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ناصر العمار

د.محمد البصيري وقياديو »املواصالت« أثناء جولتهم في مبنى »حكومة مول« مبحافظة اجلهراء

يتم خالله اعتماد خطة العمل وآلية التنفيذ

اجتماع اللجنة الدائمة لتوطين »الخيري« اليوم
داخل البالد.

من جهة اخرى تقدمت بطلب 
تنفيذ مش���روع يع���ود ريعه 
ملس���اعدة االطف���ال الفقراء في 
العالم، ومشاريع اخرى متعددة 

مشابهة لهذه املشاريع.
واكد العمار ان جهد االدارة هذا 
يأتي للتأكيد على تطبيق قرار 
مجلس الوزراء القاضي بتوجيه 
جزء من العمل اخليري لصالح 
الساحة احمللية، وينفذ سياسة 
االدارة في اهم شيء وهو حماية 
العمل اخليري الكويتي وتنمية 
موارده ودعم استراتيجية العمل 

اخليري في البالد.
وامل العمار من احملسنني عدم 
التعامل مع اي ش���خص يدعي 
صفة تنفيذ اي عمل خيري يعود 
ريعه الى اي فئة س���واء كانت 
داخل املجتم���ع الكويتي او في 
اخلارج اال بعد التأكد من وجود 
موافقة م���ن اجلهات احلكومية 

لتنفيذ هذا املشروع.

املجتم���ع في العدي���د من امور 
حياتهم فعلى سبيل املثال طلبت 
احدى اجلهات تنفيذ مش���روع 
توع���وي عبر توجيه رس���ائل 
اعالنية توعوي���ة فيما يتعلق 
بتأدية الشعائر الدينية وامور 
اخرى تتعل���ق بالعبادات على 
ان يخصص جزء من ريع هذه 
الرسائل لتنفيذ مشروع خيري 

بشرى شعبان
كشف مدير ادارة اجلمعيات 
اخليرية واملبرات ناصر العمار 
عن اجتماع مرتقب سيعقد اليوم 
للجنة الدائم���ة لتوطني العمل 
اخلي���ري العتم���اد خطة عمل 
اللجنة ووضع اآللية لتنفيذها، 
وقال في تصريح ل� »األنباء« ان 
خطة العمل وآلية التنفيذ تركز 
على املشاريع اخليرية املوجهة 
ايراداته���ا للس���احة الداخلية، 
مشيرا الى ان االدارة تلقت العديد 
من الطلبات اخلاصة باحلصول 
على موافقات لتنفيذ مشاريع 
خيرية داخل البالد وهذه الطلبات 
تشكل نقلة نوعية على مستوى 

طلب املوافقات.
واضاف العمار ان هذه الطلبات 
متثلت في طلب مشاركة القطاع 
اخلاص اجلهات احلكومية في 
رعاية الفئات اخلاصة لتحقيق 
جوانب كثيرة من اهدافها، كما 
تساهم بعض املشاريع في توعية 

فرج ناصر
أكد وزي����ر املواصالت د.محمد 
البصيري أن جناح جتربة احلكومة 
م���ول في ب��رج التحرير قد خف���ف 
الضغط على مجمع الوزارات وعن 
الدوائ����ر احلك��ومية،  الكثير من 
مش����يرا الى أن »املواصالت« آلت 
على نفسها أن تنشر فكرة احلكومة 

مول في جميع احملافظات.
وأضاف خالل جولة تفقدية ملبنى 
احلكومة مول في سنترال اجلهراء: 
قبل شهرين كنا في زيارة للحكومة 
مول في برج التحرير، حيث شاهدنا 
اإلجن��ازات واخل���دمات احلكومية 
والقطاع اخلاص التي تقدم في برج 
التحرير، وعليه وضعت الوزارة 
خططا لفتح العديد من األفرع في 
احملافظات. وقال: س����نبدأ العمل 
في محافظة اجلهراء ثم األحمدي، 
حي����ث ان العمل جار في اجلهراء 
ويس����ير على أكمل وجه، وخالل 
أسابيع قليلة وحتديدا خالل احتفال 
الكويت باألعي����اد الوطنية حتما 
سيتم افتتاح احلكومة مول في جابر 
العلي واجلهراء وسيكون هناك عدد 
كبير من اخلدمات وأكثر من برج 
التحرير، مؤكدا ان هذا القسم هو 
مكان مناسب للجهراء، حيث يقع في 
قلب محافظة اجلهراء وفي منطقة 
حيوية وسيوفر خدمات متميزة 

