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المحامي مبارك الشمري أولم بمناسبة تزكيته أميناً عاماً لالتحاد

»احملامني اخلليجيني«: ال نتدخل في أي أمور تضر بالوحدة الوطنية
عبدالكريم أحمد

أكد األمني العام الحتاد احملامني 
اخلليجيــني احملامــي مبــارك 
مجــزع الشــمري، أن النهوض 
مبهنــة احملاماة وتطويرها إلى 
جانب حتقيق مصالح جمعيات 
احملامني والهيئــات التي تضم 
احملامني بدول املجلس يعد أمرا 
في غايــة األهمية نظرا ألهمية 
مهنــة احملامــاة ودور احملامي 
في املجتمع. وأوضح الشمري 
فــي تصريــح صحافــي علــى 
هامــش حفل االســتقبال الذي 
أقيم مبناســبة تزكيته لشغل 
منصــب األمــني العــام الحتاد 
احملامني اخلليجيني مساء أمس 
األول أن األهــداف التي أنشــئ 
من أجلها سامية ونبيلة حيث 
ترتكــز على تشــجيع ونشــر 
الوعي مبهنــة احملاماة، إضافة 
إلى دعم وتنميــة أداء احملامني 
املمارسني للمهنة على املساهمة 

اخلليجي كافة.
وأشــار الشــمري إلــى أن 
االحتاد يسعى إلى مد يد التعاون 
والتنســيق مــع كل الكيانــات 
احمللية واإلقليمية والدولية ذات 
العالقة مبهنة احملاماة والعمل 
على النــأي عــن أي تدخل في 

الشؤون السياسية أو املنازعات 
الدينيــة وجتنــب كل ما يضر 
بالوحدة الوطنية، موضحا أن 
االحتــاد يعتبر كيانــا مهنيا ال 
يهــدف إلى الربــح وإمنا جلمع 
الهيئات واألفراد واملشــمولني 
مبجــال مهنــة احملامــاة بدول 

أن اإلشــراف على إدارة شؤون 
االحتــاد مكــون مــن جمعيات 
وهيئات احملامــني اخلليجيني، 
ويتولى الرئيس رئاســته ملدة 
سنة مالية واحدة من العضوين 
املمثلــني للدولــة املســتضيفة 
للجمعية العمومية، فيما يقوم 

بكل ما يؤدي إلى تأهيل وتطوير 
احملامني املســتجدين. وأضاف 
أن هــدف االحتــاد األبــرز هــو 
التعــاون والتكامــل مع األمانة 
العامة ملجلس التعاون اخلليجي 
بدعم أسس التعاون والترابط بني 
احملامني بدول مجلس التعاون 

مجلس التعاون اخلليجي.
وأفــاد بــأن مقــر االحتــاد 
الرئيسي ســيكون في الكويت 
ومــن اجلائز أن تفتح له فروع 
بدول املجلس بقرار من مجلس 
اإلدارة ويجوز نقل املقر الرئيسي 
بقرار من مجلس اإلدارة، مضيفا 

بإدارة شــؤونه مكتب تنفيذي 
مكون من األمني العام واألمناء 
العامــني املســاعدين. وتابــع 
قائــال: »إن االحتاد يســعى إلى 
مد جسور التعاون بني محامي 
دول مجلس التعاون من خالل 
تفعيل االتفاقيــة املوقع عليها 
من رؤساء دول مجلس التعاون 
بــدول اخلليج العربي، بشــأن 
مزاولة مهنة احملاماة للخليجيني 
وإيجاد صيغة توافقية ترضي 
جميع األطراف لتسهيل حضور 
احملامني اخلليجيني للترافع أمام 
محاكم دول مجلس التعاون، أمال 
بإيجاد قانون موحد ملمارســة 
مهنة احملاماة«. واختتم الشمري 
حديثه قائــال إن مهنة احملاماة 
بدول مجلس التعاون اخلليجي 
يجب أن تتطور من خالل سن 
قوانني وتشريعات تدفع ملصلحة 
هذه املهنة الســامية ألنها جزء 
ال يتجزأ مــن العدالة مبختلف 

أركانها.
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عقدت جمعيــة احملامني 
مؤمترا صحافيا مساء امس 
االول للحديــث عــن تبعات 
قرار حجز عضوها احملامي 
مشعل اخلنة، وذلك مبشاركة 
وحضور حشــد من النواب 
واحملامــني، واكد املتحدثون 
في املؤمتر ضــرورة توافر 
احلماية الالزمــة للمحامني 
واحتــرام مهنة احملاماة، بل 
وإقــرار قانــون جديد يوفر 
احلمايــة للمحامني ويحفظ 

كرامتهم.
بداية، قال احملامي مشعل 
اخلنة إنه لــم يكن يتصور 
جسامة ما آلت إليه األمور، 
مؤكــدا أنه لم يبــدر منه أي 
تعد على القاضي الشاكي وقد 
انتهى سوء الفهم بينهما في 
حينه، غير أنه فوجئ الحقا 

باســتدعائه من قبل النيابة 
وصدور قرار حجزه، مضيفا 
أن ما حــدث يدفع إلى إقرار 
التشريعات املناسبة التي من 
شأنها حماية احملامني وإرساء 

