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أعل����ن احملامي محمد صرخوه عضو هيئة الدفاع نفيه 4
التام ملا تناقلته الصحف احمللية بشأن تنازل النائب عدنان 
س����يد عبدالصمد والنائب الس����ابق أحمد الري عن جميع 
القضايا املتعلقة بقضية التأبني. وقال ان اخلبر عار متاما 
عن الصحة. وأعرب احملامي صرخوه عن خالص التقدير 
واالعتزاز الشديد ملقام صاحب السمو األمير الذي طاملا أكد في 
كلماته السامية على ضرورة االحتكام الى الدستور والقوانني، 

واعتبارها املظلة والسبيل األمثل السترداد احلقوق، معربا 
في الوقت ذاته عن استيائه الشديد من الزج باسم صاحب 

السمو األمير، حفظه اهلل، في هذا التصريح.
وناشد صرخوه في ختام تصريحه الصحافة احمللية 
حتري الدقة في نقل مثل هذه األخبار مع االحتفاظ بكامل 
احلق القانوني واألدبي للرد على من يحاول استخدام هذه 

األمور لإلثارة.

عبدالصمد والري لم يتنازال عن قضايا التأبين

الروضان: جدول الرتب والمرتبات المقررة
 للرتب العسكرية يسري على رجال اإلطفاء

الدقباسي يسأل الحمود عن عدد المعلمين 
الوافدين في مدارس التربية الخاصة

استفسر عن عقود ترميم وصيانة بعض المدارس

وجه النائب علي الدقباسي سؤاال لوزيرة التربية 
ووزيرة التعليم العالي د.موضي احلمود بشأن ترميم 

املدارس.
وجاء في سؤال الدقباسي: كم مرة مت ترميم وصيانة 
مدرستي االمل وتأهيل االمل بنني وتغيير البالط في 
الس���احة وابواب الفصول ومدرسة التأهيل الفكرية 
بنني؟ وكم مرة مت ترميم وصيانة مدرس���ة الورش 
التعليمية بنات؟ وكم مرة مت بناء وترميم مدرس���ة 
الوفاء بنني اجلديدة؟ وما اهم املشاريع التي مت بناؤها؟ 
وما اسم الشركة التي تقوم بصيانة وترميم مدارس 

وادارة مدارس التربية اخلاصة؟
وطلب تزويده بأس���ماء الش���ركات التي تقدمت 
باملناقصة لتس���لم وترميم وصيانة مدارس التربية 
اخلاصة، وما عدد االجهزة واملشاريع التي مت شراؤها 
ملدارس التربية اخلاصة؟ وهل مت التخطيط لها قبل 
شرائها وتقييمها؟ وملاذا مت شراء ثالث غرف »مختبرات« 
لقياس السمع واالذن الوسطى لقسم التخاطب؟ وما 
قيمته الش���رائية التي كلفت الوزارة بشرائها؟ وهل 
مت مخاطبة اجلهة املعني���ة فيما اذا كانت قد حتتاج 

هذه االجهزة ام ال؟
وما االس���باب التي دفعت االدارة بعد شراء غرفة 
اختبار السمع لقسم التخاطب بعد العمل بها الى عدم 
تخصيص املتخصصني للعمل بهذه الغرف؟ وهل متت 
االستش���ارة والتنسيق مع وزارة الصحة عند شراء 
ادارة مدارس التربية اخلاصة لغرف االختبار وقياس 
االذن الوسطى؟ فان كانت االجابة نعم، يرجى تزويدنا 

باملراسالت التي متت مع وزارة الصحة.

األوفست

وتساءل: ما القيمة الشرائية جلهاز وماكينة طباعة 
االوفست اجلديدة، والذي مت شراؤه ملدرسة الورش 
التعليمية بنني؟ وما مكون���ات وعدد قطع اجلهاز؟ 
وملاذا لم يتم االنتهاء ف���ي بعض املدارس من اعمال 
الترميم والصيانة لها وتركها للس���نة الثانية رغم 
ان هناك حوائط معرضة للسقوط في هذه املدرسة؟ 
وملاذا لم يت���م العمل في اعم���ال الترميم والصيانة 
ملدارس البنات خالل العطلة الصيفية حتى ال تتعرض 

