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الدريعي :الكل مشارك
في الفساد التعليمي
قال �أ�ستاذ القانون يف جامعة
الكويت �سامي الدريعي �إن
الدولة بكافة �أركانها تعلم
يقينا كيف يح�صل الطالب على
�شهاداتهم ,وعندما نطالب
باختبار لتحديد امل�ستوى
قبل الت�سجيل بديوان اخلدمة
املدنية للح�صول على وظيفة
جند الكل يعار�ض خ�صو�صا
�أن الكل م�شارك بالف�ساد
التعليمي.
• سامي الدريعي

بومجداد يطالب مجلس األمة
باالستعجال في قانون الجامعات
ت�ساءل �أ���س��ت��اذ الكيمياء يف
جامعة الكويت على بو جمداد
ملاذا حتى الآن ال تقوم اللجنة
التعليمية يف جمل�س الأمة بتبني
قانون اجلامعات احلكومية
ب�صفة اال���س��ت��ع��ج��ال وطرحه
للت�صويت� ,أل�سنا بحاجة
ملحة الى جامعات حكومية؟
خ�صو�صا �أنه يبدو وراء الأكمة
ما وراءها .
• علي بو مجداد

المطوع :إصالح التعليم يتطلب
نمط ًا جديداً
قالت �أ�ستاذ العلوم ال�سيا�سية
يف جامعة الكويت ندى املطوع
ان ال��ع��ودة لتح�سني البيئة
الوظيفية و�إ���ص�لاح التعليم
يتطلب منط ًا ج��دي��د ًا وعلينا
�أن نتعلم من جتارب املدار�س
الأج��ن��ب��ي��ة ل��ل��ح�����ص��ول على
خمرجات تلبي احتياجات �سوق
العمل �رسيع التطور والنمو.

• ندى املطوع

ياسين :أعلنوا شهادات
الوزراء والنواب
نا�شد ع�ضو هيئة التدري�س
بكلية الهند�سة �صالح يا�سني
احلكومة بن�رش ال�سري الذاتية
التف�صيلية لأع�ضائها لتت�ضمن
امل�����س��ت��وى التعليمي وا�سم
اجلامعات التي تخرجوا فيها
واخل�برات العلمية لكل ع�ضو
واجنازاته ,ونف�س االجراء من
جمل�س االم��ة لطم�أنة ال�شعب
ب�ش�أن جدية احلكومة والربملان
يف حماربة ال�شهادات الوهمية
والف�ساد.
• صالح ياسني

خورشيد« :األيلتز» يحافظ على المال
العام ويحقق مصلحة الطلبة
�أو�ضح الأ�ستاذ بكلية الهند�سة
عماد خور�شيد ان كلفة درا�سة
لطلبة اللغة االنكليزية يف
اخل���ارج �أك�ث�ر م��ن  53مليون
دوالر �سنويا �،إذا تعرث ن�صفهم
ف�سيكلفون الدولة  26مليون
دوالر ،بالإ�ضافة ال��ى �ضياع
�سنة او اكرث من عمر الطالب
لذلك و�ضع �رشط «الأيلتز» هو
تطبيق ملبد�أ احلفاظ على املال
العام وم�صلحة الطلبة ويجب
ان يطبق على البعثات الداخلية
العلمية.
• عماد خورشيد

