
االحد 31 اكتوبر 2010   15الصفحة األمنية

»أميركية« تشطر جسد 
وافد آسيوي إلى نصفين 

على »الرابع«
هاني الظفيري

لقي وافد آسيوي مصرعه 
مساء أول من أمس على طريق 
الدائري الرابع بعد ان اصطدمت 
به مركب���ة أميركية ليتم نقل 
الوافد عن طريق رجال الطب 

الشرعي.
وفي التفاصيل التي يرويها 
املصدر ان الواف���د )44 عاما( 
كان يهم بالعبور الى الطريق 
اآلخر الواقع قرب وصلة الدوحة 
لتصطدم به املركبة األميركية 
بالفرار بعد  التي الذ قائده���ا 
الى  الوافد  ان شطرت جس���د 
نصفني ليحض���ر رجال األمن 
وعلى رأسهم املالزم أول محمد 
راضي الش���مري ومت تسجيل 
قضية وجار ضبط الشخص 

الهارب.
على صعي���د آخر، اصيبت 
مواطن���ة )21 عام���ا( بجروح 
متفرقة ومواطن في العقد الثالث 
بجروح اثر حادث تصادم وقع 
على اخللي���ج العربي باجتاه 
األبراج وق���ام رجال الطوارئ 
الهالل���ي وعثم���ان  عب���داهلل 
ابوطيبان ومس���اعد املطيري 
بنقل املصابني الى مستش���فى 

مبارك.
املل���ك فهد  وعل���ى طريق 
الكويت أصيب هندي  باجتاه 
)53 عاما( بكس���ر في العمود 
الفقري ومت نقله الى مستشفى 
العدان بواسطة كل من حسني 
الزعابي وفاروق الش���طي من 

الطوارئ الطبية.
وف���ي منطقة الظهر اصيب 
مواطن )37 عاما( بجروح حرجة 
للغاية اثر حادث تصادم مقابل 
الى مستشفى  املس���لخ ونقل 
العدان بواس���طة حامت صافي 

ومساعد الزعابي.

أمناء سر الجلسات يناشدون وزير العدل النظر في قرار بدل اإلجازة

خالل مؤتمر صحافي عقده في ديوانه بكيفان

الصانع: »الوافدان اإليرانيان« رفعا شكوى جزائية ضد النائب المتسبب
في إثارة قضيتهما ويطالبان بتعويض مدني مؤقت قدره 5001 دينار

مبوجب التحقيقات التي أجرتها 
وزارة الداخلية باعتبارها جهة 

االختصاص.
وح���ول طل���ب االلتم���اس 
انني  ق���ال الصانع:  لاليرانيني 
كنت أشغل رئيس جلنة حقوق 
اإلنس���ان لفترة طويلة وحينما 
تقدمت بااللتماس لوزارة الداخلية 
باس���م الوافدين كان بناء على 
طلبهما ومت���ت صياغة الكتاب 
مبا ال يخال���ف القانون وطلبت 
في االلتماس إحالة املوضوع جلهة 
االختصاص التخ���اذ إجراءاتها 
حي���ال املتهمني وإنن���ي من هذا 
املنطلق أرى أن الوزير لم يرتض 
الظلم للوافدين وبعدما تيقن من 
انتفاء شبهة اجلرمية أصدر قراره 

على سند من نص قانوني.
وإنني سأتابع املوضوع عن 
كثب حتى يأخذ القانون مجراه 
إعماال ملبدأ س���يادة القانون ألن 
كل األش���خاص سواس���ية أمام 

القانون.
وأوضح الصانع أن موكليه 
س���يقدمان دعوى ض���د النائب 
وزوجة أح���د املتهمني وضابط 
ب���وزارة الداخلية مطالبني فيها 
بتعويض مدن���ي مؤقت مببلغ 

5001 د.ك.

باإلنصاف والعدال���ة والرضا 
الوظيفي الذي نطمح إليه لنكون 
على قدر املسؤولية املناطة بنا 
لتحملنا تل���ك األعباء الكبيرة 
ولنقدم لوطننا الواجب الوظيفي 
بأحسن حال فنحتاج للتشجيع 

لنقدم العطاء األمثل.