الفتيات للرؤية م���ن جانب العمال؟ وما عدد اجهزة 
الكمبيوتر الت���ي لدى ادارة مدارس التربية اخلاصة 
والتي طلبتها ادارة املدارس اخلاصة من الوزارة ولم 

يعمل بها حتى اآلن؟
وملاذا لم تسترد ادارة مدرس التربية اخلاصة االموال 
واملبالغ ملدارس البنني حيث مت تكليف املدارس باحضار 
عمال بطريقتها حتى تتم اعم���ال النظافة في داخل 
مدارسها نظرا الخالل الشركة املناط بها العمل، على 
ان تدفع املدارس اجور تلك االعمال وتصرف االدارة 
املبلغ املستحق للمدارس والتي لم يتم تسليمها حتى 
اآلن؟ وهل مت مخاطبة اجلهات املختصة واملستخدمة 
للجه���از؟ وان كانت هناك مخاطبات يرجى تزويدي 

بها.

المعلمين الوافدين

كما وجه الدقباسي سؤاال آخر للحمود طلب فيه 
تزويده بع���دد املعلمني الوافدين في مدارس التربية 
اخلاصة وباالخص مدرس���ة الورش التعليمية بنني 
وبنات؟ وكم عدد رؤس���اء االقسام ملدرستي الورش 
التعليمية بنني وبنات، وما تخصصاتهم االصلية التي 
مت تعيينهم عليها بعد اختيارهم من جلنة القبول في 
ادارة مدارس التربية اخلاصة؟ وملاذا يتم اس���تبعاد 
دور التوجيه العام للتربية الفنية من ابداء رأيه في 
تخصصات الورش التعليمية مع العلم ان تخصصات 
»الصباغة والطباعة، الدعاية واالعالن، التجليد الفني« 
تابعة للتوجيه العام للتربية الفنية؟ وملاذا يتم ترشيح 
غير كويتيات واصدار قرارات ترقياتهن رغم ان االقسام 

التابعة للتربية الفنية مت تكوينها؟
وملاذا قامت ادارة مدارس التربية اخلاصة بترشيح 
غير كويتية لرئاس���ة قسم ملادة الصباغة والطباعة 
رغم ان تخصصها االساس���ي الذي مت تعيينها عليه 
هو صحافة واعالم؟ وملاذا مت ترشيح وافدة لرئاسة 
قسم الصباغة والطباعة لالعاقة الفكرية رغم تغييرها 
للتخصص ونقلها لقس���م الدعاية واالعالن لالعاقة 
الس���معية في شهر نوفمبر 2008 وتاريخ ترشيحها 
ودخولها للمقابلة الشخصية في يونيو 2009 علما 
ان شروط الترشيح تنص على انه ال يحق الترشيح 

على التخصص القدمي ولكن على اجلديد بعد مرور 
3 سنوات؟ وملاذا مت تقسيم قسم الصباغة والطباعة 
مبدرس���ة الورش التعليمية بنات رغم انه ال توجد 
رئيس���ة قسم كويتية مثبتة ذات كفاءة مشهود لها؟ 
ومل���اذا يتم النقل االجباري للمعلمات الكويتيات من 

املدارس وال يتم ذلك للوافدات؟
وكيف يتم اصدار قرارات لرؤساء اقسام وافدين 
دون اجتيازهم للدورة التدريبية للوظائف االشرافية 
علما بأنه قانونا يجب ان تكون درجة اجتياز الدورة 
75% حتى ميكن اجتيازها؟ وهل مت مقابلة الوافدين 
دون تعميم نش���ره على املدارس واالكتفاء باتصال 
هاتفي من سكرتارية املدير العام واستدعاؤهن حتى 
يوقعن على النشرة؟ وما املناهج املقررة في مدرسة 
الورش التعليمية بنني وبنات؟ وما املواد التي تتوافق 
مع س���وق العمل والتي هناك حاجة لها بعد انتهاء 
الطالب او الطالبة من التخ���رج وانخراطها بالعمل 

احلكومي؟

ضعاف السمع

وتس���اءل الدقباسي: كم عدد املعلمني او املعلمات 
الذين مت انضمامهم الى العمل في جلنة متابعة ضعاف 
السمع في مدارس التعليم العام؟ وما سنوات خبرتهم 
في مجال االعاقة لكل منهم؟ وما تخصصاتهم االصلية؟ 

