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املستشار راشد احلماد يضع حجر األساس للمشروع

(محمد ماهر) د.عادل الفالح خالل املؤمتر الصحافي  

(كرم دياب) احلماد يطلع على مشروع مبنى القصور  

وليد الشعيب

الحماد: قطاع شؤون القرآن والدراسات يشرف على  ١٢٠ مركزًا ودارًا للقرآن 
و«األوقاف» تتبع نهجًا يحافظ على كتاب اهللا ويشجع على تدارس معانيه

أسامة أبوالسعود
أكد نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون القانونية وزير العدل ووزير 
األوقاف والشؤون اإلسالمية املستشار راشد احلماد حرص الوزارة ممثلة 
بلجنة عقود صيانة قطاع شــــؤون القرآن الكرمي والدراسات اإلسالمية 
على اإلشــــراف على دور حتفيظ القرآن الكرمي، مشــــيرا إلى ان القطاع 
يقوم حاليا باإلشــــراف على ما يقرب من ١٢٠ مركزا ودارا للقرآن الكرمي 

منذ إنشائه قبيل ٦ سنوات. 
جاء ذلك في كلمة للحماد ألقاها في حفل وضع حجر األساس ملبنى 
القصــــور الذي أقامته جلنة عقود صيانة قطاع شــــؤون القرآن الكرمي 
والدراســــات اإلسالمية بالوزارة مســــاء أول من أمس بحضور محافظ 
مبارك الكبير الشــــيخ علي العبداهللا وعضــــو املجلس البلدي عبداهللا 
العنزي ووكيل الوزارة د.عادل الفالح والوكالء املســــاعدين وجمع من 

املديرين واملهندسني. 
وقال احلماد ان مبنى القصور اإلداري يعد أول مبنى تشــــرف عليه 
الوزارة ممثلة بلجنة عقود صيانة قطاع شؤون القرآن الكرمي والدراسات 
اإلسالمية، مبينا أن الوزارة تنتهج نهجا يحافظ على كتاب اهللا ويشجع 
الناس على تدارس معانيه وحفظ آياته الكرمية حتى متأل قلوبهم باإلميان، 
حيث يعتبر من املشــــاريع الكبرى التي ستخدم الدارسني والدارسات 

والعلوم الشرعية وحفظ القرآن الكرمي. 
واعتبر املشروع حدثا ميثل سبقا بالنسبة لوزارة األوقاف والشؤون 
اإلسالمية، السيما أنه سيضم عدة إدارات متثل دارا للقرآن الكرمي ومركزا 
لتدريس علوم القرآن الكرمي وإدارة التنمية األسرية وإدارة السراج املنير، 
وقد بذلت فيه اللجنة القائمة على املشــــروع جهدا كبيرا جعله اهللا في 
ميزان حســــناتهم، وندعو اهللا أن يكلل بالنجاح والتوفيق كل اجلهود 
الهادفــــة إلى ربط هذا الوطن العزيز بدينه وقرآنه وأن يدمي عليه نعمه 
وفضله وتوفيقه واهللا أسأل أن يتقبل منا جميعا عملنا لوجهه الكرمي إنه 
سميع مجيب.  ومن جهته قال وكيل وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية 
املساعد لشؤون القرآن الكرمي والدراسات االسالمية عبداهللا البراك ان 
املشــــاريع الكبرى التي تقوم بها الوزارة وخاصة تلك املشــــاريع التي 
تشرف عليها جلنة عقود صيانة قطاع شؤون القرآن الكرمي والدراسات 
اإلســــالمية لهي محل فخر واعتزاز، مشيرا إلى توفيرها كل احتياجات 
القطاع ملواكبة الزيادة العددية من حيث أعداد الدارســــيني والدارسات، 
األمر الذي دفعهــــا لبناء املزيد من املباني املجهزة خلدمة القرآن الكرمي 
وبإشراف من رجال الوزارة الذين أثبتوا أن اإلبداع والتميز سمة بارزة 
في أعمالهم.  وثمن البراك الدور املبذول في بناء تلك املشــــاريع والتي 
تشــــهد في كل يوم على إجناز جديد، حيث أن االحتياج مازال مستمرا 

