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اتحاد المحامين يطلق مسابقة اإلبداع بين مكاتب المحامين
د.معصومة: توقيع وثيقة حماية الحقوق ضمان للحاضر والمس�تقبل

مؤمن المصري
 أعلن رئيس احتاد احملامني الكويتيني 
احملامي ناصر الهيفي إطالق مسابقة سنوية 
للتميز واإلبداع املهني ملكاتب احملامني، مؤكدا 
أن املسابقة ستكون وفقا ملعايير وضوابط 
محددة سيعلن عنها الحقا، الختيار أفضل 
أداء مهني متميز ألصحاب املكاتب، إذ ستمنح 
جائ���زة ألصحاب املراك���ز الثالثة األولى، 
وستكون هذه املسابقة حتت رعاية عضو 
مجلس األمة د.معصومة املبارك والرئيس 

الفخري لالحتاد بسام عبداهلل املطوع.
 وقال الهيفي: إن جوائز املسابقة ستكون 
مفاجأة للجميع، الفتا إلى أن جائزة مالية 
سنوية تقرر منحها ألفضل محام متدرب.

جاء حدي���ث الهيفي خالل حفل توقيع 
وثيقة حماية حقوق ورثة احملامي وموكليه 
وتكرمي الداعمني لالحتاد، بحضور النواب 
د.معصومة املبارك ومبارك اخلرينج وشعيب 
املويزري، والرئيس الفخري لالحتاد بسام 
املطوع إلى جانب السفيرة األميركية ديبورا 
جونز ونائ���ب الس���فير البريطاني بول 
جاسكيل، والسفير املصري طاهر فرحات 
والسفير األذربيجاني شاهني عبد الالييف، 

إضافة إلى حضور كبار احملامني.
وشهد احلفل منح د.معصومة املبارك 
روب احملام���اة تقديرا جلهودها في خدمة 
االحتاد، وتال ذلك منح ش���هادة الرئاس���ة 

الفخرية لالحتاد للسيد بسام املطوع.
وألقت د.املبارك كلمة في احلفل ثمنت 
فيها جهد وأداء االحتاد طوال املس���يرة 
املاضية التي تكللت بالنجاح واحلصول 
على اإلشهار، »ما ضاع حق وراءه مطالب«، 
متمنية ل���ه دوام التوفيق في خدمة أهل 

املهنة وملا فيه مصلحة الكويت.
 كما ثمنت إطالق مسابقة االحتاد السنوية 
فضال عن منح جائزة مالية سنوية ألفضل 
محام متدرب، قائلة: »إن قمة النبل أن يأخذ 
احملامون القدامى بيد احملامني املتدربني«.

وأضافت: أما املسابقة فإن طرحها يعد 
أمرا مفرحا، ويعزز مبدأ املنافسة الشريفة 
ب���ني مكاتب احملامني للتمي���ز عن بعضها 

البعض.
وأشارت الى ان الوثيقة التي يتم التوقيع 
عليها في هذه املناسبة واخلاصة بحماية 
حقوق ورثة احملامي وموكليه، والتي اطلعت 
عليها تشمل برنامجا شامال يضمن ألهل 
املهنة حاضرهم ومس���تقبلهم، مبينة أن 
اإلعالن عن الوثيقة يعد تدشينا لعهد جديد 
فيه ضمان حلقوق احملامني سواء من أصابهم 
العجز أو الوفاة، وقالت: إن هذا البرنامج 
يش���يع الطمأنينة ويحقق مصلحة جميع 

احملامني.
أم���ا الرئيس الفخري لالحتاد الس���يد 
بس���ام املطوع، فقد أعرب في كلمة له بعد 
منحه شهادة الرئاسة الفخرية عن شكره 
واعتزازه بهذا التك���رمي واالختيار، قائال: 
»الشكر لرئيس االحتاد ناصر الهيفي وجميع 

أعض���اء مجلس إدارة االحتاد على منحهم 
لي الرئاسة الفخرية«.

