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وزارة الـدفــــــاع
رئا�سة الأركان العامة للجي�ش

اإعـــــــــــــــــــــــالن

 لالإطالع على �سروط اللتحاق بكلية علي ال�سباح الع�سكرية على املوقع الإلكرتوين :

www.kuwaitarmy.gov.kw/college/default.htm

ب�سم اهلل الرحمن الرحيم

اأوًل : ال�سروط العامة : 

1- اأن يكون كويتي اجلن�سية .
2- اأن يكون حممود ال�سرية وال�سلوك وح�سن ال�سمعة .

3- األ يكون قد �سبق احلكم عليه يف جناية اأو يف جنحة خملة بال�سرف اأو الأمانة ما مل يرد اإليه اإعتباره ، ويحول دون قبوله احلكم باإيقاف 
تنفيذ العقوبة اأو التقرير بالإمتناع عن النطق بالعقاب .

4- األ يكون قد �سبق ف�سله من خدمة احلكومة بحكم اأو بقرار تاأديبي نهائي .
5- اأن يكون لئقًا �سحيًا للخدمة امليدانية وفقًا لل�سروط ال�سحية املعتمدة .

6- اأن يكون حا�سالً  على �سهادة باملوؤهل العلمي املطلوب معرتف بها وم�سدقة من وزارة الرتبية والتعليم العايل .
7- اأن يجتاز املقابلة ال�سخ�سية .                                      8- اأن يجتاز الطالب اختبارات القبول يف كلية علي ال�سباح الع�سكرية .

ثانيا ً : ال�سروط اخلا�سة للجامعيني :

1- اأن يكون حا�سالً  على ال�سهادة اجلامعية اأو ما يعادلها .
2- اأن ل يتجاوز 24 عامًا عند التحاقه بالكلية . اأما احلا�سلني على درا�سات عليا فال يتجاوز عمره 28 عامًا .

ثالثا ً : ال�سروط اخلا�سة حلملة �سهادة الدبلوم : 

1- اأن يكون حا�سالً  على �سهادة الدبلوم والتي ي�سرتط للح�سول عليها توافر �سهادة الثانوية العامة.
2- اأن ليقل التـقدير عن جيد للتـخ�س�سات العلمية وجيد جداً  للتـخ�س�سات الأدبية .

3- اأن ل يكون متزوجـاً .                                                   4- اأن ل يتجاوز 22 عاماً  عند اإلتحاقه بالكليـة .
رابعـا ً : ال�سروط اخلا�سة حلملة �سهادة الثانوية العامة :

1- اأن يكون قد بلغ من العمر 17 عاماً  ومل يتجاوز 21 عاماً  عند التحاقه بالكلية .
2- األ يكون قد �سبق له التقدم للت�سجيل بالكلية اأكرث من مرتني ومل يقبل .

3- األ يكون املتقدم متزوجاً  .
4- اأن يكون حا�سالً  على �سهادة الثانوية العامة بن�سبة %62.2 للق�سم العلمي وبن�سبة %68.4 للق�سم الأدبي.

5- معدل �سهادة الثانوية العامة مقررات ل يقل عن 2.11 نقطة للق�سم العلمي وعن 2.42 للق�سم الأدبي.
خام�سـا ً : مدة الدرا�سـة واملكافاآت ال�سهرية :

1- مـــــــدة الدرا�ســـــــة للمقبولني يف كلية علـــــــي ال�سباح الع�سكرية من اجلامعيني �سنة درا�سية واحدة مينحـــــــوا خاللها مكافاأة �سهرية 350 دينار 
ويوىل من يجتاز منهم الدرا�سة بنجاح �سباط مقاتلون يف اجلي�ش برتبة مالزم ومينحوا اأقدمية اعتبارية ملدة �سنة من تاريخ التخرج .

2- مدة الدرا�سة للمقبولني يف كلية علي ال�سباح الع�سكرية من حملة �سهادة الدبلوم والثانوية العامة ثالث �سنوات درا�سية ومينح خاللها 
حملة �سهادة الدبلوم مكافاأة �سهرية 300 دينار طوال مدة الدرا�سة وحملة �سهادة الثانوية العامة 250 دينار لل�سنة الأوىل و 300 دينار 

لل�سنة الثانية والثالثة ويوىل من يجتاز منهم الدرا�سة بنجاح �سباط مقاتلون يف اجلي�ش برتبة مالزم.