شاشة والتي هي حق مكتسب لنا 
وإننا بانتظارها لتسود العدالة 
ب���ني جميع األعم���ال املرتبطة 
بالقضاء وخاصة أن أعدادنا قليلة 
وطبيعة عملنا شاقة ومتشعبة 
وحساسة لنقدم مستوى أداء عمل 
مميز ومرضي وذلك سيشعرنا 

دور العدالة واحلكم وعلى ضوئه 
يتس���نى للقاضي اتخاذ قراره 

باحلكم.
لذل���ك نحن بأش���د احلاجة 
إلعادة )بدل اإلجازة القضائية( 
مع العلم أن هناك بدالت كثيرة  
نتمتع بها مثل بدل انتقال وبدل 

الوظيفي والعدالة واملس���اواة، 
فنحن العصب الرئيسي وشريان 
باق���ي اإلدارات الكتمال القضاء 
واألح���كام كما أننا نقوم مبهام 
خارجية تتطلبها بعض القرارات 
كاالنتقال ملعاينة مسكن الزوجية 
الذي له األهمية الكبرى في إرساء 

لن���ا األمان  للموض���وع تعيد 
الوظيفي،  واالستقرار والرضا 
فنحن محبطون ومستاءون من 
قرار إلغاء بدل اإلجازة القضائية، 
ألننا ال نتحمل في هذه الوظيفة 
الش���اقة أي نوع من اإلحباط، 
وإننا بحاجة ماسة للتشجيع. 
لذلك فإن إعادة البدل ستشعرنا 
برفع معنوياتنا وحتملنا مشقة 
هذا العمل وخاصة في الصيف 
وحتى نضحي بإجازة الصيف 
اخلاصة باألبناء يجب أن يكون 
هناك حافز كما كان الوضع في 
الس���ابق ومنه���ا أيضا حتقيق 
العدالة واملساواة بني البعض. 
لذلك فإننا نناشدكم وأنتم من 
يعرف حقيقة طبيعة عمل أمناء 
سر اجللس���ات ويتفهم املشقة 
املناطة بهم وخاصة أثناء العطلة 
القضائية ومدى أهمية أي عامل 
مش���جع ومحفز لهم ليشعروا 
بنوع م���ن االهتم���ام والرضا 

سر اجللس���ة يوميا مما يجعل 
طبيعة هذا العمل شاقة، معرضا 
نفسه ملواجهة التصادم احلاد مع 
القرارات  اخلصوم عند معرفة 
التي ال يرغبها أحد املتخاصمني 
ما يسبب إثارة ردود أفعال غير 
مستحبة من املتخاصمني تؤدي 
إلى فرض مشاكل كبيرة يتحملها 
أمني سر اجللسة التي يتعرض 
لها يوميا والت���ي يتفهمها عن 
قرب معالي نائب رئيس مجلس 
الوزراء للشؤون القانونية ووزير 
العدل ووزير األوقاف والشؤون 
اإلسالمية املستشار راشد احلماد 

ملعرفته بطبيعة عملنا.
وأوضح البيان وعلى لسان 
األمناء جند العزوف واالستقاالت 
الكثيرة جراء طبيعة هذا العمل 
ال���ذي ال يحتم���ل، فليس من 
لنا  إعادة حق  املستغرب طلب 
كان في الس���ابق حق مكتسبا 
ومت إلغاؤه نحتاج نظرة جادة 

اإلجازة القضائية مما يعمل نوعا 
من الت���وازن التنظيمي للعمل 
ورضا وظيفيا خاصة أن طبيعة 
عمل أمناء سر اجللسات شاقة 
يتحملها أمني الس���ر من بداية 
رفع الدعوى القضائية ومسار 
القرارات  قراراتها وتنفيذ تلك 
ومتابعتها مع اخلصوم إلى أن 

يتم إصدار احلكم.
البيان: لذلك  ف���ي  وأضافوا 
فإن أمني السر مناط إليه مهمة 
حساس���ة وش���اقة يجب معها 
تشجيعا وحافزا لتحسني وضعه 
الوظيفي،  ولش���عوره بالرضا 
وخاصة م���ع العطلة الصيفية 
التي يضحي بقضائها مع أفراد 
الكبير  الدور  أسرته، وال ننكر 
الذي يواجهه أمني سر اجللسة 
م���ن أعباء كبي���رة وثقيلة في 
طبيعة عمله اليومي من مواجهة 
اخلصوم وما يحملونه من مشاكل 
مختلفة وحادة يتصدى لها أمني 