األنصاري :ننجح إذا حولنا جهد
الطلبة من التذكر إلى التفكر
بني الأ�ستاذ بكلية الرتبية يف
جامعة الكويت عي�سى الأن�صاري
انه عندما ننجح كمعلمني يف
حتويل جهد الطلبة الذهني من
التذكر الى التفكر يف املادة
العلمية التي يدر�سونها عندها
ن�ستطيع ان جنزم �أن قدراتهم
يف الفهم واال�ستيعاب والتطبيق
ق��د ت��ط��ورت ،وه��ذا م��ا يطلق
عليه التفكري العلمي او النقدي
يف التعليم.
• عيسى األنصاري
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 4آالف طالب يهددون بأزمة في «التطبيقي»
كتب �سالمة ال�سليماين:
ت�صاعدت �أزم���ة الت�سجيل يف
الهيئة العامة للتعليم التطبيقي
والتدريب و�أخذت مناحي �أخرى
�إذ �أ�صبحت ح��دي��ث ال�شارعني
الطالبي والأكادميي بعد �أن �شهدت
ف�ش ً
ال كبري ًا يف ت�سجيل العديد من
الطلبة وحرمانهم من ا�ستكمال
ج��داول��ه��م ال��درا���س��ي��ة رغ��م بدء
الدرا�سة.
وقالت م�صادر لـ«ال�شاهد» �إن
�أزمة ت�سجيل الطلبة يف املقررات
الدرا�سية �أ�صبحت مثل «بي�ض
ال�����ص��ع��و» ح��ي��ث ت��ق��اذف ه��ذه
الق�ضية �أغلب امل�س�ؤولني وكل
منهم يحاول ا�سقاط الف�شل على
الآخر ،حيث �إن عمادة الت�سجيل
ترمي التهمة على امل�سجل العام
والأخ��ي�ر يرميها على مكاتب
الت�سجيل يف الكليات وال�ضحية
يف هذه الكارثة هم الطلبة الذين
ال حول لهم وال قوة �إذ �أ�صبحوا
مثل «الكعب الدائر» بني قطاعات
الهيئة وهو دوران بال فائدة �أو
جدوى.
و�أ�ضافت �أن �إدارة الهيئة احتفلت
قبل �أيام بنجاح عملية الت�سجيل

• ازدحام الطلبة في صالة التسجيل

�إال �أن ال��واق��ع عك�س ذل���ك �إذ
�شهدت فو�ضى وعدم تن�سيق بني
امل�س�ؤولني الأمر الذي �أدى �إلى
حرمان نحو � 4آالف طالب وطالبة
من الت�سجيل وانعك�س ذلك على

م�صلحة الطلبة ال��ذي��ن �سوف
يت�أخرون عن التخرج ب�سبب عدم
متكنهم من الت�سجيل و�أخذ مقررات
درا�سية ل�رسعة التخرج.
وقالت �إن هيئة التطبيقي تعي�ش

يف الوقت احلايل يف �أزمة حقيقية
لأن �أغلب امل�س�ؤولني يتهربون
من حتمل امل�س�ؤولية ،ف�ض ً
ال عن
�أن الآخرين ال يرغبون يف و�ضع
احللول واملعاجلة كونهم ي�سعون

�إلى �إدخال الهيئة يف نفق مظلم.
ودعت امل�صادر مديرة التطبيقي
فاطمة الكندري وعميدة القبول
والت�سجيل رباح النجادة والعميد
امل�ساعد للت�سجيل حمد غامن
�إلى و�ضع �آلية وا�ضحة ل�سيا�سة
الت�سجيل ال�سيما �أنهم يعرفون
كل تفا�صيل هذه العملية كونهم
يتقلدون هذه املنا�صب منذ فرتة
طويلة ،ولديهم خ�برة وا�سعة
بهذا املجال ،خ�صو�ص ًا �أن م�سل�سل
�أزمة الت�سجيل م�ستمر منذ �سنوات
ولي�س �أمر ًا جديداً ،حيث كان من
املفرت�ض التن�سيق مع العمادات
ومكاتب الت�سجيل ملواجهة هذه
الأزمة.
وطالبت وزير الرتبية والتعليم
العايل حامد العازمي ب�أن يفتح
حتقيق ًا بهذه الكارثة لأن م�ستقبل
الطلبة �أم��ان��ة يف عنقه وهو
امل�س�ؤول الأعلى للتطبيقي والبد
من حما�سبة املق�رصين �أيا كانت
م�سمياتهم �أو �أ�سما�ؤهم لأن هناك
خط�أ فادح ًا ارتكب بحق الطلبة
و�أدى �إلى تدمري م�ستقبلهم ،ف�ض ً
ال
عن �أن �سمعة الهيئة اهتزت كونها
مل ت�ستطع معاجلة �أب�سط الق�ضايا
الطالبية.

