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د.محمد البصيري

)محمد ماهر(د.ناجي املطيري وحمد التركيت خالل توقيع االتفاقية

إسماعيل الغامن ود.أمين الغباري واحلضور في اللقاء

البصيري أصدر قرارًا بشأن تعرفة خدمات الشبكة الهاتفية

»المواصالت«: تزويد العقارات المشيدة على أرض فضاء ألول مرة بالشبكة الهاتفية بالمجان
فرج ناصر

أصدر وزير املواصالت ووزير الدولة لشؤون مجلس 
األمة د.محمد البصيري قرارا وزاريا رقم )910( بش����أن 
تعرفة خدمات الشبكة الهاتفية والذي أوضح في مواده 
استيفاء الوزارة للتكلفة الفعلية من املشترك لتزويد املنازل 
والعقارات بأنواعها والتي أعيد انشاؤها او املشيدة بعد 

فرز قسائم فضاء او بنظام املشاع بالشبكة الهاتفية.
اما بالنسبة للمنازل والعقارات املشيدة على ارض فضاء 

ألول مرة فيتم تزويدها بالشبكة الهاتفية باملجان.

وأوضحت املادة الثانية في القرار رقم )910( ان لكل 
عقار مرخص حق التزود باخلطوط الهاتفية حسب العدد 
املسموح به فللمنازل )4( خطوط واملباني االستثمارية 
والنف����ع العام )1( خط ل����كل 50 مترا مربعا او لكل محل 
او ش����قة. اما شقق التمليك فيحق لها )2( خط لكل شقة 
والش����اليه واملزرعة )1( خط لكل منهما وما زاد عن ذلك 
يستوفي منه مبلغ 150 دينارا لكل خط هاتفي وذلك شريطة 
توافر االمكانية الفنية بالوزارة، وجاءت املادة الثالثة تؤكد 
انه في حالة طلب تغير مس����ار الش����بكة فيحق للوزارة 

استيفاء التكلفة الفعلية على ان تتوافر االمكانية الفنية 
بالوزارة. كما تس����توفي تعرفة خدمة اعتماد املخططات 
الهندسية للتمديدات الداخلية للعقارات بواقع 10 دنانير 
للمنازل و100 دينار للمباني االس����تثمارية، اما بالنسبة 
للمباني احلكومية فتكون باملجان، علما انه يتم استيفاء 
20 دينارا مقابل خدمة اص����دار او جتديد رخصة اعمال 

التمديدات الهاتفية الداخلية.
وعلى الراغبني في إدخال متديدات هاتفية لعقاراتهم 
مراجعة وزارة املواصالت � ادارة الشبكة الهاتفية الكائنة 

مبنطقة الش����ويخ بجانب سيارات )B.M.W( وذلك اثناء 
الدوام الرسمي مصطحبني معهم صورة البطاقة املدنية 
وصورة املخطط للمنازل اجلديدة وعقد املنزل املش����يد، 
على ان يتم تنفيذ القرار بعد نش����ره باجلريدة الرسمية 
)الكويت اليوم(. وتأتي هذه اخلطوة ضمن اهتمام الوزير 
ووكيل الوزارة بتحديث قوانني التعرفة خلدمات الوزارة 
مبا يتناسب واألوضاع العامة للمشتركني واملستفيدين 
ومتاشيا مع سياسة الدولة في تخفيف العبء عن كاهل 

املشتركني.

مذكرة تفاهم بين »األبحاث« و»إيكويت للبتروكيماويات« 
لدعم التعاون في مجال العمل البحثي والتقني المشترك

العدساني: تطبيق نظام الـ UML في »المحاسبة« مفخرة للكويت

الكندري: بدء أنشطة النادي الصيفي بـ »السراج المنير« 27 الجاري
صرح مدير إدارة السراج املنير عبداهلل الكندري بأن 
»الس����راج املنير« ستبدأ أنش����طة النادي الصيفي للعام 
الس����ابع على التوالي، في 27 اجلاري، وتستمر األنشطة 
حتى 22 يوليو املقبل، على ان تبدأ عملية تسجيل الطلبة 
والطالبات في 20 اجلاري، مشيرا الى ان »السراج املنير« 
حرص����ت على وضع خطة ومنهج خاص بهذا املش����روع 
الرائد، ال����ذي متيزت به اإلدارة، عل����ى ان تكون البرامج 
واألنشطة املعدة متكاملة ومترابطة بني الثقافي والشرعي 

