
 21  اقتصاد  السبت ٢٠ نوفمبر ٢٠١٠   

 «جنرال موتورز» تعود إلى بورصة نيويورك من الباب الواسع 
 سهمها يسجل أرقاماً قياسية وتاريخية بعد أقل من سنة ونصف على إفالسها 

(رويترز)   املديرون التنفيذيون في «جنرال موتورز» خارج بورصة نيويورك بعد بدء التداول النشط على أسهمها 

احلكومة حصلت على ٦٠٫٨٪ من 
رأسمالها.

  ومتلك الدولــــة الكندية حاليا 
١١٫٧٪ مــــن رأس املــــال، ونقابــــة 
السيارات االميركية (١٧٫٥) ودائنون 
آخرون نسبة ١٠٪، وسيؤمن هذا 
الدخول فــــي البورصة ما ال يقل 
عن ١١٫٧ مليار دوالر الى اخلزانة 
االميركية وسيخفض حصة اخلزانة 

الى ٣٧٪ او اقل من رأس املال.
  وتأمــــل «جنــــرال موتــــورز» 
بالتخلص ســــريعا من الشــــعار 
الذي لبســــها مؤخرا وحمل اسم 
«حكومة موتورز» بدال من جنرال 
موتــــورز، حتى ولــــو ان إخراج 
احلكومة من رأس املال لن ينتهي 
قبل اشهر ورمبا سنوات، وبالنسبة 
الى املســــاهمني اجلدد فان مصنع 
السيارات الصيني «اس ايه اي سي» 
الذي يصنع سيارات مع «جنرال 
موتورز» منذ التسعينيات أكد انه 
اشترى أسهما بنحو نصف مليار 
دوالر أي ما ميثل نحو ١٪ من رأس 
املال، وعلقت املجموعة الصينية 
على األمر بالقول «لقد استعادت 
جنرال موتورز قدرتها التنافسية 
في مجال األسعار وحققت أرباحا 
خالل الفصول الـ ٣ االولى من هذه 
السنة»، مضيفة ان «سوق السيارات 
االميركية يتعافى تدريجيا والطلب 
املتزايد من االسواق الناشئة يقدم 

إمكانات منو جلنرال موتورز». 

 نيويوركـ  أ.ف.پ: بعد اقل من 
سنة ونصف السنة على إفالسها، 
عادت مجموعــــة جنرال موتورز 
أول من امس الــــى البورصة في 
نيويورك، مسجلة أرقاما قياسية 
وتاريخيــــة أعــــادت بعض املجد 
الســــابق الى إحدى أكبر شركات 
صناعة السيارات في العالم، وحدد 
سعر سهم «جنرال موتورز» في 
«وول ستريت» بسعر ٣٣ دوالرا.

  واحتفاال بعودة هذه املجموعة 
االميركية الضخمة الى البورصة 
قرع املديــــر العام للمجموعة دان 
اكرسون بنفسه اجلرس الذي يعلن 
البدء بالتداول، وســــرعان ما قفز 
سعر السهم خالل دقائق الى ٣٥٫٨٩ 

دوالرا مسجال ارتفاعا بلغ ٩٪.
  وشــــكلت مجموعــــة جنرال 
موتورز جزءا أساسيا من مؤشر 
داو جونز الصناعي منذ عام ١٩٢٥ 

حتى إفالسها في يونيو ٢٠٠٩.
  ومن املتوقع ان يبلغ مردود بيع 
األسهم العادية لـ «جنرال موتورز» 
بني ١٦ و١٨٫١ مليار دوالر، ما يجعل 
هــــذا الدخول في البورصة االكبر 
خالل هذا العام في الواليات املتحدة، 
والثاني تاريخيا بعد شركة فيزا 
التي وصل بيع أسهمها عام ٢٠٠٨ 

الى ١٩٫٧ مليار دوالر.
  وإذا أضفنا مبلغ ٤٫٣٥ مليارات 
دوالر، وهو سعر األسهم التفضيلية 
أنزلتها «جنــــرال موتورز»  التي 

الى السوق والتي ميكن أيضا ان 
تتحول الى أسهم عادية، فان املبلغ 
خالل هــــذا الدخول الى البورصة 
قد يتجاوز الرقم القياســــي الذي 

سجلته شركة فيزا.
  اما في حال جمعنا سعر األسهم 
العادية والتفضيلية مع األســــهم 
اإلضافية في حال إنزالها،  ميكن ان 
يصل عندها املبلغ املجني من دخول 
«جنرال موتورز» الى البورصة الى 

