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اصدر القاضي سيف اخلرينج امس 
قرارا يقض����ي باخالء س����بيل متهمني 
بقضيتني مختلفتني االولى كانت االعتداء 
عل����ى طفل والثانية س����رقة عن طريق 

الكسر.
كان دفاع املتهمني احملامي بشار النصار 
من مجموعة اخلشاب القانونية قد ترافع 

دافعا بانتفاء مبررات احلبس االحتياطي 
مبينا للمحكمة الشك في القضية والذي 
سيبينه امام قاضي املوضوع وقرر ان 
التحقيق قد انتهى، وكذلك املتهمان كويتيا 
اجلنسية فال يخشى ال على سير التحقيق 
وال على فرارهما الن موطنهما الكويت 

وال مظنة من هربهما.

إخالء سبيل متهمين في قضيتين مختلفتين

عدل
و حماكم

إعداد: مؤمن المصري

حملة أسعار مخفضة لدى بترا للصناعات الغذائية
املدير  الزاحم  السيد / عثمان  صرح 
التنفيذي لشركة بترا للصناعات 
الغذائية ، بأن حملة األسعار املخفضة 
ملنتجات األلبان الطازجة قد بدأت 
فعليا هذا األسبوع وذلك حتى تفي 
املزارع  إدارة الشركة بوعدها جتاه 
الطازج  التي لها فائض من احلليب 
إلى 25 طن يومي.  وأضاف  يصل 
أن حملة تخفيض األسعار التقل عن 
الزبادي  املنتجات مثل  %30 لبعض 
إدارة  الدايجستيف . حيث أن  ولنب 
الشركة أخذت على عاتقها استقبال 
كامل الكمية من املزارعني قبل انتهاء 
الزاحم بأن  هذا الشهراحلالي.ويأمل 
التعاونية بدورها  تقوم اجلمعيات 
التنموي واإلج��ت��م��اع��ي بتسهيل 

استقبال ه��ذه املنتجات الوطنية 
للسادة املستهلكني من املواطنني 

واملقيمني دون عوائق.

21 محاميًا أصدروا بيانًا طالبوا فيه بسرعة اإلفراج عن زميلهم

40 محاميًا اعتصموا أمام قصر العدل تضامنًا مع الجاسم
العليان: ما قاله الجاسم في ديوانيتي ال يستوجب المساءلة

كشرط الطالق سراحه، في حني 
جرت العادة على اطالق سراح من 
يتم التحقيق معه في قضايا الرأي 

والصحافة بضمان شخصي.
وفي اخلتام تؤكد جلنة الدفاع 
ع����ن حرية التعبي����ر بأنها ترى 
في النياب����ة العامة دوما خصما 
شريفا في مثل هذه القضايا التي 
يكون كبار املسؤولني طرفا فيها، 
وتطالب بس����رعة اطالق سراح 
الكاتب محمد عبدالقادر اجلاسم 
بضمان شخصي النه رجل قانون 
وشخصية معروفة ميكن االستدالل 

عليها بسهولة.
وال����ى ذل����ك اص����درت قائمة 
الوس����ط الدميوقراط����ي بالهيئة 
العامة للتعلي����م التطبيقي بيانا 
جاء فيه انه واميانا بالدس����تور 
والدميوقراطية في الكويت واميانا 
بان حرية الرأي والتعبير يكفلهما 
الدس����تور اننا في قائمة الوسط 
الدميوقراطي ف����ي الهيئة العامة 
للتعليم التطبيقي والتدريب نؤكد 
بثقتنا في القضاء الكويتي العادل 
ونزاهته وبالنيابة العامة كممثلة 
العمومية وفقا ملا نص  للدعوى 
اننا  اال  الكويتي،  الدستور  عليه 
نتمنى م����ن النيابة العامة اخالء 
س����بيل احملامي والكاتب محمد 
عبدالقادر اجلاسم من دون كفالة 
مالية حيث انه من املعروف انه في 
قضايا الرأي ال توجد كفالة مادية، 
ونطالب باخالء س����بيله بكفالته 
الشخصية او مبكان اقامته حيث ان 
محمد عبدالقادر اجلاسم ال يخشى 
هروبه او عدم حضوره جللسات 

التحقيق.
ختاما نؤكد نحن قائمة الوسط 
الدميوقراطي ف����ي الهيئة العامة 
للتعليم التطبيقي والتدريب ان 
حق التقاضي مكفول ألي شخص 
ومؤكدين بنزاهة القضاء الكويتي 

وبالنيابة العامة.