والترويحي والرياضي.
وق����ال عبداهلل الكندري ان برام����ج النادي الصيفي ل� 

»السراج املنير« معدة خصيصا لتناسب النادي الصيفي 
فقط، وليست هي مناهج الدراسة في العام الدراسي، كما 
ان البرامج معدة مبا يتناس����ب وروح العطلة الصيفية، 
حيث يغلب عليها اجلانب الترفيهي والترويحي، من خالل 
عدة مراكز مختارة من مراكز السراج املنير املنتشرة في 

محافظات الكويت ال� 6.
وأضاف عبداهلل الكندري ان أهداف النادي الصيفي جاءت 
هذا العام واألعوام الس����ابقة لتؤكد على عدة غايات هي: 
استثمار أوقات الفراغ لدى الناشئة والناشئات من خالل 
برامج تربوية وثقافية وترفيهية هادفة، كذلك حث الناشئة 

على التمسك باملبادئ واألخالق اإلسالمية الفاضلة، وتنمية 
روح التعاون والعمل اجلماعي، وتعليمهم بعض املهارات 

احلياتية، وممارسة الرياضات اجلماعية والفردية.
وفي اخلت����ام دعا الكندري أبناءنا وبناتنا منتس����بي 
ومنتسبات مراكز السراج املنير الى املسارعة في التسجيل 
في النوادي الصيفية، فاألماكن محدودة، وهناك مفاجآت 
جديدة في انتظارهم، متمنيا للجميع مشاركة طيبة ومفيدة، 
رافعني ش����عار »بعد الدراس����ة.. صيف السراج وناسة«، 
موضحا ان التسجيل في النوادي الصيفية باملجان، وذلك 

في الفئة العمرية من سن الثامنة وحتى ال� 14.

التركيت: 90% من منتجات الشركة تصّدر إلى الخارج

خالل ندوة مشروع توثيق عمليات الديوان باستخدام لغة النمذجة الموحدة

على تقدمي افكار وخدمات ذات 
صبغة عاملي���ة مميزة والزمة 

لهذه الصناعة.
ومن جهته اشار نائب الرئيس 
للشؤون الفنية ورئيس فريق 
برنامج ايكويت للمس���ؤولية 
آل بن علي  االجتماعية محمد 
الى ان هذه االتفاقية تأتي كجزء 
من رؤية الشركة جتاه املجتمع 
وخصوصا لتش���جيع مجال 
العلمي مبا  التطوير والبحث 
فيه منفعة عامة على الكويت 
البتروكيماويات  وعلى مجال 
وشركة ايكويت بصفة خاصة 

والرقي بهذا القطاع.
ويضم قسم البتروكيماويات 
باملعهد مختبرات متخصصة 
دقيق���ة مقس���مة ال���ى اربعة 
مختب���رات وه���ي: مختب���ر 
التحضي���ر، ومختبر الفحص 
الفيزيائ���ي، ومختبر الفحص 
امليكانيك���ي وكذل���ك القاع���ة 
النمطي���ة للتصنيع واختبار 
وقياس ليونة البوليمرات نظرا 
للعمل حتت ظروف قياس���ية 
صعب���ة مصاحبة الرتفاع في 

درجة احلرارة والضغط.

تنفيذ األعمال املكلف بها املوظف، 
وهو منتج لقياس رقابة اجلودة 
في املؤسسة التي تتبع هذا النظام 
كما ميك����ن إدخ����ال التطورات 
املهنية وحتديث العمليات بشكر 

مستمر. 
وقد بل����غ مجموع العمليات 
الرئيسية في ديوان احملاسبة 177 
عملية مت استعراض بعضها خالل 
الندوة مع شرح بعض األمثلة 
لألعمال في قطاعات الديوان مثل 
القطاع النفطي والقطاع اإلداري، 
ثم فتح باب املناقشة واألسئلة 
بني احملاضرين واحلضور بهدف 
فهم النظام والس����عي لتطبيقه 
واالس����تفادة من القوى العاملة 
والطاقات واخلبرات البش����رية 

على أكمل وجه.