من المعيب وضع إدارة «المسجل العام» شماعة ألخطاء عمداء الكليات

الرفاعي :صمت مدير «التطبيقي»
تجاه إهانة موظفي التسجيل ...مرفوض
�أفاد �أمني �رس اجلمعية الكويتية
جل���ودة التعليم و�أ���س��ت��اذ ق�سم
الإدارة يف ك��ل��ي��ة ال��درا���س��ات
التجارية ها�شم الرفاعي انه
من املعيب و�ضع عمادة القبول
والت�سجيل وب��االخ�����ص ادارة
امل�سجل العام وموظفوهم �شماعة
لتحمل اخطاء عمداء الكليات
وامل�رشفني على اع��داد اجلداول
يف اعداد اجلداول الدرا�سية والتي
ا�صبحت ازلية تتكرر ف�صال بعد
االخر وتتزايد رغم ت�ضافر جهود
القائمني على اعدادات الت�سجيل
وموظفي العمادة بالعمل الد�ؤوب
امل�ستمر الذي ميتد الى �ساعات
طويلة بعد الدوام الر�سمي ت�صل
ل�ساعات مت�أخرة من الليل وخالل
العطل ونهاية اال�سبوع لتوفري
اخل��دم��ات الكاملة للطلبة وفق
االمكانات املتاحة.
و�أ���ض��اف ال��رف��اع��ي يف ت�رصيح
�صحايف �أم�س انه مل مير ف�صل من

الف�صول الدرا�سية بدون م�شاكل
رغم جهود العاملني دون مقابل
مادي او دعم من االدارة العليا
مت�سائ ً
ال عن امل�س�ؤول عن تعر�ض
موظفي ادارة امل�سجل العام
لالهانات والكلمات اجلارحة
والتهجم وال��ت��ع��دي عليهم من
قبل املراجعني واولياء امورهم
دومن��ا رادع او حت��رك من مدير
التطبيقي حلمايتهم او حتى
مقابلتهم واال�ستماع لهم ،وملاذا
ال يقوم عمداء الكليات املعنية
وم�ساعدوهم لل�ش�ؤون االكادميية
وال��ط�لاب��ي��ة وب��ال��ذات يف كلية
الرتبية اال�سا�سية والتكنولوجيا
با�ستقبال الطلبة واال�ستماع الى
م�شاكلهم واحتياجاتهم من مقررات
و�شعب وعالجها بدال من التخلي
عن م�س�ؤوليتهم و�إر�سالهم الى
عمادة القبول والت�سجيل و�إدارة
امل�سجل العام يف الهيئة ال�سيما
�أن الكليات هي اجلهة املعنية

• هاشم الرفاعي

بفتح املقررات الدرا�سية.
و�أ�شار الرفاعي الى �أن امل�شكلة
احلقيقية يف و�ضع اجلداول دون
مراعاة لأعداد الطلبة التي حتتاج
للمقررات ودون توزيع �سليم على
�أوقات اال�سبوع فهل حترك املدير
العام ملعاجلة ذلك؟

وق���ال ان امل�شكلة االخ���رى يف
القبول الع�شوائي وامليزانية غري
املدرو�سة املبعوثة من الكليات
ل��ع��م��ادة ال��ق��ب��ول والت�سجيل
مت�سائال :هل يجر�ؤ املدير العام
على ايقاف القبول بالكليات التي
تعاين من زيادة اعداد الطلبة؟!
وب�ين �أن��ه الول م��رة يف تاريخ
الهيئة ووف��ق الآل��ي��ة اجلديدة
للت�سجيل امتداد الت�سجيل الفعلي
الى �شهرين متتاليني يف النظام
من خالل منح  7مواعيد لكل طالب
واع��ط��اء موعد مدته � 6ساعات
متوا�صلة ورفع الوحدات الدرا�سية
للم�ستمرين الى  18وحدة درا�سية
عك�س ال�سابق  12وحدة درا�سية
واعطاء احلد االق�صى للخريج 23
وحدة درا�سية.
وتابع قائال :كما مت منح موعد
متميز للمتفوقني يف اول يوم
للت�سجيل واعطاء موعد متميز
لذوي االحتياجات اخلا�صة مع

اخلريجني ،ا�ضافة الى اعادة قيد
الطلبة املوقوفني واملف�صولني
قبل بداية الت�سجيل املبكر الفعلي
واع��ط��ائ��ه��م م��واع��ي��د للت�سجيل
وم�ساعدة املتعرثين منهم العادة
املواد يدويا عن طريق امل�سجل
العام.
و�أ���ض��اف :كما مت ت�سجيل جميع
ال��ط��ل��ب��ة وحت�����س�ين امل��ع��دل
للخريجني قبل بداية الدرا�سة
وعمل ف�ترة ايقاف ارب��ع مرات
بني كل ت�سجيل و�آخ��ر لل�سماح
بت�سجيل الطلبة ب�شكل �سليم
عن طريق النظام دون احلاجة
ملراجعة موظفي الت�سجيل او
االق�سام العلمية.
و�أكد الرفاعي �أنه جمهود ي�ستحق
اال�شادة والثناء جلميع من در�س
واق�ترح وحتمل ع��بء التطبيق
وجمهود التن�سيق للم�سجل العام
وادارييه على جهودهم امل�ستمرة
يف م�ساعدة الطلبة.