ومتن���ى أن يكون ه���ذا االختيار بداية 
النطالق تعاون مفتوح بني رجال السياسة 
واالقتصاد مع مختلف مؤسسات املجتمع 
املدني، وأكد أنه داعم لكل جهد وطني فيه 
مصلحة الكويت. بع���د ذلك قام احملامون 
بالتوقيع على وثيقة حماية حقوق ورثة 

احملامي.
وعودة إلى كلمة رئيس االحتاد ناصر 
الهيفي، فقد ش���دد على أن مهنة احملاماة 
ورجالها س���تظل، هي املالذ ل���كل الفئات 
والطوائف، مبا ف���ي ذلك أصحاب رؤوس 
األموال، مشيرا إلى أنه مع تنامي احلاجة 
لرجالها حلماية أي مش���روع استثماري، 
فإنهم لم يأل���وا جهدا في إط���ار القوانني 

املعمول بها.
وأض���اف: لم يقتصر تأثير املهنة على 
احلياة االقتصادية فحس���ب، بل كان لها 
التأثير الفعال في الن���اس، وما يحكمهم 
م���ن قوانني، فهم من اقدر الناس على فهم 
القوانني وتفسيرها، وتلمس الثغرات التي 

قد تشوبها.
وأردف: ومن هنا دأب املشرع بني الفينة 
واألخرى على إجراء التعديالت على القوانني، 
ألسباب متعددة، ومنها سد هذه الثغرات 
التي ال تظه���ر جليا إال حني تطبيقها، وال 
ميكن إغفال دور املهنة ورجالها أيضا في 
البحث والدراس���ة، عن إيجاد تشريعات 
جدي���دة ملعاجلة أوجه اخللل أو القصور، 

في أي من مناحي احلياة.
ولم يغف���ل الهيفي دور رجال احملاماة 

في التأثير على احلياة السياسية، في أي 
مجتمع دميوقراط���ي ومتحضر، فقد كان 
لهم السبق في السير بهذه املجتمعات إلى 
الطريق الس���ليم، »ال يس���تقيم القول إذا 
ما أقتصر فه���م دور املهنة ورجالها على 
الدفاع أمام احملاكم، بل لهم دور مهم جدا، 
في الرقابة على السلطات املعنية بتنفيذ 
القوانني على املواطنني، ومن هنا نبع مفهوم 
بطالن اإلجراءات، إذا لم يتبعها من يتولى 
القيام بهذا العمل، أو الطعن بعدم دستورية 

القوانني«.
ولفت إلى أن املهنة ورجالها في بلدنا 
يواجهان الكثير من التحديات، ومنها عدم 
اهتمام املش���رع باملهنة والقانون الذي 
ينظمها، ملواكبة تطور العصر وتغير 
املفاهي���م، وقال: إذا م���ا أراد احملامون 
التطوير، يضن عليهم املشرع بإصدار 
قانون متكامل، على غرار الدول املجاورة 
التي سبقتنا، رغم أننا كنا أصحاب السبق 
في هذا املجال، كما أن هناك الكثير من 
املمارس���ات اخلاطئة من جانب بعض 
السلطات القضائية وغيرهما، ضد رجال 
القضاء الواقف، نحتاج فيها إلى وقفة 
ومراجعة وعمل دؤوب، للمحافظة على 
حقوق احملامي فيما يتعلق بأعماله املهنية 

وغيرها.
وأضاف: من هنا كان البد من التحرك 
وحتقيق أمل ورغبة جموع احملامني، في 
إيجاد الكيان القانوني الفاعل، الذي يستطيع 
التصدي ملثل هذه املعوقات، ويخلق املناخ 
املناس���ب ملزاولة املهنة، حتى يس���تطيع 
احملامي ان ي���ؤدي عمله على أكمل وجه، 
فكان االحتاد، الذي أنشئ كمنظمة نقابية 
تتمتع باالستقاللية، ومن أهم أهدافها، حماية 

حقوق احملامي والدفاع عن مصاحله. 
وأكد الهيفي أنه كان من أول املهام التي 
ارتأى أعض���اء االحتاد بحثها، هي حماية 
حقوق احملامي، وحقوق موكليه، وحقوق 
أسرته، في حال ال قدر اهلل أصيب بالعجز، 
أو حلقت به ظ���روف حالت دون تواجده 
وغيابه عن مكتبه، أو حقوق ورثته بعد 

الوفاة.
وأشار إلى التحديات التي واجهت االحتاد 
في بداياته، »ال يفوتنا أن نذكر أن مسيرة 
االحتاد منذ بداية تأسيس���ه، قد واجهت 
صعوبات ومعوقات فاقت كل تصور، والتي 
بفضل اهلل تغلبنا عليها بالعزم واإلصرار 

واملجابهة«.
وتابع: إننا لم نكن نخوض هذه املعركة 
وحدنا، بل وقف إلى جانبنا وساند االحتاد 
وفكرته، رج���ال لن ننس���ى دورهم، من 
شخصيات عامة، وبعض أعضاء مجلس 
األمة، وكثير من املسؤولني وغيرهم، ممن 
ناصروا الفكرة معنا، ونصروها، فانتصرنا 
بحمد اهلل، فكان لزاما علينا أن نقول لهم 
شكرا، ونعبر لهم عن مدى تقديرنا لدورهم، 

بتكرميهم رمزيا في هذا احلفل.