للمزيد من املباني خاصة في ظل التراخيص التي مت استخراجها لبناء 
مراكز ودور جديدة للقرآن الكرمي سيتم تغطيتها من خالل عقود الصيانة 
املختلفة التي تشرف عليها جلنة عقود صيانة قطاع شؤون القرآن الكرمي 
والدراســــات اإلسالمية، وقد شهدنا بأنفسنا النقلة النوعية في األعمال 
املقدمة للمراكز واالهتمام بها من خالل جلنة فنية وهندسية متخصصة.  
وبدوره أكد نائب رئيس جلنة عقود صيانة قطاع شؤون القرآن الكرمي 
والدراسات اإلسالمية م.سليمان السويلم أن إجنازات اللجنة مستمرة 
منذ انطالقها وحتى اآلن من خالل اإلشراف على أعمال الصيانة في ١٢٠ 
مركزا ودارا للقرآن منتشــــرة في جميع محافظات الكويت، مشيرا الى 
ان ذلك مطلب حتتمه الزيادة العددية في أعداد الدارســــني والدارســــات 
والبالغ عددهم ٢٥ ألف دارس ودارسة من مختلف الفئات العمرية، فلجنة 
عقود الصيانة منذ تأسيسها قبل نحو ٦ سنوات وهي تشرف على كل 
أعمال الصيانة من خالل عقودها املختلفة: عقد الصيانة الدورية وعقد 
الصيانة اجلذرية وعقد اإلنشــــاءات، وقامت بأعمال التعليات للمباني 
القدمية، باإلضافــــة إلى بناء مراكز جديدة بالكامل وعمل صيانة لبقية 
املراكز األخرى، باإلضافة إلى الزيارات الدورية من خالل فرق الصيانة 

املتكاملة لتالفي أي مالحظات باملراكز في حينه. 
وقال ان مشــــاعر الفخر واالعتزاز تختلج املــــرء حينما يرى نتاج 

عمله وثماره اجلنية، خاصــــة إن كانت تلك الثمار خدمة لطالب العلم 
واملقبلني على العلوم الشرعية وحفظ كتاب اهللا تعالى من خالل السعي 
نحو توفير كل ما من شــــأنه ان يكون سببا الكتسابهم تلك العلوم بكل 
خشوع وسكينة، ونعتز اليوم بوجودكم جميعا حلضور أنشطة حفل 
وضع حجر األساس ملبنى القصور والذي يعتبر من أكبر املشاريع التي 
تشرف عليها جلنة عقود صيانة قطاع شؤون القرآن الكرمي والدراسات 
اإلسالمية من خالل عقد اإلنشاءات باإلضافة إلى مشروعني آخرين بنفس 
املستوى وتقوم اللجنة باإلشــــراف عليهما وهما مبنى فاطمة الوقيان 
مبنطقة بيان ومبنى القرين. وشكر السويلم كل من ساهم في إجناح عمل 
اللجنة وكان داعما رئيسيا لها بدءا من وكيل وزارة األوقاف والشؤون 
اإلسالمية د.عادل الفالح وكذلك رئيس اللجنة السابق الوكيل املساعد 
للشــــؤون اخلارجية واحلج د.مطلق القراوي ورئيسها احلالي الوكيل 
املساعد لشؤون القرآن الكرمي والدراسات اإلسالمية عبداهللا مهدي البراك، 
وال ننســــى الدور الكبير والبارز الذي قام به الوكيل املســــاعد لشؤون 
املساجد وليد الشعيب لسماحه لنا باالستعانة ببعض أفراد اجلهاز الفني 
والهندسي من قطاع املساجد نظرا للخبرة الكبيرة لدى هذا القطاع في 
املجال الهندسي، والشكر موصول جلميع الوكالء املساعدين ملا ملسناه 

منهم من جتاوب مع مشاريعنا من خالل مجلس الوكالء.

خالل حفل وضع حجر األساس لمبنى القصور لشؤون القرآن الكريم بحضور محافظ مبارك الكبير 

الفالح: «األوقاف» حريصة على توجيه الدعم للمؤسسات العلمية 
والباحثين والخبراء العاملين في تنمية الموارد البشرية بدول الخليج 

أسامة أبو السعود
أعلــــن وكيــــل وزارة األوقاف 
والشؤون اإلسالمية د.عادل الفالح 
ان وزارة األوقاف ســــتقيم حتت 
رعاية سمو رئيس مجلس الوزراء 
الشيخ ناصر احملمد مؤمترا لتطوير 
رأس املال الفكــــري خالل الفترة 
املمتدة بني ١٨ و٢٠ اجلاري. وقال 
الفالح خالل املؤمتــــر الصحافي 
الذي عقد صباح أمس في املسجد 
الكبير إن وزارة األوقاف والشؤون 
اإلسالمية دأبت وفق إستراتيجيتها 
القائمة عليها كالوسطية  والقيم 
واإلبداع والشراكة والريادة، وهو 
ما انفردت به الوزارة على ان تكون 

