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مؤمن المصري
احت���اد  أع���د 
احملامني الكويتيني 
برنامج���ا ح���ول 
احملامي  حق���وق 
وورثته في أعماله 
املهنية، والذي يعد 
باكورة البرامج التي 
يشرع بها االحتاد 
منذ افتتاح مقره في 
22 ديسمبر املاضي، 
وإشهاره من قبل 
الش���ؤون  وزارة 
االجتماعية والعمل 

18 يناير اجلاري.
الصدد،  وبهذا 
س���كرتي����ر  أكد 

العالقات اخلارجية والنقابية ورئيس دائرة 
الدراس���ات القانونية وتطوير القوانني في 
احتاد احملامني احملامي رائد الوهيب أن فكرة 
البرنامج نبعت من خالل التجارب واملعاناة 
الت���ي يالقيها احملامون الذي���ن تضطرهم 
الظروف ال���ى الغياب عن املكتب أو العجز 
بأي صورة من الصور، وكذلك ورثة احملامي 
املتوفى الذين تضطرب أحوالهم لوفاة عائلهم 
الذي من املمكن ان يكون املكتب هو مصدر 
رزقهم الوحيد، الفتا إلى »اخلوف الذي قد 
ينتاب املوكلني على مصاحلهم النقطاع اجلهد 
الفني ال���ذي كانوا يحصلون عليه، خاصة 
وان مهنة احملاماة فردية وال متارس خالل 
ش���ركات كما هو معمول به في العديد من 
الدول، وهذا مسعى آخر بدأ االحتاد يدرسه 

ليخرج إلى النور قريبا«.
وشدد على أن االحتاد وضع هذا البرنامج 
هدفا رئيسيا له خلدمه احملامني وانه ومنذ 
افتت���اح مقره حرص أعضاؤه على حتقيق 

هذا الهدف ووضعه حيز التنفيذ.
وتناول الوهي���ب أهداف البرنامج بأنها 
تتمثل في إدارة مكتب احملامي ومتابعه أعماله 
ومصالح موكليه في حالة عجزة عن القيام 
بأعماله أو غيابه ألسباب مرضيه أو غيرها 
وذلك لسد الفراغ الذي يخلفه غياب الزميل 
للمحافظة على حقوقه باس���تمرار املكتب 
في مباش���رة أعماله ولتحقيق العائد الذي 
يساعد احملامي وأسرته في مثل هذه احلاالت 
باإلضاف���ة إلى إدارة مكتب احملامي املتوفى 
ومتابعة القضايا املوجودة في مكتبه حلني 
الترتيبات الالزمة، وكذلك احملافظة  وضع 

عل���ى أي حقوق 
أو أتع���اب مقدرة 
أو يت���م الس���عي 
أو من  لتقديره���ا 
املتوقع حتصيلها 
الزميل  ملصلح���ة 
الغائب أو العاجز 
أو ملصلحة ورثته 
في حال���ه وفاته، 
باإلضافة إلى العمل 
على احلصول على 
براءة ذمه احملامي 
من أي التزامات قد 
تكون عليه وهي 
تختلف باختالف 
احلالة بالغياب أو 

العجز أو الوفاة.
كما أكد الوهيب إن االحتاد لم ينس تشكيل 
جلنة من احملامني ف���ي االحتاد للدفاع عن 
زميلهم احملامي الذي قد يحال للتأديب انطالقا 

من أحكام املادة 35 من قانون احملاماة.
وعن شروط االستفادة من هذه اخلدمة، 
قال الوهيب: إنه يشترط للمحامي الذي يرغب 
في التمتع بهذه اخلدمة أن يكون ممارس���ا 
للمهنة فعليا من خ���الل مكتبة، فضال عن 
وجوب انضمامه للبرنامج وتسجيل اسمه 
في الكش���ف املعد من قبل اللجنة املختصة 

واستيفائه جلميع األوراق املطلوبة.
واستطرد قائال: تقوم اللجنة أيضا مبتابعة 
املوكلني واالتصال بهم وأخطارهم بآلية العمل 
واحلفاظ عل���ى قضاياهم املتداولة باملكتب 
وجميع األعمال لدى أي جهة حكومية أو غير 
حكومية ذات صلة باملكتب وضرورة حترير 