وفي اي اعاقة يعملون؟
وملاذا لم يتم ترقية املعلمات الكويتيات لرؤساء 
اقسام في مدرس���ة الورش التعليمية بنات رغم ان 
البعض مت اس���تدعاؤهم للمقاب���الت وقد جنحن في 

االختبار للترقية؟
وهل مت زيادة كادر املعلمني مبدارس التربية اخلاصة 
رغم ان البدل الذي يحصلون عليه هو 40 دينارا فقط 
ال غير زيادة عن معلمي التعليم العام ورغم املشقة 
اسوة بالدول املجاورة التي تقدم البدالت املجزية لهذه 
الفئة التي تعمل في م���دارس التربية اخلاصة ومع 
هؤالء املعاقني؟ وما شهادة ورواتب ومكافآت العاملني 
غي���ر الكويتيني بالتعليم النوع���ي؟ وطلب تزويده 
الكويتيني  الترقيات واالختبارات للعاملني  بشروط 

وغير الكويتيني بالتعليم النوعي.

أجاب عن سؤال للنائب الدقباسي

علي الدقباسي روضان الروضان

أحمد الري عدنان عبدالصمد

محمد هايف

شعيب املويزري

د.معصومة املبارك

التدري���س في مجل���س ادارة 
املعهد باالنتخاب وفقا ملا تنص 
عليه الالئحة؟ اذا كانت االجابة 
بنعم يرجى تزويدي مبحاضر 
نتائج االنتخاب، مع صورة من 
ق���رار التمثيل الصادر في هذا 
الش���أن؟ و بص���ورة من قرار 
تعيني ممثل هيئ���ة التدريس 

التطبيقي  العامة للتعليم  الهيئة 
اللجان  والتدريب؟ وه����ل راعت 
الدرجة العلمية واالقدمية واخلبرة 
ب����ني االعضاء  خ����الل مفاضلتها 
املتقدمني؟ وما الشروط واملعايير 
التي قامت على اساس����ها اللجان 

باملعه���د ومؤهالت���ه العلمية، 
وكذلك صورة من قرارات جلان 
الترقي���ات التي ارتقى بها الى 
درجت���ه العلمية احلالية. وما 
هو السند القانوني الذي مت من 
خالله ترقية د.نرمني احلوطي 
الى درجة استاذ مشارك، وهل 
مت ذلك من خالل جلنة ترقيات؟ 
اذا كان���ت االجابة بنعم يرجى 
تزويدي بأسماء اعضاء جلنة 
العلمية  الترقيات ومؤهالتهم 
والدرجة الوظيفية العضاء هذه 

اللجنة؟
كما يرجى تزويدي بطلبات 
الترقي���ة وتاري���خ تقدميه���ا 
والقرارات التي اتخذت بشأنها 
منذ عام 2000 حتى تاريخ الرد 
على الس���ؤال مع بيان اسباب 
املوافق���ة او الرفض لكل طلب 
على حدة، وبنسخة من اللوائح 
والقرارات والشروط املطلوبة 

للترقية.

وجه النائ���ب محمد هايف 
سؤاال لوزيرة التربية ووزيرة 
التعليم العالي د.موضي احلمود 

جاء فيه:
نصت املادة اخلامس���ة من 
الئحة املعهد العالي للفنون البند 
4 على انه ميثل هيئة التدريس 
في مجلس االدارة »احد اعضاء 
هيئة التدريس ويكون اختياره 
باالنتخاب«، كما نصت الئحة 
جامعة الكويت على ان يكون 
من ميثل اعضاء هيئة التدريس 
باالنتخاب وملدة عام في االول 

من اكتوبر من كل عام.
مضيفا: وبالرغم من وجود 
ع���دد كبير من اعض���اء هيئة 
التدريس ف���ي املعهد يحملون 
درجة الدكتوراه بالفلسفة، فإن 
من ميثل اعضاء هيئة التدريس 
ادارة املعهد يحمل  مبجل���س 
شهادة ماجس���تير. متسائال: 
هل مت تعيني م���ن ميثل هيئة 

تقدم النائب شعيب املويزري 
باقت���راح برغب���ة الى مجلس 
االمة طالب فيه وزارة التربية 
بتوزيع املدرسات واالخصائيات 
واملوظفات العامالت في املدارس 
واملعاهد واالدارات التابعة الى 
الوزارة بالقرب من اماكن سكنهن 
وقبول طلباته���ن ورغباتهن 
بالنقل الى االماكن االقرب الى 
منازله���ن على اال يترتب على 
هذا التوزيع والنقل اي تأثير 
على حقوقهن الوظيفية او ما 
مين���ح لهن من مزايا بس���بب 