ومريحة جدا ألبناء اجلهراء.
وأش����ار الى ان احلكومة مول 
عبارة عن مجمع وزارات مصغر 

املدنية واجلهات املعنية ملعاجلة 
وتصديق الهيكل خاصة ان هناك 
إدارات وهمية ومديرين ليست لهم 
ادارات وان الهيكل اجلديد سيعالج 
كل هذه األمور وسيكون خالل هذا 
الش����هر، وفيما يخص تراخيص 
ش����ركات اإلنترنت قال: ان هناك 
شركات انتهت تراخيصها وستقوم 
بتجديده����ا حي����ث ان الش����ؤون 
القانوني����ة في الوزارة تعمل اآلن 
لوضع ضوابط وش����روط خاصة 
لشركات االنترنت حتى يتم تنظيم 
العملية. من جانبه، قال نائب املدير 
العام للجهاز املركزي لتكنولوجيا 
املعلومات ورئي����س جلنة تنفيذ 
مخطط احلكوم����ة مول: بدأنا في 
تنفيذ املش����روع بن����اء على قرار 
وزاري أصدر من وزير املواصالت، 
حيث مت الب����دء في تنفيذ اخلطة 
إلنش����اء مراكز حكوم����ة مول في 
البدء  الدولة، حيث مت  محافظات 
مبحافظتي اجلهراء واألحمدي وذلك 
بناء على الكثافة السكانية لهاتني 
احملافظتني، وبناء على التوسعة 
التي تتم في مرافق وزارة املواصالت 
التي خصص����ت للحكومة مول، 
وكذلك بدأنا في مركز جابر العلي 
في محافظة األحمدي وقطعنا شوطا 
كبيرا وسيكون جاهزا للخدمة خالل 
فبراير املقبل، حيث متت دعوة اكثر 
من 20 جهة حكومية للمشاركة معنا 
في احلكومة م����ول وبدأت الكتب 

واخلطابات تتوافد علينا.

من أماكنه����م لتنفيذ هذا املخطط 
للحكومة مول.

التي رصدت  امليزانية  وحول 
لهذا املش����روع قال: هي موجودة 
لدينا في الوزارة وذلك بالتنسيق 
مع اجله����از املركزي لتكنولوجيا 
املعلومات، حيث س����تكون وفقا 
للحدود املسموح بها قانونا واملتاحة 
على قدر املستطاع لتنفيذ مثل هذا 
املشروع احليوي وليس لدينا أرقام 
معينة، وس����تكون امليزانية وفق 

احلدود املسموحة واملعقولة.
وحول سؤال بخصوص الهيكل 
أك����د أن »املواصالت«  التنظيمي 
تق����وم مبخاطبة دي����وان اخلدمة 

مواق����ف كافي����ة للحكوم����ة مول 
للمراجعني، حيث انها منطقة أسواق 
ومنطقة حركة نشطة، حيث ان هذه 

املواقف جزء من هذه اخلدمة.
وقال ان خدمة احلكومة مول 
تقدم املرافق ل����وزارة املواصالت 
حيث ان األماكن قد ال تتوافر في 
أماكن  كل احملافظات مثال وجدنا 
في محافظتي اجلهراء واألحمدي 
ولكن نحن بصدد البحث عن مكان 
في الفروانية واألماكن املخصصة 
ل����وزارة املواص����الت وال نري����د 
ازعاج املوظفني ونش����كر موظفي 
س����نترالي اجلهراء وجابر العلي 
الذين تعاونوا معنا ألننا نقلناهم 