الى دول العالم، مش���يرا الى ان 
هناك املزيد من االتفاقيات التي 
س���توقع بني املعهد والش���ركة 
خالل الفترة املقبلة. واشار مدير 
برنامج البتروكيماويات في معهد 
الكويت لالبحاث العلمية د.مشعل 
السمحان الى ان االتفاقية تعتبر 

فرصة كبيرة لفتح آفاق التعاون 
ب���ني الطرفني ومحاول���ة جادة 
لتوطني التكنولوجيا املتقدمة في 
قطاع البتروكيماويات الس���يما 
ان ش���ركة اكويت لها دور عاملي 
رئيسي في قطاع البتروكيماويات 
مما سيحفز الباحثني واملهندسني 

بأعمال الديوان الرقابية واإلدارية 
املس����اندة وتخللته����ا ورش عمل 
وتدريب للفرق بحضور خبراء في 
النظام من اخلارج. وأوضح الغامن 
املرحلة الثانية من اجناز النظام 
العمليات  وهي حتليل ومراجعة 
وإعادة هندس����ة البعض منها في 
ضوء عمليات التحليل والتقييم، 
وصوال للمرحلة الثالثة والنهائية 
الرئيسية  العمليات  وهي توثيق 
والفرعية وإع����داد جداول خاصة 
ورسومات توضح خطوات العمل 
في كل عملية واألشخاص املكلفني 
بإجناز الهدف. وأشار خبير املكتب 
الفني وعضو جلنة اإلستراتيجية 
د.أمين الغباري إلى أن هذا النظام 
املميز واحلديث يقدم رموزا مبسطة 
تستخدم كوسيلة للتعريف مبختلف 

2006 � 2010 املتمثل بالتحس����ني 
املس����تمر في العمليات الرئيسية 
املرتبطة ب����أداء األعمال الرقابية 
واإلدارية. وقد أعرب العدساني عن 
تقديره جلهود جلنة إستراتيجية 
الديوان وجمي����ع الفرق وممثلي 
القطاعات الذين ساهموا في اجناز 
الدليل الذي اس����تغرق العمل فيه 
قرابة خمس س����نوات شاكرا لهم 
مجهوداتهم الكبيرة وآمال أن يكون 
الدليل مح����ل تقدير وتطبيق من 
قبل جمي����ع العاملني في الديوان 
ألهميته في استثمار الوقت وتقليل 

اجلهد. 
من جانبه اس����تعرض الوكيل 
املساعد للرقابة على القطاع النفطي 
ورئيس جلن����ة اإلس����تراتيجية 
إس����ماعيل الغ����امن مراحل اجناز 
العمليات  ال� UML لتوثيق  نظام 
في الديوان وهي ثالث مراحل بدأت 
في مايو 2005 حيث عقدت جلنة 
الديوان اجتماعاتها  إستراتيجية 
وبدأت في تشكيل الفرق اخلاصة 
بتحديد العمليات الرئيسية املرتبطة 

أش����اد رئيس ديوان احملاسبة 
العدس����اني باإلجناز  عبدالعزيز 
الكبير الذي حتقق للديوان متمثال 
في تطبيق نظام توثيق العمليات 
النمذجة املوحدة  باستخدام لغة 
 Unified Modeling Language
ال� UML، واصفا  واملعروفة بلغة 
هذا االجناز بأن����ه يضع الديوان 
على قائمة اجله����ات التي تتبنى 
العمل املؤسسي بحرفية ومنهجية 
واضحة تنعكس على كفاءة أدائه 
في مجال العمل الرقابي. جاء ذلك 
خالل الكلمة التي ألقاها العدساني 
في الندوة اخلاصة بعرض دليل 
الرئيس����ية في  العمليات  توثيق 
الدي����وان للتعريف به����ذا النظام 
الدليل اخلاص  والدعوة لتطبيق 
به ابتداء م����ن يوليو 2010 كونه 
مفخرة للكويت واجنازا كبيرا على 
مستوى أجهزة الدولة، حيث يعد 
نظام لغة النمذج����ة املوحدة من 
أفضل خبرات املمارسات الهندسية 
في العالم والتي ثبت جناحها في 
توحيد وتوثيق األعمال في النظم 
الكبيرة واملعقدة. وأكد العدساني 
خالل الندوة التي حضرها وكيل 
الديوان عبدالعزيز الرومي والوكالء 
اللجن����ة  املس����اعدون وأعض����اء 
اإلستراتيجية وجميع اإلشرافيني 
وأعضاء املكاتب على أهمية تطبيق 
وتفعيل نظام توثيق عمليات ديوان 
 UML �احملاسبة باستخدام لغة ال
النظام مسؤولية  معتبرا تطبيق 
اجلميع كونه يقدم لغة توحد جميع 
العمليات الرئيسية على مستوى 
إلى  الديوان وتوثقه����ا باإلضافة 
حتقيق هذا االجناز للهدف السادس 
من أهداف إس����تراتيجية الديوان 

