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)سعود سالم( عدد من احملامني الذين حضروا االفتتاح في لقطة تذكارية 

يختص بعمل توكيالت لصالح احملامني وموكليهم ويستقبل املراجعني من الرابعة إلى السابعة مساء

الهويدي دّشن مكتب التوثيق في جمعية احملامني:
سيقلل الضغط على اإلدارات ويحفظ النماذج في احلاسب اآللي

احملامون وسمي الوسمي وشريان الشريان وعبداهلل الكندري املستشار عادل الهويدي يلقي كلمته وبجانبه رئيس جمعية احملامني خالد الكندري

احملامي دوخي احلصبان مع املستشار الهويدي بعد قص الشريط احملامي علي اجلبر يقوم بقص الشريط إيذانا بافتتاح املكتب

احملامي خالد الكندري يسلم املستشار الهويدي هدية تذكارية احملاميان شريان الشريان ودوخي احلصبان مع املستشار الهويدي املستشار الهويدي داخل مكتب التوثيق اجلديد باجلمعية

دش���ن مدير ادارة التس���جيل العقاري 
والتوثيق بوزارة العدل املستش���ار عادل 
الهويدي مساء اول من امس مكتب التوثيق 
التابع لوزارة العدل في مقر جمعية احملامني 
الكويتية واملختص بعمل توكيالت لصالح 
احملامني وموكليه���م ويختص هذا املكتب 
بعمل مناذج خاصة فقط لتوكيل محام في 
اخلطوة االولى من بدء العمل باملكتب على 
ان يكون دوام املكتب في الفترة املسائية من 
الساعة الرابعة الى الساعة الثامنة مساء 

عدا يومي اجلمعة والسبت.
وقام املستشار اله��ويدي بقص الشريط 
ايذانا بافتتاح املكتب ثم ألق��ى كل���مة بهذه 
املناسبة قال في���ها: ان هذا املكتب سيقلل 
من الضغ���ط على باق������ي االدارات وهو 
خاص فقط للمحامني، وق���د قم��نا بربط 
ه���ذا املك��تب مع ادارة التسجيل العقاري 
والتوثيق مباشرة بحيث يتم حفظ بعض 
النماذج في احلاسب اآللي املربوط باالدارة 

وبوزارة العدل.
من جهته، ش���كر رئيس مجلس ادارة 
جمعية احملامني احملامي خالد الكندري وزارة 
العدل ممثلة في املستشار عادل الهويدي 
مدير ادارة التسجيل العقاري والتوثيق على 
تفضله باملوافقة اوال على انشاء هذا املكتب 
الكندري  وبتفضله ثانيا بافتتاحه، وقال 
ان »مكاتب التوثيقات التي مت انشاؤها في 
احملاكم وغيرها تختص بتوثيق احملررات 
والتصديق على التوقيعات واثبات تاريخ 

احملررات العرفية وغير ذلك من االمور التي 
تتطلب توثيقا من تلك االدارات«، مبينا ان 
زيادة اعداد احملامني واعداد القضايا التي 
تتطلب عمل توكيالت من املتقاضني ابرزتا 
حاجة ملحة النشاء مكتب توثيق بجمعية 
احملامني يختص بتوثيق احملررات وعمل 
التوكيالت للمحام���ني واثبات التوقيعات 

وكل ما هو منصوص عليه قانونا.
من جانبه، قال احملامي محمد طالب عضو 
مجلس ادارة جمعية احملامني وامني الصندوق 
ان هذا االجناز يحسب ملجلس ادارة جمعية 
احملامني، مضيفا ان هذا املكتب سيخدم جموع 
احملام���ني ويوفر عليهم الوقت واجلهد في 
عمل التوكيالت اخلاصة بهم والتي كانت 

تستغرق وقتا كبيرا وجهدا اكبر.
واضاف: ومثلما وعد مجلس ادارة جمعية 
احملامني بتق���دمي ما هو افضل من خدمات 
جلموع احملامني فقد مت هذا االجناز العظيم 
في غضون وقت قصير جدا من عمر املجلس 
اجلدي���د وفي نهاية كلمته تقدم بالش���كر 
للمستش���ار عادل الهويدي الذي كانت له 
بصمة عظيمة في اجناز هذا املكتب وانهاء 