تقدم فيه جميع اخلدمات احلكومية 
بحيث يوفر عل����ى الناس اجلهد 
والوقت واملسافات وال حاجة الى 
الذهاب للعاصمة وسوف يعمل على 

فترتني صباحية ومسائية.
وقال: خالل ش����هر س����يكون 
املبنى مجهزا حي����ث ان 20 جهة 
مشاركة حتتاج الى تأثيث وتوزيع 
الدخول  وكاونت����رات وطريق����ة 
واخلروج حيث نحاول ان يكون 
املبنى أرقى وأسهل ما ميكن بحيث 
يصل املراجع الى احلكومة مول بكل 

سهولة ومن دون عناء.
انه س����تتم مخاطبة  وأوضح 
البلدية ووزارة األشغال لتوفير 

في الملتقى األول لمبرة الدعم اإليجابي لمرضى السرطان

الصواغ: العمل الحكومي واألهلي يسهم في دعم عمل الخير
ليلى الشافعي

اكد النائب فالح الصواغ ان مبرة الدعم 
االيجابي ساهمت في عالج كثير من املرضى 
حتى شفوا متاما من مرض السرطان وقال 
في امللتقى االول ملب���رة الدعم االيجابي 
ملرضى الس���رطان والذي نظمته صباح 
امس في مركز حسني مكي جمعة وحضره 
رئيس مجلس ادارة املبرة محمد مبارك 
العتيبي، مقدم الفقراء امني س���ر املبرة 
سالم زايد العنزي ود.موسى اجلويسر، 
مشيرا الى انها جعلتهم يتجاوزن مرحلة 
اخلوف الى مرحلة االمل بوجود العالج 

وادخال االمل في قلوبهم من جديد.
وق���ال الصواغ انه بفض���ل من اهلل 
وبفضل القائمني على املبرة واملسؤولني 
في مركز حسني مكي جمعة اصبح املريض 
يشعر بأن املرض ليس خطيرا، داعيا الى 

ضرورة زيادة الوعي مبرض السرطان. 
واثنى الصواغ على جهود رئيس واعضاء 
مبرة الدعم االيجابي مؤكدا انها جهود تدعو 
للفخر واالعتزاز السيما ان من ابرز اهدافها 
مساعدة املرضى وحتى غير الكويتيني 
الذين ال يجدون مصاريف تكاليف العالج 

الكبيرة وادخال االمل في نفوسهم.
واش����اد الصواغ بجه����ود وتواصل 
املدير السابق ملركز حسني مكي جمعة 
د.عادل العصفور واملدير احلالي د.احمد 
العوضي مشيرا الى انهما ساهما في اعطاء 
االمل للمرضى والقضاء على مقولة ان 
مريض السرطان ال طريق له سوى املوت، 
واش����ار الى ان تعاون العمل احلكومي 
واالهلي يس����اهم حتما في جناح العمل 
اخليري مؤكدا على ح����ب اهل الكويت 

لعمل اخلير.

من جانبه اكد مدير مركز حسني مكي 
جمع���ة د.احمد العوض���ي ان العمل في 
اجلهات احلكومي���ة ال يكتمل اال بوجود 
وتعاون املؤسسات اخليرية واالجتماعية 
اآلثار االيجابية  الى  والتطوعية، مشيرا 
لتلك االعمال والتي تؤدي الى اكمال نواقص 

العمل احلكومي.
وقال ان مبرة الدعم االيجابي ملرضى 
السرطان مشروع ايجابي يدعم املرضى 
واحتياجاته���م، مبينا انه���ا بدأت بفكرة 
صغيرة انتهت لتكون هذا امللتقى االول، 
مؤكدا ان العاملني ف���ي املركز من اطباء 
وفنيني بحاجة ال���ى الدعم االيجابي فهم 
يعيشون مع املرضى من الصباح وحتى 
املساء، واش���ار الى ضرورة التمعن في 
مضمون هذا الدعم ال���ذي يوفر التفاؤل 
والس���عادة، االمر ال���ذي ينعكس ايجابا 