مركز الدراسات العالمي رصد تطورات اإلعالم في الشرق األوسط

«جامعة الخليج» :مستمرون في تعزيز الخبرة األكاديمية
�أعلن مركز الدرا�سات العاملي « »GSCيف جامعة اخلليج
للعلوم والتكنولوجيا« »GUSTا�ست�ضافته ملحا�رض ًة عن
ت�أثري و�سائل االعالم على التغيري االقليمي والعاملي ور�صد
وجهات النظر والت�صورات حول هذا املو�ضوع.
وتر�أ�ست املحا�رضة الأ�ستاذ امل�ساعد الزائر من جامعة
�سنغافورة الوطنية ،وع�ضو هيئة التدري�س حالي ًا يف
ق�سم االعالم واالت�صال اجلماهريي يف جامعة اخلليج للعلوم
والتكنولوجيا نيل لينزي ،حيث عر�ضت خاللها كتابها
اجلديد بعنوان» االع�لام يف ال�رشق الأو�سط  -الن�شاطية
وال�سيا�سة والثقافة» .وح�رض اجلل�سة ال�سفري الأملاين لدى
الكويت كارلفريد بريغرن ،ا�ضافة الى �أع�ضاء هيئة التدري�س
يف اجلامعة ،وط�لاب وطالبات اجلامعة وجمهور غفري.
تطرقت املحا�رضة الى املو�ضوعات الرئي�سية يف الكتاب
ّ
التي تو�ضح كيف �أن كرثة ا�ستخدام االنرتنت وتطبيقات
الهواتف املحمولة �أدت ال��ى ظهور �أدوات ال غنى عنها
للح�صول على معلومات ،ون�رشها ،والتفاعل معها .وعر�ض
الكتاب �أي�ض ًا وجهات نظر وت�صورات كبار اخلرباء والباحثني
يف ق�ضايا ال�رشق الأو�سط فيما يتعلق بت�أثري و�سائل االعالم
على التغيري االقليمي والعاملي .كما تطرقت الدكتورة
لينزي �أي�ض ًا الى اجلانب االعالمي ملوا�ضيع متنوعة ت�ضمنت
االقت�صاد ،والأخ��ب��ار الرقمية ،والأع��م��ال التجارية عرب
االنرتنت ،والق�ضايا املتعلقة بالأجنا�س ،وو�سائل التوا�صل
االجتماعي ،وال�سينما.
و�أكدت لينزي« :املثري يف و�سائل االعالم بال�رشق الأو�سط
هو جمموعة املنافذ املتاحة �سواء يف االعالم التقليدي �أو
الرقمي ،فالتطورات ال�رسيعة يف امكانية ا�ستخدام و�سائل
�شجعت عدد ًا كبري ًا من م�ستخدمي
االعالم والتوا�صل يف املنطقة ّ
و�سائل االع�لام ال�شباب واملنتجني يف توزيع املحتوى
الثقايف .ويحظى املو�ضوع ب�أهمية كبرية لدى العامة نظر ًا
الى �أن �رشيحة كبرية من ال�شباب تنخرط يف هذه الو�سائل
االعالمية �سواء التجارية وال�سيا�سية والثقافية».
ّ
وركزت يف حما�رضاتها على اجلوانب االقت�صادية والأخبار
الرقمية والأعمال التجارية عرب االنرتنت والق�ضايا املتعلقة
بالأجنا�س ،وو�سائل التوا�صل االجتماعي ،وال�سينما ،كما
تناولت بالتف�صيل دور و�سائل االعالم يف احلركات ال�سيا�سية
يف �أنحاء ال�رشق الأو�سط.
ومن جهته قال رئي�س مركز الدرا�سات العاملي يف جامعة
اخلليج للعلوم والتكنولوجيا ،د.م��ارت��ن رو�سن�ستوك:
«ن��ح��اول با�ستمرار ايجاد ط��رق جديدة لتعزيز اخلربة
الأكادميية للجامعة من خالل تنظيم فعاليات جتمع بني
�أف�ضل املفكرين والباحثني وتقدمي وجهات نظر فريدة بهدف
اال�ستفادة منها .م�ضيف ًا �أن مركز الدرا�سات العاملي للجامعة
يقدم من�صة �أخرى البراز تفوقها يف امل�ساهمة يف البحوث
الأكادميية».
جدير بالذكر �أن مركز الدرا�سات العاملي ي�ست�ضيف على
ال��دوام املحا�رضات التي ت�شجع على البحث ،وت�ساعد
يف تطوير خربة طالب وطالبات اجلامعة و�أع�ضاء هيئة
التدري�س يف احلرم اجلامعي .وف�ض ًال عن كونه مركز �أبحاث