�سـاد�سـا ً : الأطباء الب�سريني : 

1- يكون قبول الأطباء الب�سريني ك�سباط اخت�سا�سيني وفقاً  لالأحكام التاليـة :- 
اأ- يقبل الطبيب يف رتبة مالزم اأول ، ومينح ثالث عالوات فيها ، وحت�سب له كل عالوة ك�سـنة يف اأقدمية الرتبة .

ب - يقبل الطبيب احلا�سل على دبلوم اخت�سا�ش ل تقل مدة الدرا�سة فيه عن �سنة كاملة بعد ح�سوله على البكالوريو�ش ، يف اأدنى مربوط 

رتبـــــــة نقيـــــــب ، فاإذا كان اأم�سى مدة يف عمل يفيد منه خربة بعد ح�سوله الدبلـــــــوم ، منح عالوة عن كل �سنة بحيث ل يتجاوز العالوتني 

وحت�سب كل عالوة ك�سنة يف اأقدمية الرتبة .  

ج -  يقبـــــــل الطبيـــــــب احلا�سل علـــــــى �سهادة تخ�س�ش عليا يف اأدنى مربوط رتبـــــــة رائد ، فاإذا كان قد اأم�سى مـــــــدة يف عمل يفيد منه خربة بعد 

ح�سوله على �سهادة التخ�س�ش ، منحه عالوة عن كل �سنة بحيث ل يتجاوز العالوتني ، وحت�سب له كل عالوة ك�سنة يف اأقدمية الرتبة . 

2-  يلحق املقبولني بدورة يف كلية علي ال�سباح الع�سكرية ملدة 4 �سهور .
3- يخ�سع الأطباء الب�سريني لل�سروط املعتمدة من وزارة ال�سحة .

�سابعـا ً : امل�ستندات املطلوبة : 

1- �سهادة اجلن�سية الكويتية الأ�سلية  و�سورة عنها.                  2- �سهادة اجلن�سية الأ�سلية اخلا�سة بالوالدين و�سورة عنها .
3- ال�سهادة الدرا�سية معتمدة وم�سدقا عليها + 3 �سور عنها .    4- �سهادة امليالد الأ�سلية + 3 �سور عنها .

5- عدد ) 8 ( �سور �سخ�سية قيا�ش 4× 6 مك�سوف الراأ�ش .        6- عدد ) 8 ( �سور �سخ�سية قيا�ش 4× 6 بالغـرتة والعقـال .
7- البطاقة املدنية الأ�سلية + 3 �سور عنها .                             8- �سهادة بال�ستمرار بالدرا�سة ملن م�سى على �سهادته اأكرث من عامني .

تعلــن رئا�ســة الأركان العامــة للجي�ش عن قبول دفعات جديدة كطلبــة �سباط يف كلية علي ال�سبــاح الع�سكرية للعام 

الدرا�سي القادم على النحو التايل :

1- دفعة من اجلامعيني نظام �سنة درا�سية ومينح اخلريجني دبلوم العلوم الع�سكرية .
2- دفعة من حملة �سهادة الدبلوم والثانوية العامة نظام ثالث �سنوات درا�سية ومينح اخلريجني بكالوريو�ش العلوم الع�سكرية.

يبداأ الت�سجيل يف الفرتة من 6 يوليو اإىل 22 يوليو 2010

العنجري: العديد من الش�يوخ والسياس�يين يتعرضون لنقد ولم يتقدموا بأي شكوىأس�يل: الفضالة ينتمي إلى تيار تاريخه مش�رف وله وقفات ضد الفس�اد والمفسدين

خالل ندوة عقدها أمس األول

«التحالف الوطني«: الحكم على الفضالة استمرار لمالحقة أعضاء التيار الوطني

د.أسيل العوضي تلقي كلمتها وخلفها صورة الفضالة )قاسم باشا(جمع من احلضورالنائبان عبدالرحمن العنجري وصالح املال حضرا املؤمتر الصحافي

سامح عبد الحفيظ
عقد التحالف الوطني الدميوقراطي ندوة 
أمس األول عل���ى خلفية احلكم القضائي 
الصادر ضد األمني الع���ام للتحالف خالد 
الفضالة وأكد املشاركون في الندوة ان هذا 
احلكم هو استمرار ملالحقة السلطة ألعضاء 
التيار الوطني منذ نشأته في الكويت، وأن 
أحداث الس���جن واالعتقال أصبحت سمه 
ألعضاء هذا التيار ال���ذي قدم الكثير من 
التضحيات من أج���ل الكويت وتطورها، 
فقدم السجناء والشهداء دفاعا عن الدستور 