أمناء س���ر اجللسات  ناشد 
في محاكم الكويت نائب رئيس 
مجلس الوزراء للشؤون القانونية 
ووزير الع���دل ووزير األوقاف 
والشؤون اإلسالمية املستشار 
راش���د احلماد اإلسراع بالنظر 
في قرار احلافز التشجيعي بدل 
اإلجازة ف���ي العطلة القضائية 
ألمناء سر اجللسات في محاكم 
الكويت والذي كان دافعا مشجعا 
العطلة  أثن���اء  ومحفزا للعمل 
القضائي���ة )ش���هري يولي���و 
وأغسطس( لتنظيم العمل وخلق 

بيئة عمل مناسبة ومحفزة.
ووفق بيانهم أوضحوا أن ذلك 
س���ينتج نقصا كبيرا في أعداد 
أمناء سر اجللسات ويترتب عليه 
جهد كبير ومس���توى أداء عمل 
ضعيف بعكس ما كان س���ابقا، 
فلقد كان البدل عامال مش���جعا 
ومحف���زا النتظ���ام الكثير من 
أمناء سر اجللسات للعمل أثناء 

وإميانا من���ي كمحام بحرية 
الرأي والنش���ر فقد حتملت مع 
موكلي كل ما اثير حول القضية 
حتى وجدت انها جتاوزت حدود 
حرية الرأي وجاءت تصريحاته 
متس طبيعة عملي كمحام صاحب 
مكتب محاماة ومن أبسط حقوقي 
وأولها أن أظهر حق موكلي أمام 
اجلهات املعنية أيا كان نوع هذا 
احلق ما دام حق موكلي يحميه 

القانون.
ومن بني االتهامات ان ما قامت 
به وزارة الداخلية جتاه االيرانيني 
كانت في مجملها اجراءات مخالفة 
للقانون وأنا أرفض ذلك جملة 
وتفصي���ال إذ انني أولى الناس 
بتطبيق القانون وحينما تقدمت 
بالتماس باسم الوافدين طلبت فيه 
تطبيق القانون وإجراء حتقيق 
مع هذي���ن الوافدين وإحالتهما 
إلى اجلهات املختصة وهو إجراء 
قانون���ي صحيح ليس فيه ثمة 

جتاوز.
وأوضح هنا أن هذا اإلجراء 
يقوم به أي محام جتاه موكليه 
بغض النظر عن جنسية املوكل 
أو ن���وع التهمة ما دام ما قام به 
احملامي له س���نده في القانون. 
وقد القى الطلب قبوال لدى وزرة 

وقد أس���فرت حتريات الشرطة 
والتحقيق مع املتهمني عن انتفاء 
اجلرمية املس���ندة إليهما إذ ان 
إجراء اإلبعاد اإلداري وإلغاء هذا 
اإلجراء كما أسلفنا هو من أعمال 
السيادة ويدخل في صالحياته وال 
يسأل عن استعمال حقه ما دام 
لم يتعسف في استعمال احلق 
ومن املعل���وم أن حاالت اإلبعاد 
وع���دم اإلبعاد عدي���دة وحتدث 
بصفة متكررة حس���ب ظروف 

كل حالة.
ولم يتعرض النائب الفاضل 
ألي حالة سابقة سواء في مثل 
ه���ذه احلالة ألس���باب خاصة 
وهي أن زوج���ة أحد اإليرانيني 
محل القرار كانت تعمل مفتاحا 
انتخابيا لذل���ك النائب وحدثت 
خالفات زوجية بينها وبني زوجها 
فأوعزت ألحد الضباط بأن زوجها 
يحوز مادة مخدرة وسرعان ما 
استجاب الضابط وألقى القبض 
على املتهم وبعد إجراء التحريات 
والتحقيقات الالزمة ثبت انتفاء 
التهمة وثبت على ذلك عدم إبعاد 
الوافدين لكن لم تتوقف املكيدة 
النائب وش���ن  فأوع���زت لذلك 
األخير تلك احلملة الشعواء على 
وافدي���ن بريئني ثبتت براءتهما 