الوظيفة.
وفيما يلي ن���ص االقتراح 
الذي تقدم به النائب املويزري: 
تسعى اجلهات احلكومية للعمل 
على تيسير س���ير العمل بني 
العاملني لديها مع تهيئة الظروف 
املناسبة لتأدية املوظفني ملهامهم 
الوظيفي���ة في من���اخ مالئم 
يستطيع فيه املوظف حتقيق 
املزيد من االجناز. كما تستشري 
ظاهرة التأخير والغياب املتكرر 
في بعض االجهزة احلكومية بني 
العامالت واملوظفات ممن ترتبط 
اعماله���ن بامل���دارس واملعاهد 
العلمية، س���واء املدرسات او 
االداريات منهن بسبب الظروف 
االسرية او االزدحام املروري.

وملا لتعيني وتوزيع املدرسات 

واالدارات في وزارة التربية في 
االماكن االقرب لسكنهن من اثر 
كبير ف���ي القضاء على ظاهرة 
التأخي���ر والغياب وحتس���ني 
االداء في العمل نظرا لشعورهن 
بقربهن م���ن العائلة واالطفال 
ومل���ا لهذا االمر م���ن اثر كبير 
في املس���اهمة ف���ي التخفيف 
من حدة االزدحام املروري في 
ساعات الصباح االولى وساعات 
أتقدم باالقتراح  الذروة، لذلك 
برغبة االتي برجاء عرضه على 

مجلس االمة:
قيام وزارة التربية بتوزيع 
واالخصائي���ات  املدرس���ات 
واملوظفات العامالت في املدارس 
واملعاه���د واالدارات التابع���ة 

ل���وزارة التربي���ة بالقرب من 
اماكن سكنهن وقبول طلباتهن 
الى االماكن  بالنقل  ورغباتهن 
االقرب ال���ى منازلهن على اال 
يترتب على ه���ذا التوزيع او 
النقل اي تأثير على حقوقهن 
الوظيفية او ما مينح لهن من 

مزايا بسبب الوظيفة.
من جانب آخر، اكد الن�ائب 
ش�����عيب املويزري رف���ضه 
التام ملا قامت به جلنة االزاالت 
مؤخرا بتدمير مزارع اجلهراء، 
الفتا الى ان ارتباطها باجلهراء 
واهلها تاريخي ووجودها نافع 
وال يض���ر واي حجج الزالتها 
باطلة، موضحا ان تلك املزارع 
تعد متنفسا الهل اجلهراء واهل 

الكويت جميعهم.
وقال املويزري، في تصريح 

صحافي:
اننا نرفض ما قامت به هذه 
اللجن���ة من أعمال، خاصة في 
منطقة اجله���راء والتي تثير 
العديد من التساؤالت حتى يتم 
دراسة كل ما يتعلق بأعمالها.

وتاب���ع قائال: ندعو اهلل ان 
يعني اهلنا في اجلهراء وفي كل 
مناط���ق الكويت على ما تقوم 
به هذه الفرقة من اعمال تثير 
املشكالت واالزمات السياسية 

والشعبية.

السابقة باالختيار والترشيح بني 
املتقدمني ألي من العمادات السابقة؟ 
وكيف مت اختيار االقل درجة علمية 
)استاذ مساعد او مشارك( واالقل 
خبرة واقدمية وترش����يحه على 
الرغ����م من وج����ود األعلى درجة 
علمية وخبرة واقدمية )استاذ(، 
وما املعايير التي وضعتها كل جلنة 
من اللجان السابقة للمفاضلة بني 
االعضاء املتقدمني لكل عمادة من 
العمادات السابقة؟ ملاذا مت ترشيح 
عضوين فقط بدال من ثالثة اعضاء 
املكتبات  في جلنة اختيار عمادة 
وهل كان ذلك بسبب عدم وجود 
متقدم����ني آخري����ن؟ واذا وجد اال 
تنطبق عليهم الشروط؟ وهل مت 
استبعاد اس����ماء اعضاء متقدمني 
من الترش����يح ألي من العمادات 
الس����ابقة على الرغم من انطباق 