رائد يف نطاق الدرا�سات العاملية ،يعترب مركز الدرا�سات
العاملي �أداة ال�رشاك املجتمعات الداخلية واخلارجية من
خالل ا�ست�ضافة حما�رضات وفعاليات تتناول ق�ضايا ذات
�صلة.
ويهدف مركز الدرا�سات الى اعداد �أبحاث متطورة تتناول
خمتلف الق�ضايا ال�سيا�سية واالقت�صادية واالجتماعية
والثقافية والبيئية الهامة ،ا�ضافة الى م�شاركة نتائج
الدرا�سات واملعلومات على ال�صعيدين االقليمي والعاملي.
وي�سعى املركز الى تعزيز فهم اجلمهور بالق�ضايا العاملية،
ودعم عملية �صنع ال�سيا�سة يف الدول املعنية.
هذا و�سبق �أن �أ�ست�ضاف مركز الدرا�سات العاملي حما�رضات
عدة منها :حما�رضة بعنوان� »:صعود الدولة اال�سالمية،
م�ستقبل العراق واملخاطر التي تواجهها الدول اخلليجية»،
للربوفي�سور والباحث املعروف توبي دودج ،مدير برنامج
الكويت يف كلية لندن لالقت�صاد ،و«رواية الق�ص�ص من خالل
ال�سينما ،عاملي ًا وحملي ًا :فنان �أمريكي يلهم يف حويل»،
للمخرجني العامليني روت�شي ميتال وبيرت رينغبوم»،
وحما�رضة للدكتور فيليب بيرتييه بعنوان« :الكويت يف
ال�رشق الأو�سط قبل النفط :تاريخ التجارة الربية من والى
الكويت».

• جانب من التكرمي

إعالن عن بيع عقار بالمزاد العلني
تعلن �إدارة الكتاب باملحكمة الكلية عن بيع العقار
املو�صوفة فيما يلي باملزاد العلني ،وذلك يوم االثنني
املوافق  2018/ 3/5قاعة  48بالدور الثاين بق�رص
العدل ال�ساعة التا�سعة �صباحا  -وذلك تنفيذ ًا حلكم
املحكمة ال�صادر يف الدعوى رقم « 2015/320بيوع /
 »1املرفوعة من:
 - 1حماد حممد فهيد الكفيف عن نف�سه وب�صفته وكيال
عن كل من:
� - 2صيته حممد فهيد الكفيف
 - 3العنود حممد فهيد الكفيف
 - 4جناح حممد �إبراهيم خليل
 - 5ب�شاير حممد فهيد الكفيف  -وجميعهم ورثة
املرحوم حممد فهيد عبدالله الكفيف
�ضد ورثة املرحوم حممد فهيد عبدالله الكفيف وهم:
 - 1خالد حممد فهيد الكفيف
 - 2نا�رص حممد فهيد الكفيف
 - 3فهيد حممد فهيد الكفيف
 - 4و�ضحي حممد فهيد الكفيف
 - 5عذاري حممد فهيد الكفيف
�أوال� :أو�صاف العقار:
 عقار الوثيقة رقم « »1971/95الواقع مبنطقةال�صباحية قطعة رقم  2ق�سيمة  109من املخطط رقم
م 26978/وم�ساحته 750م.2
 البيت �سكن خا�ص مكون من دورين ويقع على نا�صية�شارع رقم .10
 الأر�ضي مكون من �شقتني الأولى غرفتني و�صالتنيوحمامني وغرفة خادمة.
 الدور الأول مكون من �شقتني كل منهما ثالث غرفنوم وحمامني ومطبخ و�صالة.