»ال يجوز لعضو مجلس األمة أن 
يتدخل في عمل أي من السلطتني 

القضائية والتنفيذية«. 
وقال الصانع: ان الدس���تور 
والقانون لم يفرقا في احملاكمة 
العادلة بني جنس���ية وأخرى إذ 
املستقر عليه في قانون تنظيم 
القض���اء أن القضاء ال ينظر في 
أعمال السيادة وأن إبعاد األجانب 
واجلنسية تعد من أعمال السيادة 
وإذ تقدم الوافدان بالتماس���هما 
إلى وزارة الداخلية وهو إجراء 
قانوني صحي���ح وأجرت تلك 
ال���وزارة حتقيقاتها حول التهم 
املسندة إليهما وانتهت إلى عدم 
وجود شبهة جنائية قبلهما فقد 
حق للوزي���ر إلغاء قرار اإلبعاد 
باعتبار أن ذلك من الصالحيات 
املخول���ة ل���ه واس���تنادا لنص 
املادة 104م���ن قانون اإلجراءات 
واحملاكمات اجلزائية والتي تنص 
على: لرئيس الشرطة واألمن العام 
أن يصدر قرارا بحفظ التحقيق 
نهائيا ول���و كانت هناك جرمية 
وكان���ت األدلة كافي���ة إذا وجد 
في تفاهة اجلرمية أو ظروفها. 
فعندما أصدر الوزير قرار إلغاء 
اإلبعاد كان ذلك استعماال لسلطته 
القانونية والدستورية السيما 

على مخاطب���ة وزارة الداخلية 
بالبيانات واملعلومات  لتزويده 
مؤيدة باملستندات حول موضوع 
إلغاء قرار اإلبعاد إذ انه حصل 
عل���ى املعلومات واملس���تندات 
التحقيق من  وصور محاض���ر 
أح���د موظفي الوزارة خلس���ة 

وبطرق غير مشروعة بأن اتفق 
مع موظف عام منوط به احلفاظ 
على سرية العمل وصيانة األوراق 
واملس���تندات واحلف���اظ عليها 
وسرب ذلك املوظف املستندات إلى 
العضو مخالفا بذلك نص املادة 115 
من الدستور والتي تنص على: 

الداخلية وتبني أن التهمة املسندة 
للمتهمني ال يؤازرها دليل ومن ثم 
صدر قرار بعدم إبعاد املتهمني.

ومن بني م���ا الصق مبوكلي 
التصريحات تهم االجتار  خالل 
باملخ���درات وتهم أخ���رى رغم 
أن وزارة الداخلي���ة قد محصت 
الوافدين  املقدم م���ن  االلتماس 
وأجرت حتقيقا مبعرفة اجلهات 
املختصة بشأن ما نسب إليهما 
من جرائم وثبت إبراء ساحتهما 
لعدم وجود شبهة جرم ارتكبه 
الوافدان وكان ذلك محل وسبب 

إصدار قرار اإلبعاد اإلداري.
الوافدين اإليرانيني  أن  وزاد 
اللذين أصبحا محل تشهير سواء 
من النائب أو م���ن غيره، وهما 
من مواليد الكويت ولهما أقرباء 
التصريحات  كويتيون وجاءت 
كالصاعقة على هؤالء واعتصموا 
بالقضاء لنيل حقوقهم. مضيفا 
أن النائب الفاضل خالف القانون 
وحصل على أوراق ومستندات 
من وزارة س���يادية وهي وزارة 

الداخلية بطريق غير مشروع.
واوض���ح الصانع ان النائب 
حصل على أوراق القضية بطرق 
غير مشروعة إذ لم يتقدم بطلب 
إلى رئيس مجلس األمة باملوافقة 

مؤمن المصري
يعق���وب  احملام���ي  اته���م 
عبداحملسن الصانع بعض النواب 
بتجاوز السلطات األخرى حتى 
القضاء من أجل التكسب السياسي. 
وأن من يقول إن اإليرانيني جتار 
مخدرات يجب أن يكون القضاء 

وليس أي شخص آخر. 
ل� »األنباء«  وكشف الصانع 
ان موكليه االيرانيني قاما بالفعل 
برفع شكوى جزائية ضد النائب 
املتس���بب ف���ي اث���ارة القضية 
وزوجة أحد االيرانيني وضابط 
في الداخلية للمطالبة بتعويض 

مدني مؤقت قدره 5001 د.ك.
وكان الصانع قد عقد مؤمترا 
صحافي���ا في ديوان���ه مبنطقة 
كيفان امس للتعليق على مسألة 
الوافدين اإليرانيني اللذين صدر 
قرار من وزارة الداخلية بإبعادهما 
مؤخرا والذي صاحبه كثير من 

اللغط السياسي.
وقال الصانع: ان ما ادلى به 
أحد الن���واب حول قضية إبعاد 
إليهما جرائم  اإليرانيني وأسند 
س���بق ان حققت فيه���ا وزارة 
الداخلية كجهة اختصاص وانتهت 
إلى انتفاء شبهه اجلرمية املسندة 

إليهما.

)متين غوزال(احملامي يعقوب الصانع متحدثا خالل مؤمتره أمس




