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اخلرطومـ  أ.ف.پ: بعد شهر على اول انتخابات 
تعددية في السودان منذ 24 عاما، اوقفت السلطات 
السودانية امني عام حزب املؤمتر الشعبي حسن 
الترابي فــــي منزله في وقت متأخر امس االول 
واعلن سكرتيره اخلاص عوض بابكر »مساء امس 
االول حضرت قوة من جهاز االمن واملخابرات 
في ثالث ســــيارات مدججة بالسالح واخذت د. 

حسن الترابي جلهة غير معلومة«.
وبعد ان كان الترابي من املقربني من الرئيس 
عمر حسن البشير اصبح من اشد منتقديه، وقد 
ندد الشــــهر املاضي باالنتخابات واعلن انه لن 
يشارك في املؤسسات املنبثقة عنها متهما حزب 

املؤمتر الوطني احلاكم بـ »التزوير«.
من جهة اخرى اعلن االمني السياسي حلزب 

املؤمتر الشعبي املعارض كمال عمر ان سلطات 
االمن الســــودانية صادرت فجر امس صحيفة 
»رأي الشــــعب« اليومية التابعة للحزب، وقال 
»بعد ان اعتقلت سلطات االمن امني عام احلزب 
ذهبت للمطبعة وصادرت كل النسخ املطبوعة 
ومن بعد ارسلت قوة ملقر الصحيفة في وسط 

اخلرطوم وطردت الصحافيني منه واحتلته«.

السلطات السودانية تعتقل المعارض الترابي في منزله

إيران: البرلمان يدرس إنشاء إقليم »الخليج الفارسي« ..وبدء وساطة البرازيل »النووية«
أنباء عن تبني لجنة الشؤون الداخلية في مجلس الشورى للمشروع.. وتوقع طرحه للتصويت قريباً

املرشد األعلى للثورة اإلسالمية في إيران علي خامنئي مستقبال الرئيس البرازيلي لوال دا سيلفا بحضور الرئيس اإليراني محمود أحمدي جناد في طهران أمس          )رويترز(

املفرج عنها ريس ووزير اخلارجية الفرنس��ي برنار كوشنير لدى 
خروجها من اإلليزيه عقب استقبال ساركوزي لها        )أ.پ(

متظاهرون يحملون زميال لهم بعد إصابته جراء االشتباكات مع الشرطة التايلندية أمس          )أ.ف.پ(

رئيس الوزراء البريطاني اجلديد ديڤيد كاميرون على درج مقر إقامته الرسمي في »10 دواننغ ستريت« خالل مقابلة مع ال� »بي بي سي«              )رويترز(

ساركوزي يشكر الرؤساء لوال وواد واألسد
 إثر اإلفراج عن كلوتيلد ريس من طهران

باريسـ  أف.پ: شكر الرئيس الفرنسي 
نيكوال ساركوزي نظراءه البرازيلي لويس 
ايناسيو لوال دا سيلفا والسنغالي عبداهلل 
واد والسوري بشار االسد »لدورهم الفاعل« 
في اإلفراج عن الفرنســــية كلوتيلد ريس 
التي عادت امس الى باريس بعد اعتقالها 
عشرة اشهر في ايران وتوجهت كلوتيلد 
ريس بعد عودتها الــــى باريس الى قصر 
االليزيه حيث اســــتقبلها الرئيس نيكوال 

ساركوزي مع عائلتها.
ومتكنت ريس )24 عاما( التي كانت قد 
اعتقلت في االول من يوليو 2009 ملشاركتها 
في تظاهرات مناهضة للحكومة في يونيو 
في اصفهان )وسط ايران(، من مغادرة ايران 
بعد احلكم عليها امس االول بدفع غرامة.

وقبيل وصولها الى االراضي الفرنسية، 
نفت باريس وطهران اي عالقة لالفراج عنها 
باالفراج عن ايرانيني معتقلني في فرنسا.