رئيس االتحاد أكد منح جائزة مالية سنوية ألفضل محامٍ متدرب

رئيس االحتاد يوقع على الوثيقة

جانب من احلملة البيئية

)كرم دياب( د.معصومة املبارك تلقي كلمتها 

تكرمي الزميل مؤمن املصري

الشيخة فوزية الصباح توقع أيضا

وفاء احلريبي

الحريبي تطلق المشروع البيئي الوطني »األيدي المباركة«
أطلقت الناشطة البيئية وفاء احلريبي 
احلاصلة على جائزة الدولية خلدمة البيئة 
من الواليات املتحدة األميركية لسنة 2007 
مشروعا بيئيا وطنيا حتت مسمى »األيدي 
املبارك���ة« ومت تطبيقه على مرحلة رياض 

األطفال ملنطقة الفروانية التعليمية.
وقال���ت احلريبي ان هذا املش�������روع 
يع����د األول من نوع���ه على مست����وى 
الشرق األوسط ونفذ ف����ي ب�داي����ة شه���ر 
م���ارس للمرحل����ة النظرية ومن منتصف 
ش���هر مارس الى ش���هر ابريل اجل���اري، 
للمرحلة العملي���ة ومت االنتهاء من���ه في 
الثاني والعشرين من ابريل اجلاري والذي 

تزامن مع يوم األرض العاملي.
وأوضحت ان هذا املش���روع التربوي 
يحقق العديد من االهداف املهمة التي تساهم 
وبشكل كبير في اكس���اب االطفال ثقافة 
بيئي���ة منذ الصغر وتنمية الوعي البيئي 
والعمل التطوع���ي لديهم وهو عبارة عن 
تعريف شامل للمرجان الصناعي والذي 
يس���تخدم حاليا لعمل احملميات البحرية 
والتي غالبا تنفذ م���ن قبل فرق الغوص 
التطوعي���ة والقطاع النفط���ي، واضافت 
احلريبي وانه مت بناء مجسم كبير عبارة 
عن بيئة بحرية متنوعة بالكائنات البحرية 
مع املرجان الطبيعي والصناعي ثم عمل 

محميات مصغرة م���ن قبل أيادي رياض 
اطفال منطقة الفروانية التعليمية والذين 
بلغ عدده���م 370 طفال مبعدل 37 روضة 

بواقع عشرة أطفال من كل روضة.
واشادت احلريبي باجلهود املبذولة إلجناح 
هذا املشروع من قبل فريق العمل التطوعي 
معها واجلهات الداعمة وباألخص ايكوسيز 

واحلميضي جرافيك.
يذكر ان احلفل اخلتامي سيقام برعاية 
محافظ الفروانية عبداحلميد احلجي ومدير 
ع���ام منطقة الفروانية التعليمية يس���رى 
العمر وعدد من املراقبني واملس���ؤولني في 

املنطقة.

ُيعد األول من نوعه في الشرق األوسط

الرئيس الفخري في سطورلقطات
أكد أمني سر االحتاد احملامي 
سعد اخلنة أن الوثيقة التي قدمها 
االحتاد تعد باكورة العمل اجلاد 
الدال عل���ى خدمة املهنة، وطرح 

البرامج الهادفة.
أعليين االحتيياد عيين تدشيين 
برئاسة  القانونية  للدراسات  مركز 
احملامي رائد الوهيب، وبهذا الشأن 
قييال الوهيب: إن املركز يتكون من 

خبييراء قانونييين وأكادميين من 
جامعيية الكويييت ووزارات الدولة 
والهيئييات املختصيية، ويهدف إلى 
مراقبيية جميع املشيياريع بقوانن، 
على ان تقدم نتائج الدراسييات إلى 

السلطة التشريعية.
عرضت شاشات بالزما وثيقة 
حماي���ة حقوق ورث���ة احملامي 

وموكليه.