٢٣٫١ مليار دوالر.
العاملي األكبر لدخول    والرقم 
الــــى البورصة يعــــود حاليا الى 

بنك الصني الزراعــــي والذي بلغ 
٢٢٫١ مليــــار دوالر في أغســــطس 

املاضي.
  وجناح هذه العملية له رمزيته 
الكبيــــرة إزاء إعــــادة إحياء هذه 
املجموعة الضخمة التي كانت لها 
أمجادها الكبيرة في مجال صناعة 
السيارات األميركية قبل ان تسقط 
العام املاضي حتت وطأة الديون، 
اثر تراجع ســــوق بيع السيارات 
مــــع األزمة االقتصاديــــة العاملية 

االخيرة.
  وقال كريس ليدل املدير املالي 

للمجموعة اخلميس في حديث الى 
قناة «سي ان بي سي» ان «األولوية 
االولى من دون منازع» للمجموعة 
هي «دفع كامــــل ديونها بدءا من 
املبلغ الذي قدمته الدولة الفيدرالية 

االميركية».
الكبيرة    ووحدها املســــاعدات 
واملثيــــرة للجــــدل التــــي قدمتها 
احلكومة االميركية وبلغت قيمتها 
٤٩٫٥ مليار دوالر في أسوأ مراحل 
األزمة هي التي ساهمت في إنقاذ 

مجموعة جنرال موتورز.
  ومقابل هذا املبلغ الذي قدمته 

 الذهب يواصل 
مكاسبه مع ارتفاع 

اليورو

 لندن ـ رويترز: ارتفع 
ســـعر الذهب في أوروبا 
امس مواصال مكاســـبه 
في اجللســـة السابقة مع 
صعـــود اليورو وســـط 
توقعـــات بقرب حصول 
ايرلندا على اتفاق مبليارات 
اليورو ملســـاعدة بنوكها 

املتعثرة.
  وصعد سعر الذهب في 
السوق الفورية إلى ١٣٦٠ 
دوالرا لألوقية (األونصة) 
مقابل ١٣٥٢٫٦٥ دوالرا عند 
اغالق نيويورك اول من 
أمس.. وزادت عقود الذهب 
األميركي اآلجلة تســـليم 
ديسمبر ٦٫٧٠ دوالرات إلى 

١٣٥٩٫٧٠ دوالرا.
  وارتفعت الفضة إلى 
لألوقيـــة  دوالرا   ٢٧٫١٧
مقابل ٢٦٫٩٢ دوالرا عند 
اغالق اول من أمس وزاد 
البالديوم إلى ٦٩٩ دوالرا 
مقابل ٦٩٣٫٧٢ دوالرا عند 
اغالق نيويورك اول من 
إلى  البالتني  أمس، ونزل 
١٦٥٧٫٥٠ دوالرا لألوقية 

مقابل ١٦٦٢ دوالرا. 

 اعتقال مساعدين سابقين لمادوف 

 اتهام ماليزي باختراق
  شبكة البنك المركزي األميركي

 «أوراسكوم تليكوم»: اللجوء للتحكيم
  في نزاع «جازي» هو المالذ األخير

 أقدم بنك في العالم يتوقع عائدات بـ٤٠٠ مليون يورو  

 واشنطنـ  يو.بي.آي: اعتقل اول من امس مساعدان 
سابقان لرجل األعمال األميركي املدان بتهم االحتيال 
برنارد مادوف، ونقل املوقع اإللكتروني لصحيفة 
«نيويـــورك تاميز» األميركية عن متحدث باســـم 
مكتب التحقيقات الفيدرالي «أف بي آي» ان عمالء 
فيدراليني اعتقلوا آنيـــت بوجنيورنو في منزلها 
بفلوريدا وجوان كروبي في منزله في نيوجرسي، 

وعمـــل االثنان مع مادوف طـــوال ٢٥ عاما، األولى 
كانت سكرتيرته الشخصية والثاني كان مسؤوال 
عن امليزانية املالية اليومية إضافة إلى مسؤوليات 
أخرى، ولم يتم اإلعالن فورا عن التهم املوجهة إلى 
االثنني. واالعتقال هو توســـيع للقضية املرفوعة 
ضد األفراد املرتبطني بعمليات االحتيال التي نفذها 

مادوف. 