مناذج العمل لتسهيل التخاطب بني 
ذوي العالق����ة، ومن أهم مميزاته 
الرئيسية على  العمليات  توحيد 
مستوى الديوان وإمكانية التحسني 
املس����تمر التي تشجع املستويات 
الوظيفية املختلف����ة على اإلبداع 
من خالل آليات عمل محددة، كما 
يقوم النظام بالربط بني املمارسات 
الفعلية واألدلة الرقابية املعتمدة 
ويساهم في سهولة تدريب املوظفني 
من املعينني اجلدد لفهم إجراءات 

العمل في قطاعاتهم املختلفة.
ومن مميزات لغة النمذجة إيجاد 
نظام مهني موحد في اجلهة وعدم 
وجود أي معلومة مقتصرة على 
البع����ض دون اآلخرين بل تكون 
جميع املعلومات متاحة وموثقة وال 
يوجد مجال لالجتهاد الشخصي في 

مواصفات عاملي���ة، مؤكدا على 
اهمي���ة تطوير التعاون البحثي 
املشترك لتوسيع آفاق استخدامات 
املنتج النهائي، واضاف ان الشركة 
تهدف ال���ى البحث في اي مجال 
لتطوي���ر منتجاته���ا، مؤكدا ان 
90% من منتجات الشركة تصدر 

دارين العلي
النش���اط  به���دف تس���هيل 
التعاون���ي والرواب���ط البحثية 
ووضع اطار تنظيمي بني معهد 
الكويت لألبحاث العلمية وشركة 
»ايكوي���ت للبتروكيماوي���ات« 
العاملية، وقع الطرفان امس مذكرة 
تفاهم نتج عنها تش���كيل فريق 
مشترك يعمل على حتقيق االهداف 
املرج���وة والتي تكمن في تقدمي 
خدمات بحثية واستشارات تقنية 
للشركة. واعرب مدير عام املعهد 
د.ناجي املطيري عن س���عادته 
التعاون هذه  اتفاقي���ة  لتوقيع 
والتي سيعمل املعهد من خاللها 
على توفير خدمات بحثية وتقنية 
للش���ركات احمللية سواء كانت 
حكومي���ة او خاصة ذات جودة 
عالية، متمني���ا لهذا التعاون ان 
يساهم بشكل كبير في حتسني 
وتطوي���ر اخلب���رات والكوادر 
الرئيس  الكويتية. وبدوره قال 
التنفيذي لشركة »ايكويت« حمد 
التركيت ان الهدف الرئيسي ملذكرة 
التفاهم هو تشجيع التعاون في 
البتروكيماويات  مجال دراسات 
وايجاد شريك بحثي محلي ذي 

عبدالعزيز العدساني

»المعلمين«: تقديم التقرير النهائي لمشروع 
تحفيز المعلمات للعمل في مدارس البنين اليوم

»البابطين« تنظم دورات باللغة العربية للمعلمين
تقيم مؤسس���ة جائزة عبدالعزيز سعود 
البابطني لإلبداع الش���عري دورات تدريبية 
في »مه���ارات اللغة العربية« ملعلمي املراحل 
االبتدائية واملتوسطة والثانوية بالتعاون مع 
جمعية املعلمني. وقالت املؤسسة في تصريح 
صحافي امس ان الدورات تعد »قفزة نوعية 
جديدة« تقوم بها املؤسسة خلدمة املواطنني 

وتعزيز دور اللغة العربية من خالل تزويد 
املعلمني الكويتيني باخلبرة اللغوية الالزمة 
لتطبيق قواعد اللغة العربية سواء بالنطق او 
الكتابة. وأضافت ان هذا التعاون يأتي استمرارا 
في سعيها للنهوض مبشروعها الكبير إلحالل 
اللغة العربية مكانها الالئق في نفوس أبنائها 

ونشرها بني أبناء الشعوب الصديقة.