واحلرية.
ومن جانبها أكدت عضو مجلس األمة 
النائب د.أسيل العوضي اننا نحترم الشق 
القضائي من احلك���م، ولكن هناك جانب 
سياس���ي، ووجهت عدة تساؤالت لسمو 
رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد 
بالقول: »ماذا استفدت يا شيخ ناصر من 
هذا احلكم؟ وهل س���ألت نفسك »اشفيهم 
الشباب علي«؟ وما الذي يجعل شابا وطنيا 
مخلصا ليس عنده أي مصالح شخصية 

ان يقول عنك هذا الكالم؟«.
وأضافت: »اس���مح لي يا شيخ ناصر 
اوضحل���ك ان خالد الفضال���ة ينتمي الى 
تيار تاريخه مشرف وكانت له وقفات منذ 
تأسيس الدولة ضد الفساد واملفسدين، تيار 

حتركه قناعاته وليس أي شيء آخر«.
وقالت العوضي أحب أن أؤكد لك يا شيخ 
ناصر أنه ال احد يحض عليك باملهانة ولكن 
ال تلوم الناس الذين خرجوا عن طورهم 
فحينما تكون حكومتك متردية ومترددة 
وبعض الوقت حتمي الفس���اد واملفسدين 

فال تُلم الناس.

تطبيق القانون

وأضافت: »اس���مح لي يا سمو الشيخ 
ناصر إذا كنت تظن أن حبس خالد رسالة 
لآلخرين فأنت مخطئ اإلنسان الوطني احلر 
ال يهاب السجن وارجع للتاريخ، اذا كنت 

تظن ان مالحقة الشباب الوطني ستوفر 
لك الهيبة فانك مخط���ئ فاحترام الناس 
لك وحبهم لك س���يكون من خالل تطبيق 
القانون ومحاربة الفساد الذي يزيد يوما 

بعد اآلخر«.
وم���ن جهته قال عض���و مجلس األمة 
عبدالرحم���ن العنجري أمتن���ى أال يكون 
احلكم على خالد الفضالة تكريسًا لثقافة 
جديدة في الكويت، مستغربا ان يتم إلقاء 
القبض على ش���اب مثل خالد ألنه انتقد 
رئيس الوزراء، مؤكدا ان العديد من الشيوخ 
والسياسيني يتعرضون لنقد ولم يتقدموا 
بش���كوى وإذا صدرت عقوبة جزائية تتم 
م���ع وقف التنفيذ لكن قضية خالد جاءت 

مع التنفيذ وال اعلم السبب.
وقال ان خالد الفضالة إنس���ان وطني 
ومثابر عرفته حينما كان طالبا في الواليات 
املتحدة األميركية ودوافعه وطنية بحتة، 

هدفه فقط مصلحة الكويت.
ومن جانبه قال محامي خالد الفضالة 
حسني الغريب ان خالد الفضالة يدفع ضريبة 
احلرية وحرية ال���رأي، مؤكدا ان محامي 
الفضالة لم يتمكنوا حتى اآلن من االطالع 
على أسباب احلكم كي نتمكن من معرفة 

األبعاد والدوافع القانونية للحكم.
وطمأن الغريب بأن محامي خالد يعملون 
يوميا من اجل اتخاذ اإلجراءات القانونية 
الس���ليمة في سبيل اس���تعادة الفضالة 
حلريته، وكش���ف عن ان هيئة الدفاع عن 
الفضالة ستتقدم اليوم األحد بطلب لرئيس 
احملكمة الكلية لتحديد جلسة سريعة جدا 
للنظر في االستئناف في احلكم وسنتقدم 

بطلب وقف تنفيذ احلكم.
وأوض���ح انه من الناحية القانونية لم 
يرتكب الفضالة أي مشكلة قانونية، فهو 
أبدى وجهة نظر وتعليقه على ما كش���ف 
عنه تقرير ديوان احملاسبة من جتاوزات 
مالية ومن بني هذه التجاوزات ان ديوان 
سمو رئيس مجلس الوزراء انفق في يوم 4 

ماليني دينار بال أي مستندات تبرر ذلك.
وأوضح الغريب ان خالد الفضالة استخدم 
حقه الدستوري والقانوني واالجتماعي في 
بيان اخللل الذي ش���اب ادارة املال العام، 
وقال ان خالد الفضالة سيكون بني احبائه 