على عمل الهيئة التمريضية الس���يما اذا 
كان اجلميع متواصلني ومستعدين لدعم 
بعضهم البع���ض من الناحي���ة الطبية 

والنفسية واإلميانية.
من جانبه قال د.موسى اجلويسر ان 
املوت حق على اجلميع اال اننا ال نستعد 
له، مشيرا الى ان االنسان يخشى املوت 
باعتب���اره املجهول خصوصا انه لم يعد 
احد بعد املوت ليبلغنا ما القاه في اآلخرة 
او القبر، وأوضح اجلويسر ان اي شيء 
يعبد من دون اهلل سيتعس صاحبه فأنت 
تستطيع ان تش���تري اي شيء باملال اال 
انك ال تس���تطيع ان تشتري راحة البال 
او الصحة كما ان مرض العبد من مظاهر 
رحمة اهلل بالعبد، مبينا ان على اجلميع 
اإلميان باهلل وحس���ن الظن به كونه هو 

من بيده اخلير.

خالل جولة تفقدية على المشروع في الجهراء

البصيري لفتح مجمعات »حكومة مول« في جميع المحافظات

)سعود سالم(

دعت بحضور وكيلة الوزارة تماضر السديراوي إلى التنسيق بين القطاعات حتى ال يحدث تضارب بصدور قرارين حول مؤتمر جودة التعليم

الحمود: »وكالء التربية« جّدد العمل بقرار منع ندب اإلداريين إلى خارج الوزارة 
وحظر توزيع الجدد منهم على مناطق الفروانية وحولي ومبارك الكبير

 مريم بندق
شددت وزيرة التربية ووزيرة التعليم 
العالي د.موضي الحمود على ضرورة 
التنس���يق بين قطاعات الوزارة لكل ما 
يط���رح مع ض���رورة المتابعة حتى ال 
نصطدم بالتضارب، مشيرة إلى أهمية 
ذلك نظ���را لوجود قرارين يناقش���ان 
موضوع ج���ودة التعليم موضحة أنه 
في اجتماع الوكالء السابق لم يتم طرح 

موضوع رئاسة اللجنة.
هذا، وجدد مجلس وكالء التربية في 
اجتماعه صباح امس برئاس���ة وزيرة 
التربية ووزيرة التعليم العالي د.موضي 
الحمود ضرورة االلتزام بقرار منع ندب 
الوزارة باس���تثناء 3  االداريين خارج 
جهات هي مجلس األمة والديوان االميري 
ومجلس الوزراء مع ترك حق اإلداري في 
النقل بشرط موافقة وزارة التربية والجهة 
المنقول إليها وذلك بحس���ب القرارات 

المنظمة لذلك.
المجلس أيضا على ضرورة  وشدد 
التزام المناطق التعليمية بمضمون القرار 
الوزاري الخاص بتوزيع االداريين الجدد، 
حيث حظر القرار تسليم العمل لهم في 
3 مناطق تعليمية ه���ي مبارك الكبير 

والفروانية وحولي.
وأوضح���ت مصادر مس���ؤولة في 
تصريحات خاصة ل� »األنباء« ان الوزيرة 
الحمود اكدت على ضرورة االلتزام بما 
نص عليه الق���رار الوزاري الذي يحدد 
مراكز العمل التي تحتاج إلى تعيينات 
جديدة على أال تقوم المناطق التعليمية 
بإص���دار قرارات نق���ل داخلية لهم الى 
مناطق اخرى بعد تسليم االداريين الجدد 
عملهم باستثناء الحاالت المستثناة من 

القرار.