 نيويوركـ  رويترز: قال مدعون أميركيون اول من 
امس ان رجال ماليزيا أتهم باختراق شبكة الكمبيوتر 
اخلاصة مبجلس االحتياطي االحتادي (البنك املركزي 
األميركي) واستحوذ على ما يزيد على ٤٠٠ ألف من 

بطاقات االئتمان وبطاقات اخلصم املسروقة.
  وقال املدعون في منطقة بروكلني في نيويورك ان 
الرجل الذي ذكروا انه يدعى لني مون بو اعتقل يوم 
٢١ أكتوبر املاضي بعد ساعات من وصوله للواليات 
املتحدة واحتجز انتظــــارا للفصل في قضيته أمام 
محكمة احتادية. وقالت لوريتا لينش ممثلة االدعاء 
في بروكلني في بيان «املدعى عليه احترف التسلل 
ألجهزة خوادم الكمبيوتر اخلاصة مبؤسسات مالية 

ومتعاقدين دفاعيني ومؤسسات كبرى وجهات أخرى 
وقام ببيع أو تداول املعلومات التي حتتويها ليستغلها 
آخرون». وأضاف البيان انه خطط للحصول على مزيد 
من املعلومات املسروقة واخلاصة بحسابات مالية 
من قراصنة آخرين وكان يعتزم استخدامها وبيعها. 
وصادر عمالء ســــريون أميركيون جهاز الكمبيوتر 
احملمول اخلاص به احملمي بشفرة. وقالت الئحة اتهام 
أصدرتها هيئة محلفني كبرى ان لني «اخترق عن علم 
وعن قصد، وحاول الدخول الى جهاز كمبيوتر واحد 
أو أكثر دون إذن ليتسلل ألجهزة الكمبيوتر اخلاصة 
مبجلس االحتياطي االحتادي بهدف استغاللها جتاريا 

ولتحقيق كسب مالي خاص». 

 برشلونةـ  رويترز: قالت شركة أوراسكوم تليكوم 
املصرية إنها مازالت تأمل تســـوية نزاع مع احلكومة 
اجلزائرية بشأن وحدتها في اجلزائر (جازي) رغم أنها 

ال تستبعد اللجوء إلى التحكيم كمالذ أخير.
  وقال خالد بشـــارة الرئيس التنفيذي للشركة في 
مؤمتر (تي.ام.تي) السنوي الذي ينظمه بنك مورجان 
ستانلي في برشلونة اول من امس ان «هناك مناقصة 

دولية الختيار مستشارين في ٢٤ نوفمبر اجلاري».
  وطلبت اجلزائر مستشارين الشهر املاضي للمساعدة 
في تقييم شـــركة االتصاالت احمللية جازي التي تريد 

تأميمها وهي أكبر مصدر اليرادات أوراسكوم.
  وجتري أوراسكوم حاليا محادثات لبيع أصول إلى 
مجموعة فيمبلكوم الروســـية في صفقة قد تتمخض 
عن خامس أكبر شـــركة خلدمات الهاتف احملمول في 

العالم.
  وقال بشارة إن أوراسكوم قد تلجأ للتحكيم بحلول 
الربـــع الثاني من العام املقبل مـــا لم تتلق اتصاال من 
احلكومة اجلزائرية أو حتصل على السعر الذي تراه 
عادال مقابل جازي. وتابع قائال «لن نلجأ للتحكيم إال 
كمالذ أخير» مضيفا أن التحكيم الدولي قد يســـتغرق 

من عامني إلى أربعة أعوام.
  وأضاف بشارة أن الصفقة مع فيمبلكوم ال تتوقف 
على ما إذا كان االتفاق سيشـــمل «جـــازي» أم ال وأن 
أوراســـكوم قد تبيع بعض أصولها بغض النظر عن 

نتيجة مفاوضاتها مع فيمبلكوم.
  وقال «اطلعنا ادارة (فيمبلكوم) على املخاطر املوجودة 
في اجلزائر.. وسألناهم هل ستمضي الصفقة قدما إذا 
ظهرت مشكلة مع اجلزائر، ورد الكسندر ازوسيموف 
رئيس(فيمبلكوم) بااليجاب». لكن محللني قالوا إن حالة 

عدم اليقني التي حتيط بجازي قد تعرقل الصفقة.
  وقالت مصادر بقطاع االتصاالت واحلكومة اجلزائريني 
إنهم يعتقدون ان سعر «اجلازي» من مليارين إلى ثالثة 

مليارات دوالر سيكون عادال.
  وقال الرئيـــس التنفيذي لفيمبلكوم إنه يتوقع أن 
تســـاوي «جازي» ســـبعة أمثال أرباحها قبل الفوائد 
والضرائب واالهالك واستهالك الديون وهو ما قد يجعل 

قيمة الوحدة حوالي سبعة مليارات دوالر.
  ومن املنتظر أن يبت مجلـــس ادارة فيمبلكوم في 
الصفقة في اجتماع بنهاية الشهر اجلاري أو في منتصف 

ديسمبر املقبل. 