قريبا جدا.
ومن جهتها أصدرت أس���رة الس���جني 
السياسي وسجني الرأي أمني عام التحالف 
الوطني الدميوقراطي خالد سند الفضالة 

البيان التالي:

خيبة أمل

«نحن أس���رة خالد سند الفضالة نقدر 
ونحترم أحكام القضاء وجنلها وإذ نعرب 
عن خيبة أملنا ملا آلت إليه األمور في القضية 
املرفوعة من سمو رئيس مجلس الوزراء 
الش���يخ ناصر احملمد الصباح ضد ابننا 
خالد، وبقدر األلم الذي نعيشه اليوم بغياب 
حبيبنا خالد الذي يعيش أياما من حياته 
خلف قضبان السجن، فإننا، وبذات القدر، 
نفخر بخالد كل فخر، ويحدونا الش���عور 
باالعتزاز والكرامة، لعلمنا األكيد أن دخول 
خالد الس���جن لم يكن يوما بسبب كونه 
فاسدا أو سارقا أو مرتشيا أو مجرما، كما 
أن���ه لم يهرب من تطبي���ق حكم قضائي، 
بل دخل سجنه مرفوع الرأس، إميانا منه 
بأن ح���ب الوطن هو خدمة الوطن وليس 
مجرد كلمات تقال ال معنى لها، دخل سجنه 
رافعا راية وطنه الذي أحبه وأخلص إليه، 
دافعا ضريبة دفاعه املستمر عن مكتسبات 
الوطن، ودستوره، وحاضر إخوانه وأخواته، 

ومستقبل أبنائه.
وأضاف البيان: »إنن���ا نرى أن احلكم 
الص���ادر بحق ابننا خالد قد جاء قاس���يا 
جدا ومشموال بالنفاذ ومن دون كفالة، وقد 
الحظنا جميعا أن األحكام السابقة بقضايا 
مشابهة لقضية ابننا خالد جاء مبنطوق 
حكمها وجود كفالة إليقاف النفاذ، وهذا ما 
يجعلنا نطالب قضاءنا العادل بتحديد جلسة 

مس���تعجلة لنظر االستئناف ونظر طلب 
وقف تنفيذ احلكم ولو بكفالة مالية إلطالق 
سراحه حتى صدور حكم االستئناف كما 
نطالب بأن يتاح لنا استخدام كل ما يبيحه 
لنا القانون من وسائل الدفاع املشروعة وبال 
استثناء كما ينص على ذلك القانون بأن 
من واجب احملكمة أن تس���اعد املتهم على 
إثبات براءته وأن حتقق جميع مطالبه في 

سبيل الوصول إلى ذلك«.
ونقول لك يا خالد: إن كانت كلماتنا هذه 
يصل صداها اليوم إليك وأنت سجني، فأقول 
لك كأب: اشتقت إليك يا ابني، واشتاقت لك 
أس���رتك وزوجتك وابنك الذي يسأل عنك 
دائما وأنت بعيد عنه، وأنا على يقني يا ابني 
أنه سيأتي اليوم الذي ستروي له وألبناء 
جيله ما يح���دث اآلن، وأن تقول لهم بكل 
فخر واعتزاز أنك آثرت السجن على احلرية 
بسبب تهمتك احلقيقية وهي حبك لوطنك، 
وأن تؤكد لهم أن احلق قد ينام قليال لكنه 
ال ميوت أبدا، وتخبرهم كم جميل أن يحيى 

اإلنسان من أجل وطنه.
تأكد يا خالد أن محبيك كثر، وال تقلق 
علينا، فنحن في عناية اهلل، وأهل الكويت 
كلهم معن���ا يغمروننا بحبهم وبتعاطفهم 
الصادق، مؤكدين لنا أن وطننا الكويت مازال 
جميال، مازال قلبه نابضا بكل خير وأناسه 
طيبون، أنت معنا في كل حلظة، ندعو لك 
بصلواتنا، نسأل العلي القدير أن يخفف 

عنك وطأة السجن، وأن تبقى رمزا شامخا 
للحرية مبعنوياتك الصلبة وروحك املثابرة 
والقوية. ونعدك يا خالد بأننا بعون اهلل 
لن نتوقف عن مساعينا في سبيل ضمان 
حريتك وعودتك إلى أحضان عائلتك، وال 