الشروط عليهم؟

النائبة د.معصومة  وجهت 
املبارك س����ؤاال لوزيرة التربية 
ووزيرة التعليم العالي د.موضي 
احلمود قالت فيه إنه مت تشكيل 
اربع جل����ان الختي����ار العمداء 
النوعيني لكل من عمادة القبول 
والتسجيل، عمادة خدمة املجتمع 
وعمادة املكتبات، وعمادة كلية 
الهيئة  التربية األساس����ية في 
العام����ة للتعلي����م التطبيق����ي 
والتدريب متسائلة: من هم اعضاء 
كل جلنة من اللجان السابقة، وما 
ش����روط ومعايير تشكيل هذه 
اللجان؟ وما الشروط واملعايير 
التي مت وضعها للتقدم ألي من 
العمادات السابقة؟ كم بلغ عدد 
املتقدمني لكل عمادة من العمادات 
السابقة، وما الدرجة العلمية لكل 
عضو من االعضاء املتقدمني، مع 
بيان عدد س����نوات اخلبرة في 

قال وزير الدولة لش���ؤون مجلس الوزراء 
روضان الروضان ان رجال االطفاء يسري عليهم 
جدول الرتب والمرتبات والعالوات االجتماعية 
المقررة للرتب العس���كرية القرانهم من رجال 

الشرطة.
جاء ذلك في اجابته على سؤال للنائب علي 
الدقباس���ي الذي طلب في���ه افادته بتصنيف 
ونظام رج���ال االطفاء وهل يعاملون كمدنيين 

او عسكريين.
واضاف الروضان ن���ود االفادة بأن النظام 
الوظيفي لرجال االطفاء يقرره مجلس الخدمة 
المدنية، حيث اصدر القرار رقم 2003/3 بشأن 
النظام الوظيفي لرجال االطفاء، فقد نصت المادة 

رقم 4 منه على: »يسري على رجال االطفاء جدول 
الرتب والمرتبات والعالوات االجتماعية المقررة 
للرتب العسكرية القرانهم من رجال الشرطة، 
ويعامل رجال االطفاء معاملة العسكريين طبقا 
الحكام ج���دول الرتب والمرتبات المرافق بهذا 
القرار، كما يعاملون معاملة العسكريين بالنسبة 

الى المعاشات التقاعدية«.
ونص��ت الم�����ادة رق����م 56 م��ن�ه ع�ل�ى: 
»ت�س��ري بشأن االدارة الع�امة لالطفاء ورجال 
االطفاء احكام قانون ونظام الخدمة الم��دنية 
وقرارات مج��ل���س الخ�دمة المدني�ة الصادرة 
تنفي���ذا له�م�ا في�م���ا لم ي�رد ب���ه ن�ص ب�ه�ذا 

ال�ق�رار«.

هايف: مااللوائح والقرارات والشروط 
المطلوبة للترقية في المعهد العالي للفنون؟

المويزري يدعو »التربية« إلى توزيع 
المدرسات في األماكن األقرب لسكنهن

على أال يؤثر ذلك على حقوقهن الوظيفية

معصومة: من هم أعضاء لجنة اختيار 
العمداء النوعيين في جامعة الكويت؟

الصواغ لتجهيز المالعب الرياضية بالساحات الخالية
قدم النائ���ب فالح الصواغ اقتراحا برغبة 
بش���أن ان تقوم الحكوم���ة م��مثلة باله��يئة 
الع��امة للشباب والرياضة بتج��هيز المالعب 
الرياضية بالساحات الخالية المملوكة للدولة 

في مختلف مناطق الكويت، وذلك لمدة محددة 
)عشر س���نوات مثال(، مس���اهمة من الدولة 
في شغل أوقات الش���باب فيما يعود عليهم 

بالنفع.