 روماـ  يو.بي.آي: أعلن بنك «مونتي دي باشي دي 
سيينا» اإليطالي وهو أقدم بنك في العالم أنه يتوقع 
حتقيق عائدات بقيمة ٤٠٠ مليون يورو عبر استكمال 
خطة بيع عقارية. ونقلــــت وكالة األنباء اإليطالية 
«آكي» عن املدير العام للبنك أنتونيو فيني ان «هذه 
املبادرة ستســــتكمل في نهاية هذا العام وستسمح 
لنا بتســــجيل أرباح في الفصل الرابع». وبدأ البنك 
الذي تأسس عام ١٤٧١ والذي يعتبر ثالث أكبر بنوك 
إيطاليا في الثامن من الشــــهر اجلاري ببيع حوالي 
١٫٥ مليار دوالر من الســــندات لزبائن جتزئة كجزء 

من خطته لزيــــادة رأس املال، وهذه األوراق املالية 
مدعومة برهن ٦٨٣ عقارا».

   وأضاف فيني انه «حتى اآلن يبدو الرد من زبائن 
التجزئة جيدا جدا» علما أن بيع األوراق املالية ينتهي 
في ١٧ ديسمبر املقبل. وقال ان البنك ومقره مدينة 
سيينا وسط إيطاليا قد يطرح املزيد من العقارات 
للبيع بقيمة ١٫٢ مليار دوالر. وكان البنك حقق أسوأ 
النتائج بني املصارف اإليطالية في اختبارات املالءة 
األوروبية وهو يســــعى لتقليص التكاليف وعزل 
األرصدة غير االستراتيجية لتعزيز وضعه املالي. 

 برنانكي يدافع عن خطوات تحفيز النمو
  وينتقد سياسات الصين النقدية 

  وانتقد برنانكي السياســـات 
النقدية فـــي الصني من دون أن 
يســـميها وغيرها من األسواق 
الناشئة، وقال ان «سياسة تخفيض 
العمالت من جانب بعض  قيمة 
الدول كانت جزءا من استراتيجية 
للنمو تقودها الصادرات وهي في 
جذور «اختالل التوازن الدائم» في 
التجارة و«تشكل خطرا اقتصاديا 

وماليا متناميا».
  وحـــذر من أن «الســـعي إلى 
منو تقـــوده الصادرات ال ميكن 
أن ينجح في النهاية إذا لم يتم أخذ 
انعكاساته على النمو واالستقرار 

العامليني في االعتبار».
  وحذر برنانكي من أن تسارع 
النمو في األسواق الناشئة مثل 
الصني والهند مقابل تباطؤه في 
الدول األغنى يعوق التعاون الذي 

يحتاجه االنتعاش العاملي. 

االحتياطي الفيدرالي».
  وردا على منتقديه بينهم كبار 
أملانيا والصني،  املصرفيني مثل 
الذين اتهموا االحتياطي الفيدرالي 
بالسعي إلى إضعاف الدوالر من 
التجارة األميركية،  أجل تعزيز 
قال برنانكي ان سياساته تسعى 
إلى خلق اقتصاد عاملي حيث هناك 
توازن أفضل بني ما تنتجه الدول 

وما تستهلكه.
  وقال ان جلنة السياسات في 
االحتياطي الفيدرالي «تعتقد أن 
أفضل طريقـــة ملواصلة تعزيز 
التي  األساســـات االقتصاديـــة 
تدعم قيمة الدوالر وكذلك لدعم 
االنتعاش االقتصادي العاملي هي 
من خالل السياسات التي تؤدي 
إلى اســـتئناف النمو القوي في 
سياق اســـتقرار األســـعار في 

الواليات املتحدة».