رائدة في كثير من القضايا.
وقال الفالح إن وزارات األوقاف 
في الــــدول األخرى ليــــس لديها 
استراتيجيات وخطط عمل واضحة 
بعكس ما تتمتع به وزارة األوقاف 
الكويتية بإستراتيجية ذات أهداف 
واضحــــة تدعو إلى تطوير القيم 
والتقارب بني احلضارات والشراكة 
املجتمعية بعدما خرجت من دائرة 
االهتمام في املسجد وأمور الصالة 
فقط لتحقق هــــذا النجاح الكبير 

الذي فاق احلدود اجلغرافية.
الوزارة  وأضاف لقد حرصت 
على توجيه الدعم للمؤسســــات 
العلميــــة والباحثــــني واخلبراء 
العاملني في مجال تنمية املوارد 

بقصد تطوير رأس املال الفكري 
والعنصر البشري املتميز بالثقافة 
والفكر، لذا كان يجب علينا االهتمام 
بالتوجهات اإلدارية احلديثة لعمل 
نقلة في سوق العمل تضعنا على 
أحدث ما وصلــــت إليه التقنيات 
احلديثة، ونقــــوم بالتركيز على 
األبحــــاث واحملاضرات في مجال 
تطوير رأس املال الفكري، وأؤكد 
ان تواجد جهات اإلعالم املختلفة 
سيكون له الدور األكبر في نشر 
التجارب والتفاعــــل احلقيقي ملا 

سيدور في املؤمتر.
كما أعــــرب الوكيل املســــاعد 
للتخطيــــط والتطويــــر إبراهيم 
الصالح عن خالص شكره لسمو 
رئيس مجلس الوزراء على رعايته 
للمؤمتــــر وجهود وزارة األوقاف 
وديوان اخلدمة املدنية، وتساءل 
الصالــــح ملاذا املؤمتــــر؟ وأجاب 
بوجود عنصرين للمؤمتر، األول 
قاعدة بيانات واضحة حتسن من 
أداء البرنامج ووضوحه والعنصر 
الثاني هو التدريب وكيفية التعامل 
التــــي مت توفيرها،  البيانات  مع 
وال يفوتنــــا أن جنــــاح التطوير 
اإلداري ينصــــب في عدة محاور 
أولها الوالء املؤسسي وذلك بعد 
التدريب والتطوير تستطيع عمل 
قياس للعائد الربحي سواء املالي 

أو الفكري.

ورقات عمل للنشر.
وأفاد الفــــالح بأنه مت توجيه 
الدعوة ملا يزيــــد على ١٠٠ خبير 
وباحث من اخلبراء املتخصصني 
والعاملني في حقل تطوير املوارد 
البشرية للكويت والعالم العربي 
إلثراء املؤمتر. وأوضح أن احملاور 
األربعة للمؤمتر تتمثل في رأس 
الفكــــري وعالقتــــه بإدارة  املال 
املعرفــــة، ويأتي احملــــور الثاني 
ليناقش اإلدارة العصرية لرأس 
املال الفكري، أمــــا احملور الثالث 
فيناقش ثقافة املؤسسات وتنمية 
والء رأس املال الفكري، بينما يدور 

البشرية بالكويت ودول اخلليج 
والــــدول العربيــــة، حيث بلغت 
نسبة املشاركات حوالي ٧٤ بحثا 
اللجنة  وورقة علميــــة قيمتــــه 
العلمية للمؤمتر وفق األســــس 
العلمية املناسبة للمحاور األربعة 
للمؤمتر والتي متثل قيمة مضافة 
ستســــاهم في تنمية املؤسسات 
احلكومية وغير احلكومية بالكويت 
ودول العالم العربي واإلســــالمي 
وسيتم مناقشــــة ٢٠ ورقة عمل 
وبحث في ثماني جلســــات عمل 
ومناقشة صباحية ومسائية خالل 
أيام املؤمتر، كما سيتم حتديد ٦ 

احملور الرابع حول قياس رأس املال 
الفكري والعائد على االستثمار.