العظي����م ان يدمي عل����ى الكويت 
نعم����ة احلري����ة  والكويتي����ني 

واالستقرار.
ومن بني املوقعني على البيان 
كل من: محمد الدالل، عبداهلل عادل 
االحمد، عبدالكرمي بن حيدر، خالد 
الكندري، عبداهلل الكندري، عماد 
بوراش����د، وليد خالد احلساوي، 
حمد عبدالرزاق العميري، عثمان 
الس����يف، جاب����ر  عبداللطي����ف 
الضبيعي، عبداهلل عيسى العبدلي، 
العبداجلادر، احمد  خالد مساعد 
علي اخلميس، ف����الح احلجرف، 
العتيق����ي، حمود  عبداحملس����ن 
الهاجري، محمد حمزة صرخوه، 
العفيصان،  عبدالعزيز س����عدي 
خالد حمود الشمري، محمد ذعار 

العتيبي.
كما اصدرت جلنة الدفاع عن 
التالية جلمعية  حرية التعبي����ر 
اخلريجني بيانا طالبت فيه باالفراج 
عن الكاتب محمد عبدالقادر اجلاسم، 
واعلن����ت اللجنة في بيان لها عن 
وقوفه����ا وتضامنها م����ع الكاتب 
واحملامي محمد عبدالقادر اجلاسم 
احملتجز في النيابة العامة، وترى 
اللجنة ان تصرف النيابة العامة 
مع اجلاسم امر فيه تشدد بعد ان 
اش����ترطت عليه دفع كفالة مالية 

والتعبير ان تقوم النيابة املوقرة 
املتهمني فيه����ا واخالء  بص����رف 
س����بيلهم من دون ضمان، ولذلك 
فقد فوجئنا بالقرار الصادر في حق 
الزميل بإلزامه بدفع ضمان مالي 
قدره ألف دينار إلخالء س����بيله، 
على الرغم من انه محام معروف 
وكاتب مرموق وال يخشى هربه 
أو عدم حضوره جلسات التحقيق 
واحملاكمة، ومن هنا، فإننا نناشد 
السيد املستشار النائب العام املوقر 
معاجلة االمر بحكمته واعادة النظر 

في القرار السابق.
وفي الوقت نفسه، وفي اطار ما 
تشهده البالد من تصعيد سياسي 
يخشى فيه سعي البعض للتضييق 
على اآلراء احلرة الناقدة بش����كل 
موضوعي لالوض����اع العامة عن 
طريق تقدمي الشكاوى والدعاوى 
الكيدية، فإننا نناشد كل املخلصني 
البالد من ش����خصيات عامة  في 
وتيارات سياس����ية واجتماعية 
ومؤسسات املجتمع املدني ضرورة 
املبادرة الى التحرك السريع للذود 
عن احلري����ات العامة والتصدي 
حملاوالت التعدي عليها وتقييدها 
التي  الدستورية  تأكيدا للمبادئ 

نصت على ذلك.
وفي اخلت����ام نبتهل الى اهلل 

كل هذه االجراءات بحقه.
ومساء امس، أصدر 21 محاميا 
بيانا تضامنيا مع اجلاسم طالبوا 
فيه النائب العام بإطالق س����راح 
زميله����م احملتج����ز، وج����اء في 

البيان:
الرأي  إميان����ا من����ا بحري����ة 
والتعبير، والتزاما منا بقيم العدل 
واحلرية واملساواة، التي كفلها لنا 
الدس����تور واحتراما منا للقضاء 
الكويت����ي، فقد تابعن����ا القضية 
املرفوع����ة ضد زميلن����ا احملامي 
االستاذ محمد عبدالقادر اجلاسم 
من رئيس مجلس الوزراء وما يثار 
من العزم على تقدمي قضايا اخرى 
في ذات الصدد، فإننا نؤكد ابتداء 
اننا ال نعترض على حق رئيس 
احلكومة كفرد في تقدمي الشكاوى 
أو الدعاوى القضائية، ولكننا نفرق 
بني التعرض لشخصه الكرمي وبني 
نقده ومعارضة سياساته كرجل 
دولة مسؤول وش����خصية عامة 
يفترض الدس����تور والقانون ان 
يكون معرض����ا للنقد والتجريح 
املوضوعي على ان يتحلى الشاكي 
باعتباره ش����خصية عامة بروح 

املسؤولية لتقبل ذلك.
من جانب آخ����ر، فلقد اعتدنا 
كرجال قانون ف����ي قضايا الرأي 