عواصـــم ـ احمـــد عبـــداهلل
ووكاالت: فيما تلقف البرملان 
اإليراني »اقتراح« تشكيل إقليم 
باسم »اخلليج الفارسي«، يتكون 
من اجلزر اإليرانية في اخلليج، 
باإلضافة إلى اجلـــزر اإلماراتية 
الثالث التي حتتلها ايران، وسط 
البرملان  توقعات بطرحه علـــى 
الرئيس  بـــدأ  للتصويت عليه، 
البرازيلي لويس ايناســـيو لوال 
دا سيلفا امس في طهران وساطة 
»الفرصة األخيرة سعيا اليجاد 
حل ديبلوماسي لألزمة النووية 
اإليرانية قبل تبني مجلس األمن 
الدولي عقوبات جديدة ضد طهران، 
في غضون ذلـــك اعربت وزيرة 
اخلارجيـــة األميركيـــة هيالري 
كلينتون عن اعتقادها ان اجلهود 
البرازيلية – التركية التي تهدف 
الى حل قضية تبادل اليورانيوم 
مع إيران كخطوة اولى للتعامل مع 
امللف النووي اإليراني بأكمله »لن 
حتقق شيئا«. وقالت كلينتون في 
تصريحات أدلت بها في واشنطن 
اول من امس ان البرازيل وتركيا 
»تسعيان مشـــكورتني الى نزع 
فتيـــل األزمة ولكننـــا نعتقد ان 
تشدد طهران لن يفسح لهما فرصة 

للنجاح«.
في املقابل عقد وزراء خارجية 
إيران منوچهر متكي وتركيا أحمد 
داود أوغلو والبرازيل سيلســـو 
أمورمي امس اجتماعا ثالثيا في 
طهران للبحث في موضوع مبادلة 
اليورانيـــوم اإليراني املنخفض 
التخصيـــب بوقود نـــووي من 

اخلارج.
وصـــرح املتحـــدث باســـم 
وزارة اخلارجية اإليرانية رامني 
مهمانبرست بأن األرضية أصبحت 
مهيـــأة للتوصل إلى اتفاق حول 

بغــــدادـ  وكاالت: على عكس 
ما متناه رئيس الوزراء العراقي 
املنتهيــــة واليته نوري املالكي، 
صرح مسؤولون من املفوضية 
العليــــا املســــتقلة لالنتخابات 
العراقية بأن اعادة فرز االصوات 
في بغداد لم تسفر عن اي تغيير 

في توزيع املقاعد.
الراوي املسؤول  وقال سعد 
في املفوضية »ال تغيير في عدد 
املقاعد ألي حتالف في بغداد وكل 

العراق«.
وأكد اياد الكنعاني ومسؤول 
آخر رفض الكشف عن اسمه عدم 
وجود اي تغييــــر عن النتائج 

االولية.
من جانبه، أكد رئيس املجلس 
العراقي عمار  االعلى االسالمي 
احلكيم »أن عملية التسريع في 
تشكيل احلكومة متثل اولوية 
سياسية واملشاورات هي املدخل 

لها«.
وقال بيان للمجلس االعلى 
امس »إن الســــيد عمار احلكيم 
زار وزير الداخلية جواد البوالني 
الرسمي ببغداد ومت  في مكتبه 
خالل اللقاء، مناقشــــة القضايا 
السياسية اجلارية على الساحة 
العراقية، وســــبل تعزيز دور 

املؤسســــات االمنيــــة ملواجهة 
العمليات االرهابية والتحديات 
التي يتعرض لها ابناء الشعب 

العراقي«.
وأضاف البيان »أن احلكيم اكد 
أن عملية التسريع في تشكيل 
احلكومة متثل اولوية سياسية 
وأن املدخل ملثل هذه االجراءات هو 
املشاورات والتواصل بني القيادات 
السياسية لتوحيد الرؤية لنظرة 
مشتركة جتاه البرنامج احلكومي 

املطلوب للمرحلة القادمة«.
وأشار البيان إلى أن »وزير 
الداخليــــة اعتبر زيــــارة عمار 
احلكيم مبثابة تشريف وتقدير 
لوزارة الداخلية، مشيرا إلى أنه 
صاحب الفضل والكرم في املواقف 
التي يحتاجها العراق  الوطنية 

في هذه الظروف«.
في نفس الســــياق أفاد بيان 
لهيئــــة الرئاســــة العراقية بأن 
الرئيس العراقي جالل طالباني 
اجتمــــع امــــس االول برئيــــس 
احلكومة نــــوري املالكي بهدف 
اإلسراع في تشــــكيل احلكومة 