توكيالت جديدة للقيام بتلك األعمال.
كما تق���وم اللجن���ة بتحصي���ل جميع 
املستحقات واألموال ملصلحة الزميل احملامي 

املتوفى لدى املوكلني ولدى الغير.
إضافة إلى تقس���يم األم���وال التي يتم 
حتصيله���ا من املوكلني أو م���ن الغير بعد 
خصم جميع املصروفات من رواتب وإيجارات 

وغيرها على هذا النحو:
� نسبة 15% للمحامي الزميل الذي ينتدب 
إلدارة املكتب، خصم نسبة 15% كمصاريف 
إدارية رمزية لالحتاد، توزيع باقي حصيلة 
األموال املشار إليها والبالغة 70% على ورثة 
احملامي املتوفى، تصفية جميع موجودات 
املكتب مبا يحتوي من مقومات مادية ومعنوية 

ملصلحة الورثة.

وليد الشعيب

عبداهلل البراك

قطاع المساجد بدأ تشغيل آلية للصيانة وتقييم الخطب

»األوقاف« تدشن العمل ببرنامج الميكانيكا اإللكتروني

اسامة ابو السعود
يسعى قطاع املساجد في وزارة 
األوقاف والشؤون اإلسالمية إلى 
إح���داث نقلة نوعي���ة واالرتقاء 
مبس���توى األداء وتطوي���ره من 
خالل إعداد برامج وأنظمة حتاكي 
الواقع وحتدد االجتاه املستقبلي 
للقطاع وتكون ركيزة أساس���ية 
في حتقيق ما ينشده من أهداف 
وغايات مستفيدا من التطور التقني 

والوسائل العلمية احلديثة.
ويظهر ذلك جليا فيما توصل 
إليه قط���اع املس���اجد من خالل 
استش���رافه للمس���تقبل فق���ام 
بالتخطي���ط واإلع���داد لتحديد 
األولويات وزيادة الفاعلية والكفاءة 
واكتشاف وتصحيح األخطاء إن 
وجدت وتوفير الرقابة املنتظمة 
ومتابعة اإلجنازات ودقة التقييم 
النتائج املرجوة  للحصول على 
من خالل برامج آلية متميزة تقفز 
بقطاع املساجد قفزات واسعة في 
مجال التطوير والريادة وحتقيق 

الطموح.
وبه���ذا اخلصوص حتدث في 

تصريح صحافي وليد الشعيب 
وكيل وزارة األوقاف والش���ؤون 
اإلسالمية املساعد لشؤون املساجد، 
مشيرا إلى بعض البرامج واألنظمة 
التي بدأ تشغيلها بالفعل وأولها 
برنامج نظام إدارة الصيانة فقال: 
من املعلوم لدى اجلميع أن أبنية 
مراف���ق مس���اجد الكويت تتميز 
مبي���زات كثيرة نتيج���ة لعناية 
الدولة بها عن طريق وزارة األوقاف 
والشؤون اإلسالمية وسعيها الدائم 
إلظهارها في أبهى صورة وأفضل 
حال خلدمة روادها، ومن هنا جاء 
اهتمام قطاع املساجد بالصيانة 
الدوري���ة واجلذرية للمس���اجد 
واألبنية اخلاصة بس���كن األئمة 
واملؤذنني، ولذلك كان التفكير في 
البرنامج اآللي لنظام إدارة الصيانة 
والذي بدأ العمل الفعلي به اعتبارا 
من 2009/4/1 على مستوى قطاع 
املساجد ليطبق على جميع العقود 
التي تبدأ من هذا التاريخ والالحقة 
عليه، وقد دعت احلاجة إلى وجود 
هذا النظام ال���ذي يعتبر أضخم 
إجناز آلي يشهده العمل في قطاع 

املس���اجد لتوفير الوقت واجلهد 
واحلص���ول على أكب���ر قدر من 
الدقة والتحكم في التعاملني الفني 
واملالي ألنه يعتمد على احلاسب 
اآللي من خالل برنامج معد لهذا 
الغرض لتقليل الدورة املستندية 
مع حتقي���ق االلتزام واالنضباط 
من قبل جميع العاملني في مجال 
الصيانة، كما أنه ال يسمح بإغفال 
إحدى خط���وات العمل واالنتقال 

إلى التي تليها.