النمش عما  وبسؤال احملامي 
اذا كان حجز اجلاس����م قد يسبب 
له ضررا قال: بالتأكيد. ولكن نحن 
نوجه هذا السؤال الى النيابة العامة 
التي أمرت بحجزه، وان تعيد االمور 
الى نصابها الصحيح، خاصة ونحن 
على ابواب عيد االضحى املبارك. 
ونحن نعلم ان هناك من في جهاز 

النيابة العامة عنده هذه الروح.
وأنهى النمش تصريحه قائال: 
وال يفهم من موقفنا هذا اننا ضد 
النيابة العامة، حيث ان قوتها قوة 
لن����ا، وان أي ضرب لقراراتها هو 
ضعف لنا كمحامني، ولكن سبق ان 

طالبنا باملالءمة في قراراتها.
من جهته، صرح حمد العليان 
صاحب ديوانية العليان التي اتهم 
اجلاسم بأنه أطلق فيها تصريحاته 
املس����يئة لس����مو رئيس مجلس 
الوزراء خالل ندوة أقيمت بها، بأنه 
انطالقا من املادة 36 من الدستور، 
واحتراما لدستور الكويت الذي لم 
الوزراء  يجعل ذات سمو رئيس 
مصونة من النقد واالنتقاد، اعلن 
تأييدي لالستاذ محمد عبدالقادر 
اجلاسم واستعدادي للشهادة امام 
القضاء دفاعا عنه وعن حقه فيما 
أبداه من رأي. مشيرا الى ان ما قاله 
اجلاسم في ديوانيته ال يستوجب 

مؤمن المصري ـ آالء خليفة
التوالي،  الثالث عل����ى  لليوم 
وفيما اس����تمر احتج����از احملامي 
والكاتب محمد عبدالقادر اجلاسم 
في مق����ر االدارة العامة للمباحث 
اجلنائية بع����د امتناعه عن دفع 
الكفالة املالية في القضية املرفوعة 
ضده من رئيس مجلس الوزراء، 
قام نحو 40 محاميا باالعتصام أمام 
مبنى قص����ر العدل أمس تضامنا 
مع اجلاسم، وكان اجلاسم قد ابلغ 
الدفاع عنه خالل زيارتهم  فريق 
له في مقر احتج����ازه في االدارة 
العامة للمباحث اجلنائية بضرورة 
االسراع في تقدمي شكوى جزائية 
ضد النائب العام، بتهمة احتجاز 

فرد في غير احلاالت القانونية.
وفي لقاء مع »األنباء« صرح 
أمني سر جمعية احملامني الكويتية 
احملامي مش����عل النمش بأنه من 
وجهة نظر جمعية احملامني، سواء 
اتفقنا مع ما طرحه الزميل اجلاسم 
أو لم نتف����ق معه، فإن اعتراضنا 
وحتفظنا على اجراءات التحقيق 
التي متت معه امام النيابة العامة، 
حيث انه ل����م توجه اليه االلفاظ 
والعبارات املنسوبة اليه واملوجهة 
الى سمو رئيس مجلس الوزراء.

ونحن نعتقد ان النيابة العامة 
غي����ر مختص����ة بالتحقي����ق في 
هذه الش����كوى حيث ان صاحبة 
االختصاص فيها هي االدارة العامة 
للتحقيقات ألن الش����كوى ال تعد 
جرمية سب وقذف وامنا هي جنحة 

سب عادية.
واضاف النمش انه خالل لقاء 
عدد م����ن اعضاء مجل����س ادارة 
جمعية احملامني باجلاس����م ملسنا 
اصراره على عدم دفع الكفالة ألن 
ما نس����ب اليه ال يعدو ان يكون 
رأي����ا، وبالتالي فإن قضايا الرأي 
ال يتم التعامل معها بهذه الكيفية 

وبهذه الطريقة.

»هيومن رايتس« تطالب باإلفراج عن الجاسم
أ.ف.پ: طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش باإلفراج 
الفوري عن محمد اجلاسم وقالت املنظمة في بيان انه على 
النيابة العامة األمر باالفراج فورا عن اجلاسم وهو محامي 
وصحافي من ابرز منتقدي احلكومة. واعتبرت س����ارة لي 
ويس����تون مدير املنظمة ملنطقة الشرق األوسط في البيان 
ان اعتقال اشخاص انتقدوا احلكومة خالل لقاء مع اصدقاء 
يضر من دون ش����ك بصورة الكويت وهي من اكثر الدول 

ليبرالية في املنطقة.