العراقية اجلديدة.
وذكــــر البيــــان أن طالباني 
واملالكــــي بحثــــا خــــالل اللقاء 
»العملية السياسية في العراق، 

السيما املشهد السياسي احلالي 
التي جتري  اللقاءات  في ضوء 
بهــــدف إجناح احلــــوارات بني 
األطراف كافة لالتفاق على تشكيل 
حكومة أساسها الشراكة الوطنية 

احلقيقية«.
وأوضــــح البيان أن الرئيس 
إلى  اللقاء  العراقي دعا خــــالل 
»ضرورة اإلسراع في املصادقة 
علــــى نتائج االنتخابــــات بعد 
اإلعالن النهائي عنها والســــعي 
إلى بذل جهود لتقريب وجهات 
النظر بني األطراف السياســــية 

والكتل الفائزة«.
يأتي هــــذا فيما أطلع نوري 
املالكــــي الرئيس العراقي »على 
طبيعة احلــــوارات التي جتري 
بغية االتفاق على آلية تشكيل 
احلكومة املقبلة التي هي مطلب 
العراقيــــني  رئيســــي جلميــــع 

مبكوناتهم كافة«.
الى ذلك، وبعد شهر من مقتل 
زعيم تنظيم القاعدة في العراق 
ونائبه، أصدر ما يعرف باســــم 
مجلس شــــورى دولــــة العراق 
اإلسالمية بيانا مساء أمس االول 
نشرته مواقع إسالمية على شبكة 
اإلنترنت أعلن فيه بيعة »املجاهد 
أبــــي بكر البغدادي احلســــيني 
القرشي« أميرا جديدا »للمؤمنني 
بدولة العراق« ومبايعة »املجاهد 
أبي عبداهلل احلسني القرشي« 

نائبا له.
وأكد البيان، الذي لم يتأكد من 
صحته بعد، أن البيعة »للشيخني« 
جاءت بعد »استشــــهاد« األمير 
السابق أبو عمر البغدادي ونائبه 
أبو حمــــزة وأن املبايعة جاءت 

بإجماع مجلس الشورى.
واختتــــم البيــــان بالدعــــاء 
للزعيمني اجلديدين »لرفع راية 
اجلهاد والسعي لتحكيم شرع 
اهلل وبناء دولة إسالمية قوية 

وعزيزة«.
وكانت قوات أميركية وعراقية 
مشتركة قد متكنت من قتل أبو 
عمر البغــــدادي زعيم التنظيم 
ونائبــــه أبوأيوب املصري »أبو 
حمزة« قبل شــــهر في مقاطعة 
صالح الدين وفــــي أعقاب هذه 
العملية مت اعتقــــال العديد من 

قادة التنظيم احملليني.
يذكر أن قتل زعيمي القاعدة 
في العراق لم يحد من الهجمات 
الدامية التي أســــفرت عن مقتل 
وإصابة املئات خالل األســــابيع 

املاضية.

صفقـــة تبادل الوقـــود النووي 
وتوقيتهـــا، مؤكـــدا أنـــه ميكن 
التفـــاوض علـــى املـــكان مقابل 

ضمانات عينية.
ونقلت وكالة »مهر« اإليرانية 
الرسمية عن مهمانبرست  شبه 
قوله »إن هناك مبادرات طرحت 
مبساعدة البرازيل وتركيا ودول 
أخرى وقد صممت وطرحت هذه 
املبادرات وانعكست على مواقف 
بعض الدول لكن هناك تفاصيل 
يجب أن تبحث بشأنها«، معربا 
عن اعتقاده بأن األرضية أصبحت 

االخيرة، تعهد الرئيس االيراني 
محمود احمدي جنـــاد ونظيره 
البرازيلي لويس ايناســـيو لوال 
دا سيلفا امس بتعزيز العالقات 
بـــني بلديهما في محادثات جرت 
في بداية زيارة الرئيس البرازيلي 

الى ايران.
 وجاء في بيـــان على املوقع 
االلكتروني للرئيس االيراني ان 
»احمدي جناد شكر موقف الرئيس 
البرازيلي الداعم حلقوق االيرانيني 
واملوقف الذي تبناه حيال حتسني 

العالم«.