وعلى صعيد المعلمين اعتمد المجلس 
حق االنتقال إلى خارج الوزارة للمعلمين 
غير التربويين دون مرور عشر سنوات 
على تعيينهم بعد موافقة وزارة التربية 

والجهة الراغبين في االنتقال إليها.
وأبقى المجلس على القرار الوزاري 
وهو منع االنتقال للمعلمين التربويين 
من خريجي كليت���ي التربية والتربية 
األساس���ية اال بعد مرور عشر سنوات 
باستثناء جامعة الكويت وهيئة التطبيقي 
ومعهد األبحاث والذي ينص ايضا على 

استثناء الحاالت المرضية.
هذا، واعتمد المجلس بعض المالحظات 
المقدمة من وكيلة الوزارة المس���اعدة 
للشؤون اإلدارية عائشة الروضان حول 
حق صرف مكافأة األعمال الممتازة، حيث 
وافق المجلس بالنسبة للحاصلين على 
معدل التقرير آلخر سنتين على %93.5 
على جبر الكسر الى عدد صحيح واعتبار 
التقرير 94% ليتسنى صرف المكافآت 

لهم.
وأكد المجلس على ضرورة االلتزام 
بتطبيق القرار الوزاري الخاص بضوابط 
صرف مكافأة األعمال الممتازة سواء فيما 
يتعلق باالجازات المرضية او الخاضعين 
لعقوبات ادارية او للتحقيق، حيث نص 

القرار على ذلك بالتفصيل.
المجلس موضوع األراضي  وناقش 
المخصصة من بلدية الكويت للمدارس 
الخاصة وقرر المجلس تفعيل دور فريق 
تحديد احتياجات المدارس من االراضي 
ومخاطبة بلدية الكويت حول االراضي 

التي سبق تخصيصها ثم سحبها.
ه���ذا وقرر المجلس ع���دم الموافقة 
على عقد المؤتمر الخليجي للسلوكيات 
المستجدة واالقتصار على ندوة او نشاط 

على مستوى الكويت.
وحول ما يس���تجد من اعمال ناقش 
الموضوع المقدم من عائشة الروضان 
موضوع منفذات الخدمة الالتي وصلن 
من مصر وعددهن اكثر من 60 منفذة، 
حيث تم االتفاق على االس���تعانة بهن 
بحسب حاجة الوزارة مع تطبيق العقود 
والعقوبات المنصوص عليها مع الشركات 

المتقاعسة.
من جهته���ا، أكدت وزي���رة التربية 
ووزيرة التعليم العالي د.موضي الحمود 
دعمها الالمحدود لجميع االفكار التي من 
شأنها الرقي بمستوى العملية التربوية، 
مشيرة الى ان هناك قرارات وتوصيات 
تمخض عنها اجتم���اع مجلس الوكالء 

امس.
وأشارت الحمود في بيان للصحافيين 
عقب انته���اء االجتماع بحضور وكيلة 
وزارة التربية تماضر السديراوي والوكالء 
المس���اعدين الى ضرورة المشاركة في 
اختبارات »تيمز وبيرلز« الدولية وهو 
اقتراح مقدم من الوكيل المساعد للشؤون 
االدارية عائشة الروضان حول المطوية 
والكتاب التعريفي بدراسة تيمز، مضيفة 
ان المجلس اجمع على أهمية المشاركة مع 

االستمرارية في مثل هذه االختبارات.
وأض���اف البيان ان االجتماع أوصى 
بتكلي���ف فريق معد له���ذه المهمة من 
قطاعات التخطيط والمعلومات والتعليم 
آلية  العام والمناهج والبحوث لوضع 
تمكن الطالب من االستعداد الالئق لمثل 
هذه المسابقات وتهيئة المشرفين عليهم 
لهذا الغرض مع ضرورة تفاعل المناهج 

بما يتماشى مع االمتحانات العالمية.
وأش���ار الى ان المجلس قرر تأجيل 
مناقشة موضوع التكلفة التقديرية لنقل 

طالب المراحل التعليمية لمدة 3 سنوات 
دراسية الى حين عودة الوكيل المالي 

راضي الرشيدي من اجازته.
وناقش مجلس الوكالء ايضا بعض 
المقترحات التي عرضها الوكيل المساعد 
لألنشطة الطالبية دعيج الدعيج والوكيل 
المساعد للتنمية التربوية بدر الفريح 
وطالبهما المجلس بالتنس���يق معا من 
اجل عمل ما يريانه مناس���با في سبيل 