قبل العام الدراسي وقبل موسم 
األمطار، وه���و ما جعلنا جميعا 
نش���هد تطورا ملحوظ���ا ألعمال 

الصيانة التي مت تقدميها.
وذكر ان عقد الصيانة الدورية 
احلالي سيتم االنتهاء منه خالل 
فبراير املقبل ومن ثم يتم العمل 
بعقد الصيان���ة الدورية اجلديد 

وواصل الشعيب حديثه عن هذا 
النظام مستعرضا أهميته فقال: إن 
أهمية هذا النظام تتعدد وتتنوع 
فمن جه���ة إدارة أعمال الصيانة 
فإنه يوفر الوقت في حصر األعمال 
وتسجيلها في النماذج، وتسجيل 
األقيس���ة من خالل ربط النظام 
بجداول األسعار األساسية للعقود، 
التسجيل  كذلك س���هولة عملية 
والتنقل بني اإلجراءات املختلفة 
للعمل والت���ي كانت تأخذ حيزا 
كبيرا من الوقت في النظام اليدوي، 
وأيضا سهولة التدقيق على أوامر 
العمل والبحث والرجوع إلى أي 
معلومة مسجلة مع أرشفة جميع 
املعلومات واملستندات والصور 

والرسوم الهندسية وحفظها.
وانتقل وكيل وزارة األوقاف 
والش���ؤون اإلس���المية املساعد 
لشؤون املس���اجد باحلديث إلى 
برنامج آخر مت االنتهاء منه وحاليا 
في طور التنفيذ وهو نظام تقييم 
خطب اجلمع���ة موضحا أن هذا 
النظام سيؤدي إلى تقييم اخلطبة 
بشكل موضوعي ومفصل يخضع 

إل���ى معايير وضوابط ونس���ب 
محددة، كما أن من ش���أنه توفير 
قاعدة بيانات كاملة عن اخلطيب 
ميكن الرجوع إليها إذا دعت احلاجة 
لذلك، وسهولة احلصول على أي 
خطبة سابقة في أي وقت إضافة 
إلى أن هذا النظام يحقق العدالة 
في التقييم من خالل التزام املقيم 
باملعايير املوضوع���ة واحملددة 
بنسب في منوذج التقييم، كما أنه 
يسهل الرقابة على جلان التقييم 
من قب���ل اإلدارات أو الش���ؤون 

الفنية.
وخلص الشعيب إلى أن أهمية 
هذا النظام تكمن في أمور عدة منها: 
سرعة وس���هولة عملية التقييم 
وتوفير الوقت وإمكانية االطالع 
على تقارير التقييم فور تسجيلها، 
إعطاء إحصائيات متنوعة لتقييم 
اخلطباء بش���كل تفصيلي طبقا 
لعناصر التقييم ومجاالت اخلطب 
الى  وإعطاء تقارير وافية بذلك، 
جانب أرشيف كامل لتقييم جميع 
األئمة واخلطب���اء ولفترات غير 

محددة.

اسامة ابو السعود
أك���د وكي���ل وزارة األوقاف 
والش���ؤون اإلس���المية املساعد 
الكرمي  الق���رآن  لقطاع ش���ؤون 
والدراسات اإلس���المية عبداهلل 
البراك ان عدد دور القرآن الكرمي 
واملراكز التابعة لقطاع ش���ؤون 
القرآن الكرمي والدراسات اإلسالمية 
وصل عددها الى 120 مركزا ودارا 
للقرآن الكرمي منتشرة في جميع 
محافظ���ات الكويت، ويتم تنفيذ 
كل أعم���ال الصيانة الدورية لها 
من خ���الل جلنة عق���ود صيانة 
قط���اع ش���ؤون الق���رآن الكرمي 
والدراس���ات اإلسالمية وتغطية 
جميع احتياجاتها الضرورية من 
املدنية  الفرق املتخصصة  خالل 
والكهربائي���ة والتكييف وأعمال 
الى فرق  الصوتيات باإلضاف���ة 
الط���وارئ التي تق���وم بالتعامل 
مع البالغ���ات العاجلة في حينه 
كاخلرير وااللتم���اس الكهربائي 

وتسرب املياه وغيرها من البالغات 
العاجلة.