واعتبــــر الفالح أنــــه يأمل أن 
تكون الــــوزارة قد وضعت بهذه 
اجلهود لبنة رئيســــية في جدار 
التطوير املؤسســــي باملؤسسات 
العربية احلكومية وغير احلكومية 
إلحداث طفرة تطويرية وحتقيق 

نهضة تنموية ألمتنا العربية. 
ومــــن جانبه رحــــب الوكيل 
املســــاعد بديوان اخلدمة املدنية 
زايد النويف باحلضور، مشــــيرا 
إلى أن تواجد ديوان اخلدمة املدنية 
وقطــــاع التطوير في هذا املؤمتر 

مؤتمر رأس المال الفكري يفتتح ١٨ الجاري بالمسجد الكبير تحت رعاية رئيس الوزراء

«األوقاف» تدعو لصالة الكسوف غدًا
في ٢١ مسجدًا موزعة على المحافظات الست

نقابة «األوقاف» تنظم رحلة عمرة 
ألعضائها في عطلة الربيع

الجالهمة: استعراض تجربة الكويت الوقفية 
في دعم النهضة الشبابية محليًا ودوليًا

ق٢.
في الفروانية: مسجد الزبن 
ـ عبداهللا املبارك ـ ق٥، مسجد 
مـــرمي العتيقي ـ األندلس ق٦، 
مسجد موضي مضحي الرشيدي 

ـ صباح الناصر ق١.
في حولي: مســـجد سبيكة 
الســـليمان الصبـــاح ـ حولي 
بجوار دوار الصادق ق٣، مسجد 
عبدالوهاب التركيت ـ الساملية 
ق٩، مسجد محمد ناصر الهاجري 

ـ الزهراء ق٤.
الكبير: مســـجد  في مبارك 
احلافـــظ ابن كثيـــرـ  القصور 
ق٥، مســـجد الدكتور عبداهللا 
العتيبي ـ مبـــارك الكبير ق٤، 
مســـجد زهرة بهجت ـ صباح 

السالم ق١٣.
وفي اجلهراء: مسجد أبوبكر 
الصديقـ  ضاحية سعد العبداهللا 
ق٢، مسجد الفتحـ  الواحة ق٥، 
مسجد سعود شالشـ  اجلهراء 
ق٣٠، مسجد عمر بن اخلطابـ  

الصليبية ق٤.
أما في األحمدي ففي مسجد 
مطلق اخلزام ـ الفحيحيل ق١١، 
مســـجد ضاحية علي صباح 
السالمـ  علي صباح السالم ق٩، 
مسجد ضاحية الرقةـ  الرقة ق٤، 
مسجد عبيد امليع ـ الصباحية 
ق٤، مسجد ضاحية جابر العلي 

ـ جابر العلي ق٤.

أسامة أبوالسعود
دعت وزارة األوقاف والشؤون 
اإلسالمية ممثلة في قطاع املساجد 
الى اقامة صالة «الكسوف» غدا 
اجلمعــــة ١٥ اجلاري، بداية من 
الساعة ٨٫٣٠ صباحا حتى ١١٫٠٥ 

قبل الظهر.
وقال وكيل الوزارة املساعد 
لشؤون املساجد وليد الشعيب: 
سيشاهد بشكل جزئي في الكويت 
«كسوف حلقي» للشمس، ويقع 
ضحى يوم اجلمعة ١٥ اجلاري، 
الســــاعة ٨٫٣٠  ويبدأ في متام 
صباحــــا، وتكــــون ذروته في 
الساعة ٩٫٤٤، وينتهي في الساعة 
١١٫٥ قبل الظهر، وذلك حســــب 

تقومي العجيري.
وتابع الشــــعيب: وقد ثبت 
في السنة النبوية الشريفة ان 
النبي ژ، صلى لكسوف الشمس 
وخسوف القمر، وقال ژ: «ان 
الشمس والقمر آيتان من آيات 
اهللا تعالى ال ينكســــفان ملوت 
أحد وال حلياته، فإذا رأيتم ذلك 
فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما 

بكم» متفق عليه.
وأضاف: واقتداء برســــول 
اهللا ژ، وعمال بسنته املطهرة، 
واحياء لها فقد اصدرت وزارة 
األوقاف والشــــؤون االسالمية 
تعميما اداريا مت توزيعه على 
ادارات املســــاجد، ومن ثم على 