تأصيل القيم االيجابية الناشئة.
وذكر البيان ان المجلس تطرق الى 
موضوع فرص عمل لخريجات الدورات 
التدريبية تخصص تربية أطفال وقرر 
تكليف الوكيل المساعد للشؤون االدارية 
عائشة الروضان بمخاطبة ديوان الخدمة 
المدنية بعدم الحاجة واالعتذار ومخاطبة 
الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب 
الى عدم اعتم���اد مثل هذه الدورات مع 
أهمية اخطار وزارة التربية قبل طرح 
مثل ه���ذه الدورات حتى ال يكون هناك 

تكدس في مخرجات التعليم.
وأخيرا جدد مجلس الوكالء التأكيد 
على حظر النقل على المعلمين خريجي 
التربية  التربية األساسية وكلية  كلية 
جامعة الكويت اال بعد مضي 10 سنوات 
مع السماح ألصحاب التخصصات غير 
التربوية بالنقل مع نهاية الفصل الدراسي 

وذلك وفق احتياج التعليم العام.
يذك���ر ان الوزي���رة الحم���ود قامت 
بتكريم الطالبة عذبة انور العياف من 
ثانوية ماريا القبطية في منطقة حولي 
التعليمي���ة لحصولها عل���ى الميدالية 
الدولي  البرونزية بمسابقة االولمبياد 
للعلوم السادس للشباب الذي أقيم في 
أذربيجان هذا العام حيث كان عدد الدول 

المشاركة 49 دولة.

مخاطبة البلدية حول األراضي المخصصة للمدارس الخاصة التي تم س�حبهاحق االنتقال للمعلمين غير التربويين دون مرور 10 س�نوات على تعيينهم

استقبلت المبارك والجسار ودشتي

وزيرة التربية : حريصون على االستفادة
 من مالحظات النواب لتطوير المسيرة التعليمية

 مريم بندق
اكدت وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي 
د.موضي الحمود اهتمامها وحرصها على كل ما 
يطرح من قضايا تمس الشأن التعليمي، السيما 
المالحظ��ات الواردة من ممثلي االمة ايمانا بأن 
القضية التعليمية قضية مجتمعية ومسؤولية 
مشتركة مثمنة قبول دعوتها من نواب مجلس 
االمة د.معصومة المبارك ود.س��لوى الجسار 
ود.روال دشتي وزيارتها في المكتب لمناقشة 
مالحظاتهن التي س��بق وان طرحت في الشأن 

التعليمي والتربوي في مواقع مختلفة.
وقالت الوزيرة الحمود في تصريح صحافي 
»حرصت على ان أس��تمع ال��ى كل المالحظات 
عن قرب واالستفادة من ذلك لتطوير المسيرة 
التعليمية، ورصد كل النقاط التي طرحت من قبل 
وكيلة وزارة التربية تماضر السديراوي والوكيلة 
المساعدة للتعليم العام منى اللوغاني والوكيلة 
المس��اعدة للبحوث التربوي��ة والمناهج مريم 
الوتيد، وبحثها مع الجهات المختصة ودراستها 
لما فيه خير الصالح العام ألبنائنا الدارسين وبما 
يخدم ويساهم في رقي العملية التربوية وبما 
يحقق الطموحات ومواكبة المس��تجدات نحو 

تعليم افضل وتربية اقوم.
واضافت الحمود: ان حضور عضوات مجلس 

األمة الفاضالت المبارك والجسار ودشتي يعكس 
روح التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية 
بما يحقق المصلحة العامة وينم عن بعد رؤى 
لألخوات الفاضالت وحسن نظرتهن المستقبلية 
من خالل وجهات النظر التي طرحت وتأكيدهن 

على ان التعليم سبيل التنمية في البالد.
ووعدت الحمود عضوات مجلس االمة بالنظر 
واالهتمام الكبير بمالحظاتهن، مثمنة حرصهن 
على المؤسسة التعليمية والذي ال يقل عن حرص 
بقية االعضاء الموقرين، مشيرة الى ان ابوابها 
مفتوحة للجميع لتدارس وبحث السبل الرامية الى 
تطوير ومعالجة السلبيات ان وجدت مستشهدة 