تنعى
وزارة التجارة وال�صناعة

وجمـيـع العامـلـني فـيـــهـا
مبزيد من احلزن والأ�سى املغفور لها باإذن اهلل تعاىل

مديــرة اإدارة التــ�أمــني

وتتقـدم مـن ع�ئـلــتــه� الكرميــة 

بخ�لــ�ص العــزاء واملـــوا�ســ�ة

�سائلني اهلل العلي القدير اأن يتغمد الفقيدة بوا�سع رحمته 

وي�سكنها ف�سيح جناته  ويلهم اأهلها وذويها ال�سرب وال�سلوان

ماجــدة فريوز عـنــاد

امل�شت�شار/ رئي�س املحكمة الكلية  

وزارة العــــــــدل
اإعالن عن بيع عقارات باملزاد العلني

تعلن اإدارة الكتاب باملحكمة الكلية عن بيع العقار ات املو�شوفة فيما يلي باملزاد العلني وذلك 

يوم االثنني املوافق 2010/1/25م - قاعة 48 - بالدور الثاين بق�شر العدل ال�شاعة التا�شعة 

�شباحًا - وذلك تنفيذاً حلكم املحكمة ال�شادر يف الدعوى رقم 2005/63 بيوع/1.

املرفوعة من:    1- هيا مرزوق �شعيد عيد             2- برية مرزوق �شعيد عيد

�شـــــــــــــــــد:   1 - فاطمة �شعيد عيد             2- ورثة املرحومة/ دعية �شعيد عيد

3- ورثة املرحوم/ عيد مرزوق �شعيد عيد وهم اأرملته/ طولوري�س فيال �شكوناباتا

4- مرمي را�شد حممد   5- ب�شاير نا�شر مرزوق �شعيد عيد   6- مدير الهيئة العامة ل�شوؤون الق�شر.

اأواًل: اأو�صاف العقارات:

العقار الأول: يقع العقار مبنطقة ال�ساملية قطعة رقم 180-181 حالــياً قطعـــة 5 �ســـارع 5 ج 3 ق�سيــمة رقم 12 

بناية 4 من املخطط 19991 وم�ساحته 751.50م2 واملو�سوف بالوثيقة رقم 1978/3531 وهو عبارة عن بناية 

�سمن منطقة ا�ستثماري مكونة من دورين وبقالة يقع على �سارع و�سكة مك�سية باحلجر اجلريي مكيفة تكييف عادي 

بها ملحق كل دور به اأربعة �سقق ال�سقة مكونة من غرفتني + �سالة + مطبخ + حمام موؤجرة 120 د.ك.

العقار الثاين: يقع العقار مبنطقة القاد�سية قطعة 4 �سارع 47 و�سارع 42 منزل 9 ق�سيمة 48 وم�ساحته 750 م2 

بالكامل  اأر�سي وملحق موؤجر  بالوثيقة رقم 1963/1473 ويقع على زاوية بيت عربي قدمي من دور  واملو�سوف 

والتكييف عادي اأمامه ارتداد والعقار مق�سم اإىل غرف.  

م2   759 وم�ساحته   2 رقم  ق�سيمة  العازمي  م�ساعد  �سارع   12 قطعة  ال�ساملية  العقار مبنطقة  يقع  الثالث:  العقار 

واملو�سوف بالوثيقة رقم 1964/2414 بناية قدمية مكونة من دورين مك�سية بامل�ساح القدمي بها عدد 7 �سقق وملحقني 

ال�سقة مكونة من غرفة + �سالة + مطبخ + حمام كما يوجد بها بقالة والعقار �سمن منطقة نظام ا�ستثماري.

ثانيا: �صروط املزاد:

اأوالً  : يبداأ املزاد بثمن اأ�سا�سي قدره: 1- للعقار الأول 600000 د.ك » �ستمائة األف دينار كويتي« 

2- للعقار الثاين 280000 د.ك »مائتان وثمانون األف دينار كويتي«

3 - للعقار الثالث 750000 د.ك »�سبعمائة وخم�سون األف دينار كويتي«.

وي�سرتط للم�ساركة يف املزاد �سداد خم�س ذلك الثمن على الأقل اإما نقداً اأو 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 

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

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.

التنفيذ  اإجراءات  �صابعًا: يتحمل الرا�سي عليه املزاد يف جميع احلالت ر�سوم نقل وت�سجيل امللكية وم�سروفات 

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«.

ملحوظة هامة: يحظر على جميع ال�سركات واملوؤ�س�سات الفردية امل�ساركة يف املزاد على الق�سائم اأو البيوت املخ�س�سة لأغرا�س ال�سكن 

اخلا�س عماًل باأحكام املادة 230 من قانون ال�سركات التجارية امل�سافة بالقانون رقم 9 ل�سنة 2008.