يقوم علـــى إجـــراءات قصيرة 
النمـــو بالتوازي  املدى لتعزيز 
مع إجراءات قوية لتحفيز الثقة 
من أجـــل تقليـــص العجوزات 
الهيكلية البعيدة املدى قد تكون 
خطوة تكميلية مهمة لسياسات 

  وكانت أملانيا انتقدت االحتياطي 
الفيدرالي لقراره شراء ٦٠٠ مليار 
دوالر من السندات بأموال حديثة 
العهد، ورد برنانكي بأن اخلطوة 
كانت ضرورية لتقليص البطالة 
واحلفاظ على قوة الدوالر على 

املدى الطويل.
  وتوقع برنانكي أن يرتفع النمو 
االقتصادي األميركي العام املقبل 
إال أنـــه أضاف انه «ال ميكننا أن 
نستبعد إمكانية أن ترتفع البطالة 
أكثر في املدى القريب ما يضيف 

مخاطر على االنتعاش».
  وأكد ان منوا اقتصاديا أميركيا 
قويا هو بالضبط ما يحتاج إليه 
إدارة  العاملـــي، داعيا  االقتصاد 
الرئيس باراك أوباما والكونغرس 
املزيد مـــن اخلطوات لدفع  إلى 

النمو.
  وأوضـــح ان «برنامجا نقديا 

 واشنطنـ  يو.بي.آي: رد رئيس 
االحتياطـــي الفيدرالي األميركي 
بن برنانكي على الدول الكبرى 
انتقدت اخلطوات األخيرة  التي 
لالحتياطـــي لتحفيـــز النمـــو، 
مؤكدا انها كانت ضرورية إلبقاء 
االقتصاد األميركي على مســـار 
النمـــو وبالتالي إبقاء االنتعاش 
العاملي، وانتقد الصني من دون 
تسميتها بسبب سياسة تخفيض 

قيمة عملتها.
الفيدرالي    ووزع االحتياطي 
اول من امس كلمة ألقاها برنانكي 
في مؤمتر للبنك املركزي األوروبي 
في فرانكفورت امس لم يكتف فيها 
بالدفاع عن سياسات مؤسسته 
بل دعا فيها الكونغرس إلى اتخاذ 
قرارات أخرى على املدى القصير 
ملعاجلة الضعـــف في االقتصاد 

األميركي.

 بن برنانكي 

 «غوغل» تعلن عن أكثر من ٢٠٠٠ 
وظيفة شاغرة حول العالم 

 حظر استخدام المحمول
  داخل البنوك في األرجنتين

 سان فرانسيســــكو ـ رويترز: تعتزم شركة غوغل توظيف 
أكثر من ٢٠٠٠ شخص حول العالم لترفع قوة العمل لديها فيما 
تتوسع في أسواق جديدة، وتخوض املعارك مع منافسيها األسرع 
منوا القتناص اصحاب املواهب. ووفقا حلســــابات «رويترز» 
أعلنت الشركة وهي أكبر محرك بحث على االنترنت في العالم 
عن ٢٠٧٦ وظيفة شاغرة على موقعها، وكان املدير املالي للشركة 
أبلغ املستثمرين في سبتمبر املاضي ان صناعة االنترنت تخوض 
«حربا من أجل املواهب». وتزيد الوظائف الشــــاغرة بأكثر من 
ستة أمثال تلك التي أعلن عنها في مارس ٢٠٠٩. وتتزامن نوبة 
التوظيف مع سلسلة من أكثر من ٢٠ عملية استحواذ هذا العام 
قفزت باعداد العاملني في «غوغل» بالفعل إلى ٢٣٣٠٠ موظف في 
نهاية ســــبتمبر بارتفاع  قدره نحو ١٨٪ منذ بداية العام. وقال 
جوردان نيومان املتحدث باسم «غوغل» «نعمل على زيادة عمليات 
التوظيف وعدد الوظائف الشاغرة منذ العام املاضي». وتتطلع 
«غوغل»، التي تسيطر على نحو ثلثي السوق العاملية للبحث 
على االنترنت الى فرص جديدة للنمو من خالل التوســــع في 
أسواق جديدة بينها برامج اندرويد للهواتف الذكية واالعالنات 

االلكترونية وبرامج االنتاجية املستندة الى االنترنت. 

 بوينس آيرس ـ أ.ش.أ: صدق املجلس التشريعي في مدينة 
«قرطبة» الواقعة وسط االرجنتني على مشروع قانون يحظر 

استخدام احملمول داخل بنوك املدينة العتبارات أمنية.
  وذكرت شبكة «سي ان ان» االخبارية األميركية الليلة املاضية 
ان القانون ينص على تطبيق عقوبة احلبس ملدة ١٥ يوما على اي 
شخص يخالف هذا احلظر والذي يشمل جميع العاملني والعمالء 
واي أشخاص يتواجدون داخل البنوك الي سبب كان. واضافت 
الشبكة ان الهدف من تطبيق هذه احلظر أمني بالدرجة االولى 
حيــــث دأب لصوص البنوك على اســــتخدام احملمول لالتصال 
بباقــــي افراد العصابة خــــارج مقر البنــــوك،  وتنفيذ عمليات 
السطو املسلح على أموال البنوك. يشار إلى أن بعض البنوك 
في مكسيكو سيتي وشيكاغو ومناطق اخرى من العالم اقدمت 
بالفعل على حظر اســــتخدام احملمول داخل البنوك لنفس هذه 

االعتبارات االمنية. 