تخش وطنك، فأهله لم ينسوك.
وأصدر التحالف بيانا مطبوعا حصلت 
»األنباء« على نسخة منه جاء فيه: »ونحن 
اذ نترك اجلوانب القانونية لألخ احملامي 
حسن الغريب، محامي الفضالة، فاننا نود 
التأكيد على أن ما يتعرض له األخ الفضالة 
هو مالحق���ة باطنها سياس���ي وظاهرها 
قانوني، و»التحالف« يجدد دعمه لألمني 
العام وتضامنه معه حت���ى ينال حريته 

ويعود الى أسرته وأصدقائه.
وزاد البان:ما يتعرض له الفضالة اليوم 
هو استمرار ملالحقة السلطة ألعضاء التيار 
الوطني منذ نشأته في الكويت، وأحداث 
السجن واالعتقال أصبحت سمة ألعضاء 
هذا التيار الذي قدم الكثير من التضحيات 
من أجل الكويت وتطورها، فقدم السجناء 

والشهداء دفاعا عن الدستور واحلرية.

دروع

 وأضاف: لقد أكدت كوادر التيار الوطني 
على مر األحداث السياسية في الكويت أنها 
دروع حتمي الدولة من انحرافات السلطة، 
انحرافات جنحت أحيانا قليلة في تعليق 

الدستور، وأحيانا كثيرة في حماية قوى 
الفساد بكل أش���كالها، وال ميانع أن يقدم 
التيار الوطني املزيد من املعتقلني والشهداء 

دفاعا عن الدولة الدستورية.
وبني ان عملية االعتق����االت واملالحقات 
السياسية لن توقف التيار الوطني والتحالف 
حتديدا عن استكمال مسيرة رجاالت الكويت 
في مواجهة الفساد أيا كانت أطرافه، وان كان 
هناك من يعتقد أن اعتقال الفضالة رسالة لنا 
وللتيار الوطني والشرفاء من أبناء الكويت، 
فرسالتنا كانت واضحة في املهرجان الذي 
حدث ف����ي املقر يوم االربعاء املاضي، حيث 
ذابت جميع اخلالفات السياسية والفكرية 
وحتى الشخصية بني أبناء الوطن الواحد في 
مواجهة تعسف السلطة في استخدام أدواتها، 
والدفاع عن احلريات. وفي النهاية، نود أن 
نتقدم بالشكر جلميع النواب والكتل البرملانية 
التي وقفت وتضامنت مع األمني العام الفضالة 
برغم االختالف الفكري بيننا وبينهم.. ونتقدم 
بالشكر لالخوة في املنبر الدميوقراطي على 
دعمهم الكبي����ر للتحالف وموقفهم الوطني 
جتاه ما يتعرض له التحالف، كما نش����كر 
القوى السياسية ومؤسسات املجتمع املدني 
التي أبت إال أن تكون بجانب احلق في قضية 
الفضالة، وكذلك القوى الطالبية التي تضامنت 
مع الفضالة، والشكر األكبر للمواطنني الذين 
غمرونا مبشاعرهم الصادقة جتاه ما يتعرص 

له الفضالة.

»االستئناف« تنظر دعوى خالد الفضالة اليوم
إعداد: مؤمن المصري

قررت دائرة اجلنح املستأنفة امس برئاسة 
املستشار محمد اخللف نظر استئناف امني عام 
التحالف الوطني خالد الفضالة في الدعوى 
املرفوعة ضده من قبل سمو رئيس مجلس 
الوزراء املقضي فيها بحسبه ثالثة اشهر مع 

الشغل والنفاذ وغرامة 150 دينارا.
يذكر ان دفاع الفضالة املتمثل في احملامي 
حس����ني الغريب ق����دم امس طلب����ا حملكمة 
االس����تئناف لتحديد جلس����ة عاجلة لنظر 
اس����تئناف الفضالة وقد استجابت احملكمة 
لطلب الغريب وحددت جلسة اليوم )االثنني( 

لنظر االستئناف.
وعلمت »األنباء« من مصادر مقربة من 

الدفاع ان احملامي الغريب س����يطالب احملكمة بإخالء س����بيل 
الفضالة بأي ضمان تراه احملكمة حلني الفصل في االستئناف 
حيث ان الفضالة مواطن كويتي وجهة عمله معروفة ومحل 

إقامته معروف وال يخشى من هروبه.
كان االدعاء العام قد اسند للفضالة انه في يوم 2009/11/16 