اعلن رئيس نقابة العاملني بوزارة 
االوقاف والشــــؤون االســــالمية بندر 
النصافي عن تسيير رحلة عمرة الى 
االراضي املقدسة ملنتسبي النقابة وذلك 
خالل العطلــــة الربيعية وحتديدا في 
االسبوع االول من فبراير. وقال النصافي 
في تصريح صحافي ان الرحلة تستغرق 
اربعة ايام، ويحق التسجيل ملن مر على 
انتسابه للنقابة عام كامل على ان تتحمل 
النقابة نســــبة ٥٠٪ من تكلفة الرحلة 
للعضو املشــــارك، وله ان يصطحب 
مرافقا واحــــدا من اقربائه من الدرجة 
االولى على ان تتحمل النقابة نســــبة 
٢٥٪ للمرافق من غير االعضاء. وبني 

النصافي ان التســــجيل يبدأ اعتبارا مــــن يوم االحد ١٧ اجلاري وملدة اربعة ايام 
في مقر النقابة في االحتاد الوطني لعمال وموظفي الكويت بالعدان، في الفترة 
املسائية من الدوام الرسمي، داعيا من اراد التسجيل الى اصطحاب صورة اجلواز 
وبطاقة العضوية، على ان تتم اقامة قرعة في يوم اخلميس املوافق ٢١ اجلاري 

وذلك في حال زيادة التسجيل عن العدد املطلوب للمشاركة في الرحلة.

تلقت االمانة العامة لالوقاف دعوة للمشاركة 
في الندوة الدولية حول «الشباب واملستقبل» 
والتي ستعقدها املنظمات االسالمية للتربية 
والعلوم والثقافة (ايسيسكو) واملنظمة العربية 
للتربية والثقافة والعلوم (األلسكو) واالمانة 
العامة الحتاد املغرب العربي في مدينة تونس 
خالل الفترة مـــن ١٤ الى ١٦ يناير ٢٠١٠ حتت 
رعاية الرئيس زين العابدين، رئيس اجلمهورية 
التونسية، وتندرج هذه الندوة في اطار مبادرة 
الداعية  سيادة رئيس اجلمهورية التونسية 
لوضع سنة ٢٠١٠ حتت شعار «السنة الدولية 
للشباب» اسهاما في جعل الشباب وقضاياه 
ومســـتقبله في طليعة اهتمامات املجموعة 
الدولية طوال عام ٢٠١٠، حيث سيمثل االمانة 
العامـــة لالوقاف الســـيد نائـــب االمني العام 

للمصارف الوقفية محمد عبداهللا اجلالهمة.
من جانبه، قـــال اجلالهمة ان الهدف الرئيســـي من الندوة 
هو تعزيز قدرات الشـــباب ومتكينهم من التعبير عن أنفسهم، 
وتنسيق اجلهود بني مختلف الفاعلني والهيئات ملواجهة اآلفات 
التي تهدد حاضر الشباب ومستقبلهم، مبينا ان االمانة العامة 

لالوقاف ستشارك في هذه الندوة بورقة حوارية 
حول «االســـهامات الوقفية في دعم النهضة 
الشبابية» والتي ستبرز دور الوقف وأهميته 
االقتصادية واالجتماعية والتربوية واالخالقية 
في رعاية الشباب وخدمته وتهيئته ملواجهة 
رهانات احلاضر وحتديات املستقبل. كما سيتم 
استعراض جتربة االمانة العامة لالوقاف الرائدة 

في مجال دعم فئة الشباب.
وبني اجلالهمة ان هذه الورقة ستســـلط 
الضوء على اجلهود الكبيرة التي بذلتها وال تزال 
تبذلها االمانة العامة لالوقاف من خالل توفير 
واحتضان مشاريع كثيرة خاصة بالشباب. 

من جهة اخرى، بني اجلالهمة حرص االمانة 
على استعراض جتربة الكويت في دعم النهضة 
الشبابية في كل احملافل الدولية واحمللية، حيث 
ان جتربة االمانة العامة لالوقاف بالكويت قد أثبتت ان «مؤسسات 
االوقاف ميكن ان متارس ادوارا بالغة االهمية في تدعيم اجلهود 
احلكومية والتطوعية العاملة في أوســـاط الشباب» في سبيل 
اخلالص مـــن املأزق احلضاري واألزمـــات الفكرية واالخالقية 

واالقتصادية العاملية الراهنة لضمان مستقبل زاهر للشباب.