التوصيات حددت بشكل واضح سبل المعالجة

ليلى الشريف

وبحضور وزيرة التربية د.موضي 
احلمود وعدد من القيادات التربوية 
حفال خاصا يتم من خالله تقدمي 
التقرير النهائي لفريق مش����روع 
حتفيز املعلمات للعمل في مدارس 
البنني االبتدائية بجمعية املعلمني 

الكويتية.
وكان����ت عضو مجل����س ادارة 
اجلمعي����ة ورئيس����ة فريق عمل 
املشروع ليلى الشريف قد أشارت 
الى ان التقرير النهائي يش����تمل 
على التوصيات التي من ش����أنها 
معاجلة قضي����ة حتفيز املعلمات 
للعمل في مدارس البنني االبتدائية 
وهي القضية التي تبنتها جمعية 
املعلمني ملعاجل����ة ظاهرة عزوف 
الكوادر التعليمي����ة وعلى تنفيذ 
اخلطط والبرامج التعليمية وفقا 
للغايات املنشودة واألهداف احملددة، 
مم����ا ترتب عليه وجود نقص في 
مدارس البنني يقابله وجود فائض 

في مدارس البنات.
وذكرت الشريف ان التوصيات 
التي سيتم عرضها على الوزيرة 
جاءت من خالل سلسلة واسعة من 
الدورية لفريق عمل  االجتماعات 
املشروع الذي ضم عددا من مديرات 
املدارس واالختصاصيني ومن اجراء 
االستبيانات الالزمة لتقصي آراء 
أهل امليدان وجميع اجلهات املعنية، 
وتنظي����م لقاءات م����ع العديد من 
القي����ادات واألطراف املعنية، وان 
هذه التوصيات حددت بشكل واضح 

وشفاف سبل املعاجلة.

وضرورة إعادة النظر في صالحية 
امل����دارس لتتطابق مع  مدي����ري 
منهجية اجلودة الش����املة ورفع 
ميزانية املدارس لتغطية اخلطط 
التطويرية والتحس����ني املستمر، 
الى جانب العمل على نشر ثقافة 
اجلودة وفق خطط استراتيجية 
زمنية مدروسة. وفي ختام اللقاء 
تقدم الوفد بالش����كر الى الوزيرة 
على جهودها احلثيثة في تطوير 
العملي����ة التعليمي����ة واألخذ بها 
ملواكبة متطلب����ات العصر، فيما 
أشادت د.احلمود من جانبها بدور 
اجلمعية التكاملي مع وزارة التربية 
في نشر ثقافة اجلودة وما توليه 
من اهتم����ام بالعاملني في احلقل 

التربوي والتعليمي.
من جانب آخر تقيم اجلمعية 
في متام الساعة التاسعة من صباح 
اليوم االثنني في فندق كراون بالزا 

استقبلت وزيرة التربية ووزيرة 
التعليم العالي د.موضي احلمود 
وفد مركز ج����ودة التعليم التابع 
جلمعية املعلمني الكويتية برئاسة 
د.عروب القطان عضو مجلس ادارة 
اجلمعي����ة ورئي����س مركز جودة 
التعليم وأعضاء املركز د.شهاب 
العثمان ولولوة السعيد وعايدة 
العوضي، حيث جرى خالل اللقاء 
التباحث حول آليات التعاون بني 
الطرفني في نش����ر ثقافة اجلودة 
وتأهي����ل املؤسس����ات التعليمية 
للحصول على اعتماد األكادميية 
للج����ودة وفق معايي����ر االعتماد 
العاملي ومن خالل تش����كيل جلنة 

عمل مشتركة بني الطرفني.
كما قام الوف����د بتقدمي عرض 
املركز م����ن مكاتب  ملا يحتوي����ه 
متع����ددة تضم مكت����ب التدريب 
والتأهيل ومكتب االعتماد ومكتب 
برامج الدبل����وم ومكتب البحوث 
العلمية،  والدراسات واالسهامات 
فيم����ا قدم مذك����رة تفصيلية الى 
وزيرة التربية حول الزيارة التي 
قام بها وفد من اجلمعية مبشاركة 
الوكيلتني املساعدتني منى اللوغاني 
ومرمي الوتيد الى األردن في مايو 
املاضي لالطالع على جتربة تطبيق 
االعتماد التكميلي للجودة وما جاء 
في الزي����ارة من توصيات تطالب 
بتش����كيل مجلس أعلى للجودة 
وهيئ����ة للرقاب����ة احمللية وهيئة 
مس����تقلة لضم����ان احليادية في 
العاملية للجودة  منح االعتمادات 