بمقولة »رحم اهلل من أهدى إلّي عيوبي«.
 فالتعليم يتطلب مواكبة التحديات واالستمرارية 
في التطوير وبشكل يومي عن طريق التجديد في 
المناهج الدراسية والتغيير في طرق التدريس 
ودع��م المعلم كونه اح��دى الركائز المهمة في 
العملية التربوية، كما تم توضيح بعض المالبسات 
للنائبات في ذلك االجتماع وتشيد الحمود بحسن 
استماع النائبات للمالحظات والبيانات الدقيقة 
التي تمت مناقش��تها من منطلق استيضاحات 
عضوات مجلس االمة هذا وأفادت الحمود بأنها 
ستقوم باالس��تمرار في عقد تلك اللقاءات بما 

يفيد تقييم جودة المسيرة التعليمية.

أثناء لقاء مع المأذونين بقصر العدل

الفيلكاوي: عقد الزواج مهم ألنه يوّلد حقوقًا 
والتزامات اجتماعية وأسرية وقانونية 

أسامة أبو السعود
ق����ال رئيس جلن����ة املأذونني 
العدل املستشار  التابعة لوزارة 
عادل الفيل����كاوي ان عقد الزواج 
من العقود املهمة واخلطيرة التي 
يبرمها االنس����ان في حياته ألنه 
يولد حقوقا والتزامات اجتماعية 
واسرية وقانونية فيجب االهتمام 
بشأن كتابة عقد الزواج ومعرفة 
الش����رعية والقانونية  ضوابطه 
وفي حقيق����ة األم����ر التعليمات 
املتعلقة بشأن توثيق عقد الزواج 

كثيرة.
وأك����د في لقاء م����ع املأذونني 
مساء أمس األول بقصر العدل ان 
هناك العديد من األمور املهمة التي 
يحتاجها املأذون في حياته العملية 
والناجت����ة عن عمل القضاء وفي 
مقدمتها األمور املتعلقة باملأذون 
ش����خصيا ومنها: تس����ليم دفتر 
عقود الزواج من إدارة التوثيقات 
الش����رعية لن يكون إال للمأذون 
ش����خصيا، ولن يقبل من ينوب 
عنه ف����ي احلضور، س����واء كان 
وكيال أو قريب����ا، أو مندوبا وما 
اشبه ذلك، ضرورة تعبئة استمارة 
حتديث البيانات الشخصية عند 
تس����لم الدفتر اجلديد لعام 2010 

وذلك لدى رئيس قسم املأذونني 
بإدارة التوثيقات الش����رعية مع 
احضار صورة عن البطاقة املدنية، 
وضرورة كتابة عنوان الس����كن 
كامال والهواتف سواء املسكن أو 
النقال أو غير ذلك، تسليم اصحاب 
العالقة )الزوجني( أو الزوج أو ولي 
الزوجة نسختي عقد الزواج بعد 
ابرامه وعدم االحتفاظ بالنسخ،  
ع����دم كتابة أى لقب امام االس����م 
كلقب الش����يخ أو االستاذ، إال إذا 
كان هذا اللقب مدونا قبل االسم 
في البطاقة املدنية اخلاصة به، ال 

يجوز  للمأذون كتابة رقم هاتفه 
على عقد ال����زواج وال يجوز له 
كتابة ارق����ام هواتف الزوجني او 
الش����هود في العقد، � ضرورة ان 
يقوم املأذون شخصيا بكتابة عقد 
الزواج بيده، وعدم اسناد كتابة 
العقد للغير، اجناز  عقود الزواج 
في احلال وع����دم تأجيلها لوقت 
الحق وتسليم الزوجني نسختني 

قبل مغادرة مجلس العقد.
� ضرورة التدقيق في املستندات 
املقدمة من الزوجني وغيرها من 

االمور املتعلقة بعقد الزواج.

)أحمد باكير(املستشار عادل الفيلكاوي ويعقوب الكندري خالل اللقاء