بدائرة مخفر ش����رطة املباح����ث مبحافظة 
العاصمة: اسند في مكان عام وعلى مسمع 
ومرأى من آخرين لسمو الشيخ ناصر محمد 
االحمد اجلابر الصباح رئيس مجلس الوزراء 
وقائع تستوجب عقاب من تنسب إليه وتؤذي 
سمعته بأن نسب إليه في اخلطاب الذي ألقاه 
في ندوة عقدت بس����احة اإلرادة امام مبنى 
مجلس األمة بعنوان »ارحل فنحن نستحق 
األفضل«، انه اتهم س����موه بارتكاب جرمية 
غسيل االموال وبالفساد السياسي وغيرها 

من االلفاظ الواردة باخلطاب.
كما اس����ند إليه انه اهان بالقول موظفا 
عموميا هو سمو الشيخ ناصر احملمد بأن 
وجه إليه األلفاظ الواردة بالتحقيقات وكان 

ذلك بسبب تأديته ألعمال وظيفته.
كانت محكمة اول درجة قد قضت بحبس الفضالة ملدة ثالثة 
اشهر مع الشغل والنفاذ عن سب رئيس الوزراء، كما غرمته 
مبلغ 150 دينارا عن تهمة إهان����ة موظف عام وأمرت بإحالة 

الدعوى املدنية إلى احملكمة املختصة.

أكدت جمعية احملامني انها تراقب احلملة 
الشعواء التي يتعرض لها القضاء الكويتي 
الش���امخ بكثير من القلق واخلوف على 
مستقبل هذا البلد، فالتشكيك بأهم ركن 
من أركان احلكم وزعزعة الثقة بالسلطة 
القضائية التي هي احلصن املنيع للحريات 
مبثابة االنقضاض على أمن واس���تقرار 

الوطن.
وقالت اجلمعية في بيان صحافي ان 
القضاء الكويتي الذي كان دائما وسيبقى 
مالذ املظلومني واحلصن احلصني الذي 
تتكسر على صخرته كل أمناط استغالل 
السلطة واالنحراف بها وشتى أصناف 
الظلم، هذا القضاء العظيم الذي سقطت 
أمام حصونه كل أشكال الفساد السياسي 
واملالي وكان دائما وبحق العني الساهرة 
على حريات وكرامات الناس والس���ور 
احلامي ملبدأ سيادة القانون ال يستحق 

ما يتعرض له من هذه احلملة من حملة 
افت���راءات غي���ر مس���ؤولة تصدر ممن 
يفترض فيهم انهم مثل���و األمة وكتاب 
للرأي وأصحاب الفكر وحملة مش���اعر 
التنوير. ان حق التقاضي مكفول جلميع 
الناس وهو حق مقدس كفله الدس���تور 
ويتساوى فيه رئيس الوزراء مع أصغر 
مواطن ومن حق رئيس الوزراء كما هو 
من حق اي إنس���ان أن يلجأ للقضاء اذا 
ما ش���عر بأن ظلما وقع عليه او ان حقا 
س���لب منه وان األحكام التي يصدرها 
هي عنوان احلقيق���ة وطرق االعتراض 
والطعن عليها محددة بالقانون، والعبارات 
األدبية التي تستخدم في الطعن على هذه 
األحكام معروف���ة ومحددة جيدا ناهيك 
ع���ن ان جميع األحكام القضائية تصدر 
باسم صاحب السمو األمير. وعليه فإنه 
ال ميكن القبول بتوجيه ألفاظ مثل القمع 

والتنكيل واملالحقة السياسية مبناسبة 
صدور احد األح���كام القضائية الذي ال 
يوافق هوى بعض الناس وال ميكن القبول 
باتهام القضاء بأن���ه خاضع للضغوط 
السياسية وانه يجامل رئيس الوزراء في 
أحكامه ال لشيء إال ألنه أصدر حكما على 
القاضي ال يتفق مع ما تريده فئة اخرى 
من الناس، فال سلطان على القاضي في 
حكمه والقاضي ال ميدح أو يذم على حكم 
أصدره وهو أثناء ممارسته لرسالة إرساء 
العدالة ال يضع أمام عينه سوى غايتني 
إرس���اء قواعد العدالة وإرضاء ضميره. 
وأضاف: ان هذه احلملة الشرس���ة ضد 
القضاء هذه األيام تسيء الى سمعة الوطن 
وتهز كيان الدولة وتضعف ثقة الشعب 
الكويتي بسلطاته الدستورية وال يقوم 
بذلك إال جاهل ومستهتر وأرعن أو حاقد 

وكاره ألمن واستقرار الكويت.

»المحامين«: ال نقبل بالتشكيك في أحكام القضاء
وال بألفاظ القمع والتنكيل والمالحقة السياسية

احملامي حسني الغريب