األئمة واخلطباء، تدعوهم فيه 
الى اقامة صالة «الكسوف» في 
املساجد التي مت تعيينها في كل 
محافظة من محافظات الكويت 

الست.
وختـــم الشـــعيب بتوجيه 
الدعوة جلمهور املسلمني وحثهم 
على التوجه للمساجد املذكورة 
للصالة فيها عند ابتداء الكسوف 
احياء لسنة النبي ژ واقتداء 

بهديه.
وفيما يلي املساجد املعينة 

لصالة الكسوف:
في العاصمة: مسجد البحر 
ـ السرة ق٤، مسجد محمد بن 
اجلراح ـ القادسية ق٥، مسجد 
أبـــو الدحـــداح ـ الصليبخات 

بداية من الساعة ٨٫٣٠ صباحًا حتى ١١٫٠٥ قبل الظهر

تتحمل ٥٠٪ من تكلفة الرحلة

بندر النصافي

فاطمة العوضي

نادي المتقاعدات بـ «المعلمين» 
يقيم «من صنع يدي» ٢٨ الجاري

٤٨ متقاعدة بالرحلة االميانية 
األولى التي نظمها النادي ألداء 
العمرة، واشـــتملت  مناســـك 
أنشطتها على اداء العمرة يوم 
الوصول الى مكة املكرمة وتنظيم 
اللقاءات واألنشطة  العديد من 
الروحانية واملسابقات الثقافية 

والترويحية.

يعتزم نادي املتقاعدات في 
جمعية املعلمني اقامة معرضه 
السنوي الرابع «من صنع يدي» 
في الفترة من ٢٨ الى ٣٠ اجلاري 
حتت رعاية الشـــيخة، شيخة 

العبداهللا اخلليفة الصباح.
النادي  وقد وجهت رئيسة 
الدعـــوة  فاطمـــة العوضـــي 
للمتقاعـــدات وربـــات البيوت 
لالشتراك في املعرض من خالل 
اعمالهـــن اليدوية في مختلف 
املجاالت والتي سيتم عرضها 
اقامـــة املعرض،  خالل فتـــرة 
مشـــيرة الى ان هناك شروطا 
وضوابط لالشتراك وان بإمكان 
الراغبات باملشـــاركة االتصال 
باجلمعية على الرقم ١٨٢٠٠٠٠ 
داخلي ١٢١ لالستفسار عن هذه 
الشـــروط وللرد علـــى جميع 

االستفسارات.
مـــن جانب آخر، شـــاركت 

الوزير الحماد التقى رئيس وأعضاء لجنة المأذونين بـ«العدل»
ــاد نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون القانونية وزير العدل ووزير االوقاف والشؤون االسالمية املستشار  اش
راشد احلماد بلجنة املأذونني بوزارة العدل ملا يقومون به من جهد ملموس وواضح جتاه تنظيم عمل املأذونني، مثمنا 
ــائها. جاء ذلك خالل استقبال املستشار احلماد للجنة املأذونني  ــالتها خالل السنوات املاضية ومنذ انش دورها ورس
مبكتبه بوزارة العدل صباح امس، متمنيا لهم التوفيق في عملهم مبا يحقق الصالح العام للمأذونني واملجتمع. واكد 
رئيس اللجنة املستشار مبحكمة االستئناف د.عادل الفيلكاوي ان اللجنة حرصت بكامل اعضائها على تقدمي الشكر 
واالمتنان للوزير احلماد على جهوده اثناء ترؤسه للجنة املأذونني خالل الثالثني عاما املاضية، وقال ان اللجنة سعت 
خالل ذلك اللقاء الى تقدمي اعضائها بتشكيلها اجلديد للوزير احلماد للتعرف عليهم، وايضا التباحث في شأن تعديل 
الئحة املأذونني الصادر بها القرار الوزاري رقم ١١ لسنة ١٩٧٤ ومبا يتناسب مع مستجدات وظروف وتطورات الوضع 
احلالي. وقدم رئيس اللجنة املستشار د.الفيلكاوي درعا تذكارية للوزير احلماد تكرميا وتقديرا لدوره خالل ترؤسه 
للجنة وذلك بحضور اعضاء اللجنة د.بدر الزمانان وكيل وزارة العدل املساعد للشؤون القانونية والقضاة باحملكمة 
ــيدي ومدير ادارة التوثيقات الشرعية بالعدل وليد املواش، كما  ــالم الرش الكلية وليد املذكور وخالد احلميضان وس
قدم رئيس واعضاء اللجنة نسخة من النتائج والتوصيات التي اسفر عنها ملتقى اللجنة باملأذونني الذي مت في قصر 

العدل نهاية شهر ديسمبر املاضي.

محمد اجلالهمة