باإلضافة إلى اجلـــزر اإلماراتية 
الثالث التي حتتلها ايران، وسط 
البرملان  توقعات بطرحه علـــى 

للتصويت عليه.
 وكان جعفر محمدي، رئيس 
حترير موقع »عصر إيران« تقدم 
باقتراحه قبل أسبوع، وسريعا، 
أخذ البرملان اإليراني هذه الدعوة 
على محمل اجلد، حيث حتدثت 
أوساط برملانية إيرانية عن تبني 
جلنة الشؤون الداخلية في مجلس 
الشورى اإليراني هذا االقتراح، 
البرملان  مع توقع طرحه علـــى 

مهيـــأة اآلن من أجـــل التوصل 
التفاق.

وأوضح املتحدث أن هناك 3 
مواضيع فيما يتعلق مبوضوع 
التبـــادل النووي أولهـــا يتمثل 
الوقود وثانيها  في حجم تبادل 
التزامن في عملية التبادل وثالثها 
مكان التبادل، مشيرا إلى أنه مت 
التفاهم فيما يتعلق بحجم تبادل 
الوقود، أما فيما يخص املكان فإن 
إيران حتتاج لضمانات كافية في 

هذا الصدد.
وعودة الى وســـاطة اللحظة 

 والتقى ألول مرة كذلك املرشد 
األعلى للجمهورية اإلسالمية علي 
خامنئي الذي دان »الضجة« التي 
حتدثها الـــدول الغربية الكبرى 

حول زيارة الرئيس البرازيلي.
 ونقل التلفزيون الرسمي عن 
خامنئي قوله ان »قوى االستكبار 
وعلى رأسها أميركا غير سعيدة 

بالتعاون بني بلدين مستقلني«.
الـــى ذلـــك، تلقـــف البرملان 
اإليراني »اقتراح« تشكيل إقليم 
باسم »اخلليج الفارسي«، يتكون 
من اجلزر اإليرانية في اخلليج، 

 واضاف البيان ان »احلقيقة 
هي ان بعض الدول التي تهيمن 
على املراكز االعالمية واالقتصادية 
والسياســـية في العالم ال تريد 
للدول االخـــرى ان تتقدم، ولكن 
معا، نستطيع التغلب على هذه 
الظروف غيـــر املنصفة ونحدث 

التغييرات«.
 وقبيل زيارتـــه، صرح لوال 
للصحافيـــني في موســـكو بأنه 
»متفائل« ويأمـــل في ان يتمكن 
من إقناع احمدي جناد بالتوصل 

الى اتفاق مع الغرب.

للتصويت عليه.
ونقل موقع »عصر إيران« عن 
عضو جلنة الشـــؤون الداخلية 
في البرملان اإليراني النائب ولي 
إسماعيلي تأييد االقتراح ودعمه في 
البرملان، معتبرا أنه »اقتراح عملي، 
لتحسني وضع اجلزر اإليرانية 
في اخلليج الفارســـي«، مضيفا 
أن اللجنة البرملانية املتخصصة 
»تدرس هذا املشروع بشكل جاد« 
باعتبارها اللجنة الرئيسية املعنية 
مبثل هذه املشاريع التخصصية، 

على حد تعبيره.

إعادة الفرز لم تغير عدد مقاعد الكتل 
والقرشي زعيمًا جديدًا للقاعدة في العراق

الحكيم: تسريع تشكيل الحكومة يمثل أولوية سياسية والمشاورات هي المدخل له

تايلند: إغالق المدارس وفرض حظر التجول في بانكوك

كاميرون: كليغ جزء من صميم الحكومة البريطانية
لندن ـ أ.ش.أ: قال رئيس الوزراء البريطاني 
اجلديـــد ديڤيـــد كاميـــرون ان نائبـــه زعيـــم 
الدميوقراطيني االحرار نيك كليغ جزء من »صميم« 

احلكومة.
وأضاف كاميرونـ  في مقابلة مع تلفزيون هيئة 
االذاعة البريطانية )بي بي سي(ـ  »نائب رئيس 
الوزراء بوضوح جزء من صميم )احلكومة(«.