وق���ال الب���راك ف���ي تصريح 
صحافي ان العلوم الشرعية وحفظ 
إقباال واضحا  كتاب اهلل ش���هدا 
خ���الل الس���نوات األخيرة وهو 
التابعة لقطاع  اإلدارات  ما جعل 
شؤون القرآن الكرمي والدراسات 
اإلسالمية تسعى جاهدة لتلبية هذا 
اإلقبال املتزايد من قبل الدارسني 
والدارسات من خالل افتتاح املزيد 
من املراكز واملباني اإلدارية ووفقا 
السكانية لكل  للحاجة وللكثافة 
منطقة، وهذا العدد من املباني البد 
من وجود صيانة دورية مستمرة 
له وه���و ما حرصت عليه وزارة 
األوقاف والشؤون اإلسالمية من 
خالل عقود الصيانة الدورية التي 
كان لها بصمة بارزة في تهيئة تلك 
الدور واملراك���ز ألداء عملها على 
أكمل وجه، ناهيك عن االستعدادات 
املكثفة املسبقة التي تتم للمراكز 

في شهر مارس 2010 والذي متت 
ترسيته من قبل جلنة املناقصات 
املركزية واخلاص بأعمال الصيانة 
الدورية والبسيطة ملواقع قطاع 
شؤون القرآن الكرمي والدراسات 
اإلسالمية من خالل املناقصة رقم 
أ.ف/1-2010/2009 حي���ث قامت 
الوزارة بواسطة أعضاء جلنة عقود 
صيانة قطاع شؤون القرآن الكرمي 
والدراسات اإلسالمية بإعداد العقد 
بالكامل متضمنا جداول األسعار 
والشروط الفنية والشروط اخلاصة 
وأصول املناقصة واملواصفات وكل 
املخطط���ات النموذجية وليكون 
العقد اجلديد امتدادا للعقد السابق 
وتكملة األعمال ومتابعتها وفقا 
للجداول الزمنية الشهرية، مشيرا 
الى إعداد حصر ش���امل لنسبة 
اإلجناز ألعمال الصيانة اجلذرية 
السريعة والتي تتبع عقد الصيانة 
الدورية يتم مبوجبها حصر جميع 
تلك األعمال التي متت ملراكز ودور 

القرآن الكرمي حتى يتسنى للجنة 
الب���دء بأعمال أخرى خالل العقد 

اجلديد.
الفن���ي  وأردف ان اجله���از 
والهندسي سيقوم بحصر جميع 
تلك األعمال للفترة املمتدة حتى 
نهاية شهر فبراير، باإلضافة الى 
العم���ل على برنام���ج امليكانيكا 
اإللكتروني والذي يعد س���ابقة 
بوزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية 
حيث تتم من خالله متابعة توريد 
التكييف  وتركيب جميع أجهزة 
بأنواعها املختلفة، باالضافة الى 
برادات املياه من حيث تاريخ بداية 
ونهاية الكفالة ومواقع التركيب 
ومتابعة تلك األجهزة إلكترونيا 
ولتحديد العم���ر االفتراضي لها 
واحلالة احلالية لكل منها سواء 
كانت توريد وتركيب أو إزالة على 
هيئة سكراب او نقل ملراكز أخرى 
او ان يتم تخزينها الس���تغاللها 

مرة اخرى.