اجراءاته بهذه السرعة الكبيرة.
ويعتبر هذا املكتب هدية العضاء جمعية 
احملامني والتي تعتبر هذه اجلمعية بيتهم 
الكبير الذي سيظل دائما في خدمتهم وعلى 
اس���تعداد لتقدمي كل ما هو افضل العضاء 

جمعية احملامني.
دانيا شومان  ٭

حذر الناشط السياسي احملامي حمدان سالم العازمي من 
عواقب إهمال قضية غير محددي اجلنسية البدون دون حل 
س���ريع وجذري ألن اإلطالة في معاجلة هذه القضية ليست 

في صالح البالد حيث انها اصبحت تؤرق اجلميع.
وق���ال في تصريح صحافي ان الوضع الذي وصلت إليه 
قضي���ة البدون ه���ذه األيام هو 
بسبب عدم التعامل معها بشكل 
حقيقي، حي���ث كان من بيدهم 
احلل يراهن���ون على الزمن في 
حلها وهو اعتقاد مع األسف كان 
خاطئا جدا ألن تلك التصورات 
واالعتقادات واالجتهادات اخلاطئة 
قد أوصلتن���ا الى ما نحن عليه 
اليوم حيث انفجرت القضية التي 
حذرنا منها وحذر الكثير غيرنا 
من العقالء من انها اصبحت قنبلة 
موقوتة وستنفجر، فقد حتققت 
تلك احملاذير او س���تكون هكذا 
وبالتال���ي فإن حلها اليوم افض���ل من الغد والغد افضل من 
بعد الغد. وحمل احملامي حمدان العازمي مسؤولية وصول 
قضية البدون الى هذه املرحلة املتقدمة من التعقيد للحكومة 
والبرملان ألن كليهما لم يكن جادا وال صادقا مع االسف في 
مساعيه الى حلها حال واقعيا ومنصفا ألصحاب القضية ولدولة 
الكويت. وقال: ال يختلف اثنان أن قضية البدون س���تصبح 
قريبا جدا خارج السيطرة احمللية وبناء عليه اكرر دعوتي 
لإلسراع في حلها حال عادال وسريعا يراعي مصلحة البالد 
ويرفع الظلم عن هذه الشريحة من املجتمع حتى ال نضطر 

ان نردد عبارة »اذا فات الفوت ما ينفع الندم«.

حمدان العازمي

احملامي حمدان العازمي: 
احلكومة واملجلس لم يكونا 
صادقني في حل قضية البدون

العبدالهادي: عدم إجناز الئحة »املعاقني« أمر محبط
التعامل والتواصل مع اجلمهور 
بعمل التفصيالت الالزمة لوضع 

هذه املبادئ قيد التنفيذ.
من جانبه قال رئيس مجلس 
إدارة قناة العطاء وعضو اللجنة 
الوطنية حلماية قانون املعاقني 
احمد الفارسي ان كل ناشط في 
مجال العمل التطوعي يجب أال 
يتوق����ف نش����اطه حفاظا على 
االس����رة وعلى الكوي����ت التي 
الطيبة  اتصفت بهذه الصفات 

ألنها ما عادت إال بعطائها.
انه عقب  الفارسي  واضاف 
لقاء مدير ع����ام هيئة املعاقني 
التمار متت مناشدته  د.جاسم 
ان يكون بصحبة وسائل االعالم 
لتعريف الناس مبا يقوم بعمله 
او ما تواجهه من عقبات إال انه 
يصر على ان����ه ال تواجهه اي 
مش����كالت غير ان الواقع يؤكد 
مشكالت كبيرة. ولفت الفارسي 
ال����ى ان التم����ار كان في حاجة 
الى 200 موظف بهيئته مبلغا 
إياه أنه ميك����ن توفير عدد من 
املتطوعني لتسيير امور العمل 
مقابل رواتب صغيرة جدا يتم 
صرفها لهم من اموال تبرعات 
الهيئة تقدمي  الهيئة، مناش����دا 
خدمة منزلية ألصحاب حاالت 
الشلل الرباعي مثلما هو احلال 