العدالة الراسخة.
بدوره، قال رئيس جمعية 
احملامني ناصــر الكريوين: 
إن املشــكلة التــي واجهتها 
اجلمعية مع النيابة العامة 
ليست وليدة حلظة، بل امتداد 
خلالفات سابقة بسبب عدم 
احترام املهنة لدرجة أنه في 
إحــدى املرات قلنا لهم نحن 
زمالؤكم فردوا قائلني ال لستم 
كذلك.  وأضاف: نحن ليس 
لدينا مشــكلة معهــم ولكن 
ندافع عن حقوقنا ونطالب 
باحترام مهنتنــا، ومن هنا 
نقول آن األوان إلقرار قانون 
جديد يوفر حماية للمحامني 

ويحفظ كرامتهم.
من جانبه، ذكر احملامي 
شريان الشريان أن اجلمعية 
حاولت حل أمورها مع النيابة 
داخل الغرف املغلقة، إال أنها 

لم جتد أبوابا مفتوحة.

وحتــدث احملامــي مهند 
الســاير، قائال: اليوم نشهد 
اعتداء على احملامني باســم 
القانون، ونحن نســتغرب 
أن يتــم اإلفراج عن احملامي 
اخلنة بكفالــة مالية بوقت 
يتم اإلفراج عن ضابط متهم 

بقضية.
من جهته، قال النائب عمر 
الطبطبائي إن اليوم هو يوم 
النواب بهذه القضية إلخراج 
تشريع يحمي احملامني فهؤالء 
يجب أن يلقــوا كل التقدير 
واالحتــرام، موجهــا كالمه 
للمحامــني بقولــه: إذا كنتم 
داخلني معركة فنحن سيوفكم 

داخل املجلس.
وبــدوره، شــدد النائب 
عبدالوهــاب البابطني على 
أهمية تعديل قوانني استقالل 
القضــاء وتنظيــم القضاء 
ومهنــة احملامــاة واحلبس 
االحتياطــي، مشــددا علــى 
ضــرورة وقــوف احملامــني 
صفا واحدا إلى جانب النواب 
بهذا الصدد، في وقت دعا فيه 
النتداب محامني من اجلمعية 
في مكتبه لالهتمام بقضايا 

احملامني وخدمتهم.
وحتــدث النائب أســامة 
الشــاهني مبينا أن املشكلة 
بهذا الشأن تتعلق باحلريات، 
مشــيرا إلى معاناة احملامني 
والعاملني في النقابات خالل 
أداء أعمالهم حيث ال تتوافر 
لهم احلماية املناســبة وهو 
ما يدعــو ألن تقر تعديالت 
حتميهم وهو سيكون ضمن 

أولوياتنا.

خالل مؤمتر صحافي مبشاركة عدد من النواب

»جمعية احملامني«: آن األوان إلقرار قانون 
جديد يحمي احملامني ويحفظ كرامتهم

انطالق مسابقة بن حثلني األولى حلفظ القرآن
أعلن محمد ســلطان بن 
حثلني عن انطالق مســابقة 
الشــيخ راكان بــن حثلــني 
رحمــه اهلل القرآنية األولى 
حلفظ القرآن الكرمي وجتويد 

تالوته والتي تقام بالتعاون 
مع جمعية آيات اخليرية.

وقال بن حثلني إن املسابقة 
الهدف منها حتفيز الشباب 
وحثهم على االرتباط بكتاب 
اهلل وحفظه فهو احلامي لهم 
فــي الدنيا كما أخبرنا نبينا 
محمد صلى اهلل عليه وسلم.

وكذلك تهدف إلى التكامل 
األدوار وتبادل اخلبرات بني 
اجلهات العاملــة في املجال 
القرآني في الكويت.ومن باب 
الوفاء ألهل القرآن ومن خدمة 
في الســر والعلن، أعلن بن 
حثلني أن املســابقة ستقوم 
بتكرمي شــخصيات قرآنية 
خدمت كتاب اهلل وساهمت 
في نشره وتعليمه في الكويت 
طوال السنني املاضية، فمن 
هذا الباب سوف تقوم املسابقة 
بتكرمي ٣ شخصيات كويتية 

تكرميا يليق بهم، مضيفا أن 
ذلك التكرمي شــيء قليل من 
حقهم علينا، ولكنها مبادرة 
نسعى إليفاء بعض من حق 

هؤالء علينا وعلى الوطن.
وصــرح بــأن املجلــس 
التنفيذي للمســابقة قد اقر 
النظام األساســي للمسابقة 
لكي يكون العمل على منهجية 
واضحة في البناء املؤسسي 
التي يعتمد على أعلى املعايير 
اإلداريــة. ووجه ابن حثلني 
الشــكر لــكل العاملــني في 
املسابقة واجلهات املشاركة 
من جمعيات نفع عام ومبرات 
خيرية وباألخص جمعية آيات 
اخليرية وعلى رأسها الدكتور 
عبداحملسن زبن املطيري على 
التعاون املثمر الذي حتقق في 
إخراج املســابقة بهذه احللة 

الرائعة. محمد سلطان بن حثلني