»الكهرباء والماء«: توزيع األحمال على المحوالت تفاديًا لتكرار انقطاع التيار في الجهراء

فرج ناصر
عاد انقطاع التيار الكهربائ���ي مجددا في محافظة اجلهراء بعد 
وعود الوزارة بتدارك هذا االمر اول من امس، حيث فوجئ س���كان 
اهالي اجلهراء عند الساعة 12.45 بانقطاع التيار الكهربائي ثم أعيد 
تشغيل التيار من قبل املس���ؤولني بوزارة الكهرباء فتنفس أهالي 
اجلهراء الصعداء لكن ما لبثوا ان فوجئوا بانقطاع التيار مرة اخرى 
لتب���دأ املعاناة مرة اخرى، لكن بجه���ود حثيثة ومتواصلة، عادت 
الكهرباء مرة اخرى الى اجلهراء عند الس���اعة 3.30 من صباح اول 
من امس بعد تشغيل التيار الكهربائي في محطة التغذية الرئيسية 
بحضور الوكيل املساعد لشبكات التوزيع م.صالح املسلم والوكيل 

املساعد لشبكات النقل حامد اخلالدي ومدير العالقات العامة واالعالم 
طالل منيزل، وبالتنس���يق مع مركز التحكم الرئيسي للبحث عن 
اخللل الذي أدى الى انقطاع التيار، لكن احملاوالت باءت بالفش���ل، 
االم���ر الذي دفعهم لتوزيع االحمال عل���ى احملوالت تفاديا ألعطال 
قد تسبب مشكلة كبيرة للمحطة وخروج منطقة اجلهراء بالكامل 
عن موقع اخللل، حيث انه كلما مت توزيع االحمال مت الوصول الى 

معرفة اخللل.
من جانبه، قال مساعد مهندس بوزارة الكهرباء عبداهلل العجمي 
انه مت الغاء املؤشر في احملطة ملعرفة اسباب اخللل، مشيرا الى انه 

جار اآلن البحث عن اخللل.

واضاف انه مت توزيع فرق الطوارئ )املهندسني( على احملوالت 
الثانوية ومحطات التمويل في مناطق اجلهراء ملعرفة حدوث اخللل 

في هذه احملوالت.
وتابع: أن التيار لن ينقطع مرة اخرى وبنسبة 99%، وذلك لعدم 

وجود احمال زائدة قد تتسبب في انقطاعه مرة اخرى.
وكشف مهندس آخر أن من اسباب حدوث هذا اخللل واالنقطاع 
املتكرر حدوث ش���ورت في كيب���ل »الديس« وكذل���ك في مفاتيح 
الضغط العالي الكهربائية أو ما يسمى ب� )السويج جير( واعطال 

التشغيل.
واوضح مت تشغيل احملطة بعد قيام املسؤولني واملهندسني بتحويل 

تشغيل احملطة من خطني الى خط واحد يعرف ب� »الالين«.
وبدوره، قال مدير ادارة العالقات العامة واالعالم م.طالل منيزل 
العنزي انه وفي متام الساعة الواحدة صباح اول من امس مت انقطاع 
التيار الكهربائ���ي عن اجزاء من محافظة اجلهراء، وذلك بس���بب 
االعم���ال اجلارية إلصالح اخللل في نفس احملطة التي خرجت عن 
اخلدمة يوم امس االول وهي محطة اجلهراء W. واذ نطمئن االخوة 
املواطنني في منطقة اجلهراء بأنه مت اعادة التيار الكهربائي بالكامل 
خالل فترة لم تتجاوز نصف ساعة، وفي نفس الوقت فالعمل على 
اص���الح احملطة املتضررة يجري على مدار الس���اعة لضمان عدم 

تكرار هذا اخللل.

أهالي الجهراء فوجئوا بانقطاعه أكثر من مرة

احملامي رائد الوهيب

)سعود سالم(الوكيل املساعد لشبكات النقل صالح املسلم ومدير العالقات العامة طالل املنيزل والزميل فرج ناصر

متابعة مستمرة لعدم تكرار انقطاع التيار عدادات احملطة

البطاريات اخلاصة باحملطةأحد املهندسني يتأكد من عملية التشغيل

اتحاد مكاتب المحامين يطلق
برنامج حقوق المحامي وورثته

في باكورة أعماله المهنية 