� بسام عبداهلل إبراهيم املطوع
� متزوج ولديه ثالثة أوالد

� خريج إحدى اجلامعات في الواليات املتحدة 
األميركية 

� رئيس مجلس إدارة مجموعة من الشركات 
الوطنية والعاملية

� خاض انتخاب���ات مجلس األمة في العام 
1996

� له عالقات واسعة مع ملوك وأمراء ورؤساء 

دول العالم وشخصيات عاملية
� رجل أعمال محنك وسياسي مخضرم

� له جتارب اقتصادية ناجحة في الكويت 
وخارجها

� مهت����م بتبني فلس���فة دعم مؤسس���ات 
املجتم���ع املدني كونه����ا أح���د لبنات نهضة 

الكويت
� راع ملبادرات اقتصادية وسياسية وتعليمية 

عديدة داخل الكويت وخارجها

منصور املنصور وعواطف القطان يستمعان لشكاوى املراجعن

جولة في إدارة العاصمة

وفي إدارة حولي

المنصور: زيادة الطاقة التشغيلية ل� »الميكنة« 
لتسهيل إنجاز معامالت المراجعين

بشرى شعبان
أكد الوكيل املس���اعد لقطاع العمل منصور 
املنصور ان وزارة الش���ؤون تعمل على زيادة 
الطاقة التش���غيلية لبرنامج امليكنة من خالل 
زيادة اعداد املوظفني في ادارات العمل للقضاء 

على االزدحام احلاصل.
وقال ف���ي تصريح صحافي عقب قيامه مع 
التخطيط والتطوير  الوكيلة املساعدة لقطاع 
االداري عواطف القطان بزيارة مفاجئة الى كل 
من ادارتي عمل العاصمة وحولي اطلعا خاللها 
على سير العمل في االقسام: ان الزيارة ليست 
االولى ولن تكون االخيرة، نحن نحرص على 
متابعة ما مت اجنازه في مشروع امليكنة ميدانيا 
عبر تواجدنا في ادارات العمل لالس���تماع الى 
أي ش���كوى س���واء من العاملني أو املراجعني، 
واكد انه مت حث املوظفني على ضرورة تسهيل 
وسرعة اجناز املعامالت للمراجعني بعد استيفائها 

الشروط وحتديث بياناتها.
وأشار: لقد طلبنا من مديري االدارات واملراقبني 
ورؤساء االقسام في هذه االدارات متابعة العمل 
عن قرب والتواجد في اماكن استقبال املراجعني 
حلل أي مشاكل أو تلبية أي طلبات تساهم في 

سرعة االجناز.
وأوضح املنصور ان العمالة املسجلة على 
عقود حكومية ومضى على وجودها في البالد 
خمس سنوات وانتهى العقد الذي أتت للعمل 

به بإمكانها التحويل دون أي عوائق.
بدورها، أثن���ت الوكيلة املس���اعدة لقطاع 
التخطيط والتطوي���ر االداري عواطف القطان 
على عمل املوظفني، مش���يرة ال���ى ان الزيارة 
لالطالع على حسن سير العمل في ادارات العمل 
وتذليل أي صعوبات أو معوقات تقف في طريق 
تس���هيل انهاء املعامالت للمراجعني ومتابعة 
اجنازات االدارات بعد تنفيذ مش���روع امليكنة 
وهذا بناء على توجيهات وزير الشؤون د.محمد 
العفاسي ووكيل الوزارة بضرورة متابعة ما يتم 
اجنازه في مشروع امليكنة والوقوف على آخر 
املنجزات والقضاء على أي ش���كاوى أو تأخير 
قد ينتج عن التطبيق الفعلي للمشروع. مؤكدة 
ان العمل سيسير بشكل جيد والوزارة تتغلب 

على املعوقات التي واجهت بدء التنفيذ.

االستماع لشكوى المراجعين والعاملين

حرص كل من الوكيل املساعد لقطاع العمل 
منصور املنص���ور والوكيل املس���اعد لقطاع 
التخطيط والتطوير االداري عواطف القطان بكل 
روح ايجابية على االستماع الى أي شكوى من 
املراجعني املوجودين في االدارات باالضافة الى 
االستماع ملالحظات العاملني والعمل على تذليل 
أي مشكلة بأسرع وقت، وان زيارتهم املفاجأة 
ستش���مل كل ادارات العمل في كل احملافظات، 

وستكون مستمرة دائما.

زار مع القطان إدارتي عمل العاصمة وحولي


