العمليات لديها يستقبل 
200 بالغ طارئ يوميا موضحة ان الوصول الى 92% منها يكون خالل 
تس����ع دقائق. واوضح مدير االدارة د.فيصل الغامن ان االدارة تسعى 
الى تقدمي خدمات االنقاذ والرعاية الطبية الطارئة وفق أساليب فنية 

وسلوكية متطورة تلبي احتياجات الواقع.
واضاف الغامن ان االدارة تسعى ايضا الى تقدمي خدمة ذات كفاءة عالية 
لتقليل األضرار الناجتة عن احلوادث واألمراض الطارئة والكوارث من 
خالل انتشار جغرافي تخدمه عمالة فنية مدربة وأسطول حديث وشبكة 

اتصاالت متطورة ووعي مجتمعي في التصرف أثناء الطوارئ.

واش����ار الى ان سبعة مراكز اسعاف جديدة ستدخل اخلدمة قريبا 
موزعة على مناطق جليب الش����يوخ والرميثية والفحيحيل وشمالي 
البالد في طريق الساملي والصبية وام العيش اضافة الى مركز خلدمة 
طريق منطقة كبد. واكد ان التوسع واالنتشار في توزيع مراكز وسيارات 
االس����عاف لهما دور فعال وتتوقف عليهما حياة املرضى موضحا ان 
املرحلة املقبلة ستشهد توسعا وانتشارا اكبر لسيارات ومراكز االسعاف 
في مختلف املناطق واخلطوط السريعة ضمن خطط الوزارة لتطوير 

القطاع الصحي في البالد.
واوضح ان االدارة تسعى الى تدريب 10% من سكان الكويت البالغني 

على االسعافات االولية مع نهاية العام احلالي ضمن املشروع الوطني 
للتدريب على إنقاذ احلياة.

وتسعى االدارة الى تقدمي خدمة ذات كفاءة عالية بهدف تقليل االضرار 
الناجتة عن احلوادث واالمراض الطارئة والكوارث وس����يتم االنتقال 
الى نظام االتصاالت الرقمي اجلديد وتطبيق نظام متابعة حركة سير 

سيارات االسعاف مع نظام االتصاالت اجلديد في القريب العاجل.
يذكر ان هناك ش����خصا على االقل يتوفى يوميا في الكويت بسبب 
حوادث الس����يارات والدراجات النارية ف����ي حني يصاب من ثالثة الى 

اربعة تقريبا يوميا جراء احلوادث.

الغانم: دخول سبعة مراكز إسعاف جديدة إلى الخدمة قريبًا

جدول باألطباء الزوار لمستشفيات ومراكز وزارة الصحة لشهر يونيو 2010
المدةالمستشفىالتخصصاسم الزوارم

د.عطية عبداهلل عطية 1
مركز أسعد استشاري � اجللديةحسن

6/20 � 6/25احلمد

مستشفى استشاري � أنف وإذن وحنجرةد.ابير كومار بهاتاشاريا2
6/18 � 6/21الصباح

بروفيسور روبرت سي. 3
مركز شيخة استشاري � عالج كيماويباست

5/28 � 6/1بدرية

مركز شيخة استشاري � هيماتولوجيد.أحمد أو. كاسب4
6/12 � 6/15بدرية

بروفيسور ماريا بال 5
مركز شيخة استشاري � كيماويمايكالجنويل

6/26 � 6/29بدرية

مستشفى استشاري � القلبد.فالوفان جيفاندام6
5/28 � 6/6الصدري

مستشفى استشاري � القلبد.مون كي. هونغ7
6/19 � 7/2األميري

مستشفى استشاري � عظام األطفالد.ديڤيد جونز8
5/28 � 6/3الرازي

مستشفى استشاري � العظام )الركبة(د.جراهم كي. سيفتون9
6/4 � 6/11الرازي

استشاري � العظام )اإلصابات د.مارتن كلينك10
الرياضية(

مستشفى 
6/18 � 6/23الرازي

6/3 � 6/8مركز البابطنياستشاري � جتميل )أنف وأذن(د.سانتديب باون11

استشاري � جتميل )ترميم د.صبحي هويدي12
6/25 � 7/2مركز البابطنياصابات اليد والقدم(

الموافقة على مشـروع بتبرّع من عبدالرحمن الزبن تسلمنا موقعه منذ 4 أشهر

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 الأربعاء املوافق 2010/6/16م - قاعة 48 - بالدور الثاين بق�شر العدل 

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

2009/29 بيوع/2.

املرفوعة من:    ر�شديه  ظاهر قا�شم
 �شـــــــــــــــــد:   1 - عبداملح�شن �شخي العنزي. 2- منى فالح غامن املطريي. 3 - وكيل وزارة 

الكهرباء واملاء ب�شفته. 4 - مدير بنك الت�شليف والدخار ب�شفته )خ�شم مدخل(.

اأواًل: اأو�صاف العقار:

600م2  وم�ساحته   165 ق�سيمة   35 منزل   1 �سارع   4 قطعة   - العار�سية  مبنطقة  العقار  يقع 

واملو�سوف بالوثيقة رقم 1996/6246. العقار عبارة عن منزل نظام حكومي يقع على �سارع واحد 

ومكون من دورين اأر�سي واأول ومك�سي باجلريي ومكيف عادي . الدور الأر�سي به 2 غرفة و�سالة 

وحمام ومطبخ وملحق به 4 غرف ومطبخ و�سالة و2حمام. الدور الأول مكون من 4 غرف و�سالة 

ومطبخ وخمزن و2حمام.

ثانيًا: �صروط املزاد:

اأوالً  : يبداأ املزاد بثمن اأ�سا�سي قدره 204120 د.ك »مائتان واأربعة اآلف ومائة وع�سرون دينار كويتي«. 

وي�سرتط للم�ساركة يف املزاد �سداد خم�س ذلك الثمن على الأقل 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 الأقل واإل اأعيدت 

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

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

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

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

اجلل�سة على اأ�سا�س هذا الثمن.

�صاد�صًا: اإذا مل يقم املزايد الأول 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 وليعتد 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 احلالت ر�سوم نقل وت�سجيل امللكية وم�سروفات اإجراءات التنفيذ 

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

ثـامـنًا: ين�سر هذا الإعالن تطبيقاً للقانون وبطلب املبا�سرين لإجراءات 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.

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

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 الأخرية 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 املــادة  باأحكام  عماًل  اخلا�س  ال�سكن  لأغرا�س  املخ�س�سة  البيوت 

امل�سافة بالقانون رقم 9 ل�سنة 2008.