»الداخلية«: اإلفراج عن الشرطة 
الموقوفين انضباطيًا بمناسبة العيد

اصدر وزي���ر الداخلية الفريق الركن.م الش���يخ جابر اخلالد 
تعليمات���ه وتوجيهاته لالفراج عن جميع اعضاء قوة الش���رطة 

املوقوفني انضباطيا مبناسبة حلول عيد األضحى املبارك.
وقالت ال���وزارة في بيان صحافي ان وكي���ل وزارة الداخلية 
الفريق احمد عبداللطيف الرجيب اصدر قرارا باالفراج عن جميع 
اعضاء قوة الشرطة املوقوفني انضباطيا بالتوقيف االنضباطي 

وذلك اعتبارا من اليوم االربعاء.

مستهترون وخمور مغشوشة حصيلة حملة »األحمدي«

عبداهلل قنيص ـ محمد الجالهمة
م���ع تعدد الضبطي���ات في نطاق االحمدي وتس���اقط املطلوبني 
واملش���تغلني في اوكار مشبوهة، وايضا مع اغالق اوكار االتصاالت 
الدولية ومالحقة املستهترين، تبقى حقيقة وهي ان مدير امن محافظة 
االحمدي العميد عبدالفتاح العلي قادر على حتقيق انضباط ملموس 
بعد فترة وجيزة داخل كبرى محافظات الكويت من ناحية املساحة 

ووجود وافدين بداخلها.
وقال مصدر أمني ان احلمالت التي تشنها مديرية امن االحمدي 
باش���راف من مدير االمن العميد عبدالفتاح العلي ومساعده العقيد  
والرائد النش���ط فالح الهزيلي أس���فرت عن رصد وكر يقدم خدمات 
االتصاالت بسعر 20 فلسا للدقيقة الواحدة وعليه متت مداهمة الوكر 
وضبط وافد آسيوي ومبلغ 40 دينارا حصيلة عمل ساعات محدودة 

الى جانب ضبط 2 هارديسك و27 هاتفا ارضيا وعدد 2 حاسبة.
م���ن ناحية اخرى مت الوصول الى معلومات عن اس���تغالل وكر 
لألعمال املنافية لآلداب وقامت مديرية االمن مبداهمة الوكر وضبط 
3 آسيويني و4 آسيويات واعترف جميع من كانوا بداخل الوكر بادارة 

وممارسة الدعارة.

وفي اطار مكافحة ظاهرة االس���تهتار والرعونة كان لرجال أمن 
االحمدي وقفة اذ مت استهداف املستهترين في مناطق صباح السالم 
والرقة والصباحية وجابر العلي وجرى حترير 80 مخالفة مرورية 

مع توثيق هذه املمارسات اخلطرة بكاميرات أمنية.
وإلى قضايا اخلمور املستوردة واحمللية مت االشتباه في آسيوي 
اثناء توقيفه في ساحة ترابية وقام رجال االمن بالقبض عليه ليعثر 
معه على كمية من اخلمور املستوردة واحمللية والتي تبني ان جميعها 
مغشوشة، كما مت االشتباه في آسيوي آخر ليعثر رجال االمن معه 

على شنطة بداخلها كمية من اخلمور.
وبعيدا عن األحمدي وحتديدا في منطقة الصاحلية كان لضباط 
مخفر الصاحلية املالزم اول غنيم املطيري اجناز جديد حينما اغلق 
ومبعاونة م���ن زمالئه في مخفر الصاحلية وك���را آخر لالتصاالت 

الدولية افتتح حديثا في بناية جتارية.
وقال مصدر أمني ان احد مصادر املالزم اول غنيم املطيري همس 
في اذنه عن وجود سنترال يقدم خدمة االتصاالت الدولية املسروقة 
بأس���عار زهيدة، لينطلق برفقة افراد من مخفر الصاحلية ويغلقوا 

الوكر ويعثروا على كيبالت وهواتف وأجهزة تقدم هذه اخلدمات.

رفضت طلب محاميها إطالق سراحها

»الجنايات« تحيل  المتهمة بحريق العيون
إلى الطب النفسي لفحص قواها العقلية

بطالن عقد شركة »تايم شير«

حجز دعوى تزوير وافد كوري للحكم
حجزت الدائرة اجلزائية التاسعة باحملكمة الكلية أمس 
برئاسة املستشار عبدالرحمن الدارمي وأمانة سر أحمد علي 
دعوى تزوير متهم فيها وافد كوري بتزوير تصريح دخول 
أفراد منسوب صدوره للهيئة العامة للصناعة جللسة 12/1 
للحكم. وقد حضر مع املتهم احملاميان محمد منور املطيري 
وأحمد نش����مي الظفيري وترافعا ش����فاهة ودفعا ببطالن 
التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة الس����تعانة النيابة 
مبترجم ال يتقن لغة املتهم. كما دفعا بعدم علم املتهم بأن 
تصريح الدخول محرر رسمي وبالتالي انتفاء القصد اجلنائي. 
ودفع احملامي����ان بانتفاء احتمال حصول الضرر مما ينفي 
جرمية التزوير، بل إن اجلرمية برمتها قامت على حس����ن 

القصد والرغبة في إجناز وأداء أعمال هامة للدولة.