وأشـــاد رئيس الوزراء مبا سماه »االئتالف 
التقدمي« بني احلزبني، مضيفا ان االئتالف ليس 
قائما فقط على أساس نيل السلطة، بل يستند 
كذلك الى قيم مشـــتركة. ووصف نفسه مازحا 
بأنـــه من »احملافظني االحرار«. وكان كليغ دافع 
في مقال صحافـــي امس االول عن قراره رفض 
تشكيل حكومة ائتالفية مع حزب العمال، قائال 
انه كان سيصبح ائتالفا »غير شرعي« و»غير 

قابل للتطبيق«.
كمـــا اعترف بأن التحالف مع احملافظني كان 
»مفاجأة« خاصة ان احلزبني يقفان على طرفي 

نقيض.

لعراقيل بسبب أساليب املسلحني 
واملتظاهرين الذين قاموا بإشعال 
االلعاب النارية واستخدموا النبال 
والزجاجـــات احلارقة باالضافة 

لالسلحة والقنابل اليدوية.
وقال أبهيسيت »إن االرهابيني 
املسلحني يثيرون العنف وحتتاج 
احلكومـــة إلى اتخـــاذ إجراءات 
صارمة ضد هؤالء املتظاهرين«، 
وحث أبهيسيت االشخاص الباقني 
في موقع املظاهرة ومنهم النساء 
واالطفال على العودة ملنازلهم أو 

مواجهه خطر االعتقال.
من جانبهم، اعلن »القمصان 
احلمر« املعارضـــون للحكومة 
التايلنديـــة امس اســـتعدادهم 
للتفاوض مع احلكومة شرط ان 
تقبل االمم املتحـــدة بلعب دور 
الوسيط، وقال كوكايو بيكولثونغ 
قـــادة املتظاهرين »نطالب  احد 
مبحادثـــات مـــع االمم املتحدة 
كوســـيط«. واضـــاف »نطالب 
احلكومة بالتوقف عن اطالق النار 
الذين يسدون  وسحب جنودها 
املنطقة حول املوقع، وفي الوقت 
نفسه، ناشد »القمصان احلمر« 
ملك تايلند بهومبيول أدولياديج 

التدخل إلنهاء األزمة في بالده.
ونقل راديو »سوا« األميركي 
عن أحد قادة املعارضة قوله إن 
امللك هو األمل الوحيد لوضع حد 

للتوتر الذي تشهده تايلند.

ويحظى املتظاهرون بدعم سياسي 
ومالي من جانب رئيس الوزراء 
السابق ثاكسني شيناواترا الذي 
عـــزل في انقالب عســـكري عام 
2006. وتعرضت جهود اجليش 
والشرطة لتطويق موقع املظاهرة 

الذين يحتلون شـــوارع املنطقة 
التجارية املركزية منذ الثالث من 
إبريل املاضي، ويطالب املتظاهرون 
ومن بينهم العديـــد من الفقراء 
في الريف واحلضر بحل سريع 
للبرملان وإجراء انتخابات جديدة. 

الدراسي اجلديد اليوم سوف تظل 
مغلقة حتى االسبوع املقبل.

وتأتي االجـــراءات اجلديدة 
بعـــد ثالثة أيام مـــن املواجهات 
العنيفـــة بـــني القـــوات وآالف 
املتظاهرين املناهضني للحكومة 

عواصمـ  وكاالت: وسط احتدام 
األزمـــة التايلندية بني احلكومة 
الذين يطلق عليهم  واملعارضني 
التي اسفرت  »القمصان احلمر« 
عن 29 قتياًل وأكثر من 221 جريحًا 
حصيلة 3 أيام من املواجهات، قال 
متحدث باسم احلكومة إنها أعلنت 
حالة الطوارئ في خمسة أقاليم 
أخرى أمس للسماح لقوات األمن 
بالســـيطرة على أي اضطرابات 
العنيفة  مرتبطة باالحتجاجات 

التي تشهدها بانكوك.
 كما دعـــت احلكومـــة قادة 
التي يقـــوم بها  االحتجاجـــات 
أصحاب القمصـــان احلمراء إلى 
اليوم وغدا  االستسالم وأعلنت 

عطلة عامة.
إقليما  وتخضع بانكوك و17 
آخر ألحـــكام الطـــوارئ، وتقع 
معظم األقاليم التي فرضت فيها 
حالة الطوارئ في شـــمال شرق 
البالد وهي معقل حلركة أصحاب 
املناهضة  القمصـــان احلمـــراء 

للحكومة.
وفي غضون ذلك، أعلن رئيس 
وزراء تايلند ابهيسيت فيجاجيفا 
انه سيتم إغالق املدارس كما سيتم 
فرض حظر التجول في بانكوك.