 العقارات في هونغ كونغ قد تنفجر انفجاراً «مؤلماً» 
 هونغ كونغـ  د.ب.أ: قال صندوق النقد الدولي 
امس االول إن أســـعار العقارات في هونغ كونغ 
آخذة فـــي االرتفاع وقد تعاني املدينة من تراجع 

«طويل ومؤلم» إذا كبرت فقاعة العقارات.
  وحث الصندوق في تقريره السنوي عن اقتصاد 
هونغ كونغ، حكومة املنطقة على مواصلة اإلجراءات 
الرامية لتهدئة السوق من خالل وسائل مثل رفع 

رسوم الدمغات.
  وقال التقرير إن أســـعار سوق العقارات في 

هونغ كونغ ارتفعت بشكل حاد خالل فترة الـ ١٨ 
شهرا املاضية، وشارفت «األسعار اخليالية» التي 
سجلتها في منتصف تسعينيات القرن املاضي، 
بعد أن ارتفعت أســـعار املنازل الفاخرة بنسبة 

١٠٪ بالفعل.
  وقال التقرير: «التوقعات متيل نحو استمرار 
ورمبا تسارع دورة ارتفاع أسعار القروض مقابل 
األصول» مشيرا إلى أن الصندوق يتوقع أن تبلغ 

نسبة التضخم ٥٪ بنهاية عام ٢٠١١. 

امل�شت�شار/ رئي�س املحكمة الكلية  

وزارة العــــــــدل
اإعالن عن بيع  ح�شة عقار باملزاد العلني

يلي  فيما  املو�شوف  العقار  يف  ح�شة  بيع  عن  الكلية  باملحكمة  الكتاب  اإدارة  تعلن 

باملزاد العلني وذلك يوم االثنني املوافق 2010/12/6م - قاعة 48 - بالدور الثاين 

يف  ال�شادر  املحكمة  حلكم  تنفيذاً  وذلك   - �شباحًا  التا�شعة  ال�شاعة  العدل  بق�شر 

الدعوى رقم 2010/36 بيوع/1.

املرفوعة من:    حامد �شايف مزيد �شريف

 �شـــــــــــــــــد:   1 - اأحمد عيد براز املطريي   2- بنك الت�شليف واالدخار ) خ�شم مدخل (

اأواًل: اأو�صاف العقار:

يقع العقار مبنطقة �ساحية �سباح النا�سر - قطعة 1 ق�سيمة 54 من املخطط رقم 32738  وم�ساحته 

750م2 واملو�سوف بالوثيقة رقم 2008/5441. احل�سة املعرو�سة للبيع قدرها الن�سف م�ساعا. العقار 

عبارة عن بيت يقع على �سارع واحد وباقي حدوده الثالثة جريان يوجد �سور خارجي على ال�سارع ببوابة 

حديد كريتال توؤدي ل�ساحة ويوجد بجهة الي�سار لهذه ال�ساحة مكان غلق باب كان يوؤدي للديوانية وهي 

دور اأر�سي ووجدنا لها باباً خارجياً على ال�سارع ووجدت موؤجرة للغري حمل خياط. العقار مقام دور 

اأر�سي واأول وتكييف العقار مركزي. واجهة العقار حجر وملحق بجهة الي�سار للعقار وكذا ملحق ار�سي 

خلف العقار. العقار وجد بنظام ال�سقق وله مدخالن كل مدخل له �سلم م�ستقل وكل مدخل يوؤدي ل�سقة 

بالدور الأر�سي و�سقة بالدور الأول بالإ�سافة اإىل مدخل رئي�سي بال�ساحة الأمامية للعقار.

 ثانيًا: �صروط املزاد:

اأوال ً : يبداأ املزاد بثمن اأ�سا�سي قدره 94500 د.ك »اأربعة وت�سعون األف وخم�سمائة 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 عطاوؤه 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 عطاوؤه 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 باأنه 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:  

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.