في خدمات املسنني املنزلية.
رندى مرعي   ٭

الكويتي اخلاص  القان����ون  ان 
للمعاق����ني بش����هادة املنظمات 
الدولية م����ن أرقى القوانني في 

العالم.
وأش����ار العبدالهادي إلى أن 
املشكلة هي أنه مت اغفال القانون 
مدة 6 شهور عقب صدوره الى 
ان مت تعيني مجلس إدارة لهيئة 
املعاقني التي لم نر منها اي تفاعل 
مع القانون اجلديد حتى بدأت 
مش����اكل املعاقني في الزيادة ال 
النقص����ان في ظ����ل وجود هذا 
القانون، مش����ددا على ضرورة 
تكاتف اجلهود لتفعيل قانون 
املعاقني الس����يما عقب جتديد 
املعاقني  دماء جلن����ة ش����ؤون 

البرملانية.
العبدالهادي كلمته  واختتم 
بأن باب جلنة شؤون املعاقني 
البرملانية مفتوح الستقبال اي 
شكاوى او اقتراحات فيما يخص 

شؤون املعاقني.
م����ن جهته اوض����ح رئيس 
جلنة حقوق ذوي االحتياجات 
اخلاصة ف����ي جمعية احملامني 
احملامي د.خال����د الياقوت على 
ان اللوائح تصدرها الس����لطة 
التنفيذية لتنفيذ االحكام التي 
يتضمنها القانون كون القانون 
يقتصر عمله على وضع املبادئ 
العامة فقط على ان تقوم السلطة 
التنفيذية بحك����م خبرتها في 

التعامل مع هذه الفئة وكنا في 
صراع في بداي����ة اصداره الى 
جانب املماطلة فيه الى ان امر 
الس����مو االمير بإنهاء  صاحب 
الوضع بإصدار قانون املعاقني 
بأسرع وقت بالتعاون مع وزارة 
الشؤون وجمعيات النفع العام 
ذات العالق����ة بالش����أن، مؤكدا 

املخصصة ب� 70 مليون دينار 
دون أن يكون لذلك صدى لدى 
احلكومة لتكون أشبه مبن يقذف 

بالكرة وينساها.
وأوضح ان قانون املعاقني 
الع����ام املاضي من  الذي صدر 
القوانني الراقية جدا والذي من 
شأنه الرقي باملجتمع ككل في 

ناش����د عضو جلن����ة ذوي 
االعاقة البرملانية النائب ناجي 
العبدالهادي أي مس����ؤول غير 
قادر على مواجهة املش����كالت 
على تقدمي استقالته، معتبرا أن 
مدير عام الهيئة العامة لشؤون 
االعاقة د.جاسم التمار ال يقوم 
مبواجهة احلقائق وسردها امام 
الرأي العام ملعرفة ما هي العوائق 
واملشكالت التي تواجهه، وأشار 
إلى أن هناك بيروقراطية شديدة 
تقف في مواجهة تنفيذ قانون 

املعاقني. 
كالم العبدالهادي جاء خالل 
مشاركته في ندوة »تنفيذ قانون 
التي  املعاقني.. من املسؤول؟« 
اقامتها جمعية احملامني مساء 
أمس االول حيث قال ان هناك 
شبه اقتناع لدى عدد من اعضاء 
مجلس االم����ة بضرورة ان اي 
قانون يصدر عن مجلس االمة 
يص����در املجلس مع����ه الئحته 
التنفيذية خالل 3 ش����هور من 
صدور القانون حتى ال يتكرر 
السيناريو الذي يحدث اآلن مع 

قانون املعاقني.
واعتبر العبدالهادي ان عدم 
اجناز الالئحة التنفيذية لقانون 
املعاقني حتى اآلن كانت مبثابة 
صدمة للجنة املعاقني الى جانب 
طلب جلن����ة امليزانيات حتديد 
جلسة ملناقشة ميزانية املعاقني 

)سعود سالم( م.ناجي العبدالهادي متحدثا في ندوة »املعاقني« 