وقــــال رئيس الــــوزراء عبر 
شــــبكة االذعة الوطنية إن نحو 
400 مدرسة كان من املقرر أن تفتح 
أبوابها الستقبال الطالب في الفصل 

29 قتياًل وأكثر من 221 جريحًا حصيلة 3 أيام من المواجهات.. و»القمصان الحمر« يستنجدون باألمم المتحدة

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 

االربعاء املوافق 2010/6/9م - قاعة 48 - بالدور الثاين بق�شر العدل ال�شاعة التا�شعة �شباحًا 

- وذلك تنفيذاً حلكم املحكمة ال�شادر يف الدعوى رقم 2009/271 بيوع/2.

املرفوعة من:    عبدالرحمن حمد عبدالرحمن الهطنفل ال�شعيد واآخرون.

�شـــــــــــــــــد:    حممد حمد عبدالرحمن الهطنفل.   
اأواًل: اأو�صاف العقار:      يقع العقار يف منطقة اجلهراء القدمية قطعة 2 �صارع 9 جادة 2 منزل رقم 10 املو�صوف بالوثيقة رقم 1993/661 

وم�صاحته 611 م2. - العقار عبارة عن ق�صيمة �صكنية تطل على �صارعني زاوية ويحدها جاران من اجلهتني. - العقار عبارة عن �صرداب ودورين 

اأر�صي واأول ون�صف ثاين (�صطح) وحو�ش به ملحق. - ال�صرداب مكون من عدد 2 غرفة + �صالة كبرية. - الدور الأر�صي مكون من �صالة + 

�صالون + عدد 3 غرف + 3 حمامات + مطبخ حت�صريي. - الدور الأول مكون من غرفة ما�صرت + عدد 7 غرف + عدد 4 حمامات + مطبخ 

واحد. - ال�صطح مكون من عدد 2 غرفة + حمام. - امللحق مكون من ديوانية + عدد 2 حمام + غرفة خادمة + مطبخ. - الك�صاء اخلارجي عبارة 

عن حجر جريي لونه اأبي�ش. - تكييف املنزل �صنرتال مركزي (كولك�ش) وال�صرداب يوجد به 3 وحدات. - املنزل به م�صعد كهربائي.

ثانيا: �صروط املزاد:

اأوال ً : يبداأ املزاد بثمن اأ�صا�صي قدره 220000 د.ك »مائتان وع�صرون األف دينار كويتي«. وي�صرتط للم�صاركة يف املزاد �صداد خم�ش 

اأو مبوجب �صيك م�صدق من البنك امل�صحوب عليه اأو مبوجب خطاب �صمان من اأحد البنوك  ذلك الثمن على الأقل اإما نقداً 

ل�صالح اإدارة التنفيذ بوزارة العدل.

ثــانــيـًا: يجب على من يعتمد القا�صي عطاوؤه 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�ش الثمن على الأقل واإل اأعيدت املزايدة على ذمته يف نف�ش اجلل�صة 

على اأ�صا�ش الثمن الذي كان قد ر�صا به البيع.

رابعــًا: فـي حالة اإيداع من اعتمد عطاءه خم�ش 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�ش اجلل�صة على اأ�صا�ش 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�ش 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�ش 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�صئوليتهم دون اأن تتحمل اإدارة الكتاب باملحكمة الكلية اأية م�صئولية.

 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�ش الفقرة الأخرية من املادة 276 من قانون املرافعات 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�سركات واملوؤ�س�سات الفردية امل�ساركة يف املزاد على الق�سائم اأو البيوت املخ�س�سة لأغرا�ض ال�سكن 

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