طالب دفاع )ن.ع.( املتهمة 
بإشعال احلريق في خيمة 
عرس العيون احملامي زيد 
اخلباز أمس محكمة اجلنايات 
بإحالة موكلته إلى جلنة من 
أساتذة الطب النفسي للكشف 
على قواه����ا العقلية ومدى 
مسؤوليتها عن تصرفاتها.=، 
إال أن احملكمة رفضت طلب 
الدفاع بإخالء سبيل املتهمة 

بأي ضمان.
وقد استجابت احملكمة 

برئاسة املستش����ار عادل الصقر وأمانة سر هشام سماحة 
لطلب����ات الدفاع وأجلت نظر الدعوى جللس����ة 12/8 وعلى 
النيابة العامة ندب أحد األطباء النفسيني مبستشفى الطب 
النفس����ي لتوقيع الكشف الطبي على املتهمة لبيان حالتها 
النفسية والعقلية لبيان ما إذا كانت مصابة مبرض عقلي 
من عدمه. وفي احلالة األولى بيان ما إذا كانت مسؤولة عن 
أفعالها من عدمه مع حترير تقرير مفصل عن حالتها يعرض 

على احملكمة فور االنتهاء منه.
كما أمرت احملكمة بإعالن الشهود الذين طلبهم احملامي 
اخلباز لالستماع إلى إفاداتهم وهم: زوج املتهمة، واخلادمة 
التي قررت أنها شاهدت املتهمة وهي تسكب البنزين على 
اخليمة وتقوم بإش����عالها، وضابط مباحث اجلهراء طالل 
سعيد ومدير إدارة الطب الش����رعي باإلدارة العامة لألدلة 

اجلنائية حماد مناحي العنزي.

قضت الدائرة املدنية 17 
مبحكمة االستئناف برئاسة 
املستشار أبو الفضل هريدي 
وأمانة سر عماد الدين علي 
بإلغ���اء حك���م أول درجة 
وقضت ببطالن عقد مواطن 
مع إحدى الش���ركات التي 
الوقت )تامي شير(  تبيع 
وألزمت الشركة بأن تؤدي 
للمواطن مبلغ 3300 دينار 

وألزمتها املصروفات.
وتتلخ���ص واقع���ات 

الدعوى في أن املواطن أقامها ضد الشركة على سند من 
القول إنه قد تعاقد معها على ملكية أسبوع في منتجع 
ف���ي لبنان نظير مبلغ 3500 دينار، دفع منه مبلغ 1750 
دينارا والباقي يتم س���داده على أقساط قيمة كل قسط 

70 دينارا.
وحيث ان املواطن قد وفى بكامل الثمن املطلوب، ودأب 
على مطالبة الش���ركة بتوفير اخلدمة املتعاقد عليها، إال 
أن الشركة لم تقم بالوفاء بااللتزامات امللقاة على عاتقها 
مبوجب العقد بحجج واهية، إذ لم يقدم للمواطن أي من 
اخلدمات الواردة بالعقد على الرغم من املطالبات واإلنذار 
الرس���مي، مما حدا باملواطن إلى إقامة دعواه عن طريق 
محاميه حس���ن العجمي الذي قام بدوره بإنذار الشركة 
وتكليفها بتنفيذ االتفاق املبرم بينها وبني موكله، إال أن 

الشركة لم حترك ساكنا.
وقال احملامي العجمي في تصريح ل� »األنباء« إن موكله 
يحتفظ بعد هذا احلك���م بحقوقه للمطالبة بالتعويض 
املناسب اجلابر للضرر. مؤكدا أنه سيقيم دعوى أخرى 

الحقة بهذا الشأن.

احملامي زيد اخلباز 

احملامي بشار النصار

جانب من االعتصام مجموعة من احملامني اعتصموا أمام قصر العدل أمس تضامنا مع اجلاسم

احملامي عبداهلل عادل االحمداحملامي محمد عبدالقادر اجلاسم

احملامي حسن العجمي

اآلسيوي وأمامه كمية من اخلمور املغشوشةعدد من اآلسيويني مت ضبطهم في أحد األوكار