 »الصحافيين« تستنكر ما بدر من المسلم
تجاه صحافي بجريدة الحرية

 وفد إدارة اإلفتاء اطلع على آلية
سير العمل في دائرة اإلفتاء باألردن

س����جلت جمعي����ة الصحافيني أس����فها الش����ديد 
واس����تنكارها ملا بدر من النائب فيصل املسلم جتاه 
الزميل مصطفى كامل احمل����رر البرملاني في جريدة 
»احلرية« حيث تطاول النائب املس����لم على الزميل 
وعلى اجلريدة واصفا اياها باإلعالم الفاسد وهو ما 
نرفضه وال ميكن لنا قبوله بأي شكل، خصوصا ان 
هذا الوصف يتكرر من النائب املس����لم مع الصحف 

ووسائل اإلعالم التي تختلف معه في الرأي.
كما ان النائب فيصل املس����لم اعتدى على الزميل 
مصطف����ى كامل بانتزاع هويت����ه البرملانية وإلقائها 
على األرض وقيامه بانتزاع جهاز التسجيل اخلاص 
بالزميل واالستيالء على شريط التسجيل في تصرف 
غريب ومعيب على عضو في مجلس األمة يفترض 

فيه ان يتعامل مع رجال الصحافة بأسلوب حضاري 
يدل على احترام حرية الرأي ومكانة رجال الصحافة 
وتقدي����ر ملا يقومون به من واجب صحافي، وتعتبر 
جمعية الصحافيني ان ما صدر من النائب املسلم هو 
سلوك غير مقبول ويشكل إساءة للصحافة الكويتية 
بشكل عام وهو مبثابة اعتداء على كرامة الصحافيني 
ما يستوجب االعتذار من النائب للصحافي املعتدى 
علي����ه، ونأمل أال تتكرر مثل هذه الس����لوكيات التي 
تش����وه صورة النواب وتسيء للمؤسسة البرملانية 

وللممارسة الدميوقراطية بشكل عام.
وتؤكد اجلمعية تضامنه����ا ووقوفها مع الزميل 
مصطف����ى كامل ومع جريدة احلرية ورفضها لكل ما 
يسيء للصحافة الكويتية وحلرية الرأي والتعبير.

اختتم وفد ادارة اإلفتاء األسبوع 
املاضي زيارته الرسمية للمملكة 
األردنية الهاشمية، وقد ضم الوفد 
كال من: مدي����ر ادارة اإلفتاء تركي 
إدارة اإلفتاء  املطيري، ومراق����ب 
العن����زي، ود.أمين  عبدالعزي����ز 
محمد العمر العمر باحث دراسات 
إس����المية بإدارة اإلفتاء. استهل 
الوفد جولته بزيارة املفتي العام 
للمملكة األردنية الهاشمية الشيخ 
عبدالكرمي اخلصاونة، حيث رحب 
بالوفد مؤكدا على متانة العالقة بني 
الكويت واألردن، وقام بالتعريف 

اململكة  الع����ام في  بدائرة اإلفتاء 
ومهامها وواجباتها وآلية س����ير 
العمل فيها، ث����م زار الوفد مكتب 
مفت����ي محافظة العاصمة فضيلة 
الش����يخ محمد اخلاليل����ة، وقدم 
فضيلته ش����رحا موجزا عن عمل 
مكتب إفتاء العاصمة وآلية إصدار 
الوفد بزيارة  ق����ام  الفتاوى. كما 
دائرة قاض����ي القضاة، حيث كان 
في استقبال الوفد قاضي القضاة 
د.أحمد هليل، الذي رحب بالوفد 
الزائر، وقام بش����رح مهام دائرة 
قاضي القضاة مشيرا الى التكامل 

بينها وبني دائرة اإلفتاء.
م����ن ناحية أخ����رى فقد أثنى 
االخوة القائمون على دائرة اإلفتاء 
في اململكة األردنية الهاشمية على 
جه����ود إدارة اإلفتاء في الكويت، 
السيما إصدارات اإلدارة وباألخص 

املوقع االلكتروني.
من جانبه أعرب وفد ادارة اإلفتاء 
عن شديد إعجابه مبجهودات السادة 
العلماء القائمني على الفتوى في 
دائرة اإلفتاء ودائرة قاضي القضاة 
باململكة األردنية الهاشمية، وبآلية 

العمل املتبعة هناك.