 واملالحق بالدور الأر�ضي عبارة عن عدد 6غرف وحمامني كما توجد ديوانية ملحق بها حمام
ومغا�سل.
 املكيفات وحدات و�شباك وحالة البناء متو�سطة ومتالبناء من �سنة .1980
ثانيا� :رشوط املزاد
�أوال :يبد�أ املزاد بالثمن الأ�سا�سي قدره � 395ألف دينار
كويتي وي�شرتط للم�شاركة يف املزاد �سداد خم�س
ذلك الثمن على الأقل مبوجب �شيك م�صدق من البنك
امل�سحوب عليه او مبوجب خطاب �ضمان من �أحد
البنوك ل�صالح ادارة التنفيذ بوزارة العدل.
ثانيا :يجب على من يعتمد القا�ضي عطاءه ان يودع
حال انعقاد جل�سة البيع كامل الثمن الذي اعتمد
وامل�رصوفات ور�سوم الت�سجيل.
ثالثا :ف�إن مل يودع من اعتمد عطا�ؤه الثمن كامال وجب
عليه ايداع خم�س الثمن علىالأقل و�إال �أعيدت املزايدة
على ذمته يف نف�س اجلل�سة على ا�سا�س الثمن الذي كان
قد ر�سا به البيع.
رابعا :يف حالة �إيداع من اعتمد عطا�ؤه خم�س الثمن
على الأقل ي�ؤجل البيع مع زيادة الع�رش.
خام�سا :اذا اودع املزايد الثمن يف اجلل�سة التالية
حكم بر�سو املزاد عليه �إال �إذا تقدم يف هذه اجلل�سة من
يقبل ال�رشاء مع زيادة الع�رش م�صحوب ًا ب�إيداع كامل
ثمن املزاد ،ففي هذه احلالة تعاد املزايدة يف نف�س
اجلل�سة على ا�سا�س هذا الثمن.
�ساد�سا :اذا مل يقم املزايد الأول ب�إيداع الثمن كامال يف
اجلل�سة التالية ومل يتقدم احد للزيادة بالع�رش تعاد
املزايدة فور ًا على ذمته على ا�سا�س الثمن الذي كان
قد ر�سا به عليه يف اجلل�سة ال�سابقة وال يعتد يف هذه

اجلل�سة ب�أي عطاء غري م�صحوب ب�إيداع كامل قيمته،
ويلزم املزايد املتخلف مبا ينق�ص من ثمن العقار.
�سابعا :يتحمل الرا�سي عليه املزاد يف جميع احلاالت
ر�سوم نقل وت�سجيل امللكية وم�رصوفات اجراءات
التنفيذ ومقدارها 200د.ك واتعاب املحاماة واخلربة
وم�صاريف الإعالن والن�رش عن البيع يف ال�صحف
اليومية.
ثامنا :ين�رش هذا الإعالن تطبيق ًا للقانون وبطلب
املبا�رشين الجراءات البيع وعلى م�س�ؤوليتهم دون ان
تتحمل ادارة الكتاب باملحكمة الكلية �أي م�س�ؤولية.
تا�سعا :يقر الرا�سي عليه املزاد انه عاين العقار
معاينة نافية للجهالة.
تنبيه - 1 :ين�رش هذا االعالن عن البيع باجلريدة
الر�سمية طبق ًا للمادة  266من قانون املرافعات.
 - 2حكم ر�سو املزاد قابل لال�ستئناف خالل �سبعة ايام
من تاريخ النطق باحلكم طبق ًا للمادة  277من قانون
املرافعات.
 - 3تن�ص الفقرة الأخرية من املادة  276من قانون
املرافعات انه «اذا كان من نزعت ملكيته �ساكن ًا يف
العقار بقي فيه كم�ست�أجر بقوة القانون ويلتزم
الرا�سي عليه املزاد بتحرير عقد ايجار ل�صاحله ب�أجرة
املثل».
ملحوظة هامة:
يحظر على جميع ال�رشكات وامل�ؤ�س�سات الفردية
امل�شاركة يف املزاد على الق�سائم �أو البيوت املخ�ص�صة
لأغرا�ض ال�سكن اخلا�ص عمال ب�أحكام املادة  230من
قانون ال�رشكات التجارية امل�ضافة بالقانون رقم 9
ل�سنة .2008
رئي�س املحكمة الكلية

