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الغريب: موكلنا لم يهاجم شخص سمو رئيس مجلس الوزراء

»االستئناف« تؤجل نظر دعوى الفضالة
إلى جلسة 12 الجاري مع استمرار حجزه

اللجنة الشعبية لدعم حرية التعبير: الفضالة سجين سياسي

قررت دائرة اجلنح املس���تأنفة أمس 
برئاسة املستشار محمد اخللف وعضوية 
املستشارين محمد عوض ونايف الداهوم 
وأمانة سر طاهر البرديسي تأجيل نظر 
استئناف أمني عام التحالف الوطني خالد 
الفضالة جللسة 12 اجلاري مع استمرار 
حبسه في الدعوى املرفوعة ضده من قبل 
س���مو رئيس مجلس الوزراء واملقضي 
فيها بحبسه ملدة ثالثة أشهر مع الشغل 

والنفاذ وغرامة 150 دينارا.
وقد استمعت احملكمة خالل اجللسة إلى 
دفاع الفضالة املتمثل في احملامني حسني 
الغريب وبس���ام العسعوسي وعبداهلل 
األحمد الذين قدموا طلبا للمحكمة بإخالء 
سبيل الفضالة بأي ضمان تراه احملكمة 
حل���ني الفصل في االس���تئناف حيث ان 
الفضال���ة مواطن كويت���ي وجهة عمله 
معروفة ومحل إقامته معروف وال يخشى 

من هروبه.
وق���ال الغريب في مرافعته إن احلكم 
الصادر ض���د الفضالة قد مت تنفيذه في 
أقل من 48 ساعة، كما أن الدفاع لم يتمكن 
من االطالع على حكم أول درجة للتعليق 

عليه.
وأضاف الغريب أن خالد الفضالة قد 

طلب منه إلقاء كلمة خالل إحدى الندوات 
التي تتعلق بتقرير ديوان احملاسبة عن 
مصروفات ديوان سمو رئيس الوزراء. 
وكان الفضالة قد اطلع بالفعل على التقرير، 
ونقل املخالفات وأوردها في الندوة ولم 
يأت بش���يء من عنده، وهي التي يذكر 
فيها تقرير ديوان احملاس���بة ان بعض 
تلك املصروفات بال فواتير وهو ما أشار 

اليه الفضالة.
وأضاف الغريب أن الفضالة ذكر خالل 
الندوة أن هناك هدايا ثمينة مببالغ باهظة 
لم توجد لها مستندات تفيد صرف هذه 
املبالغ. كما أثب���ت التقرير أن مصاريف 
ال���وزراء خ���الل عامي  دي���وان رئيس 
2007/2006 و2008/2007 بلغت أكثر من 
23 مليون دينار بال فواتير أو مستندات 
رسمية، في حني كانت مصروفات ديوان 
سمو رئيس الوزراء أيام املرحوم الشيخ 
سعد العبداهلل خالل خمس سنوات خمسة 

ماليني وثالثمائة ألف دينار.
وأكد احملامي الغريب أن خالد الفضالة 
لم يهاجم ش���خص سمو رئيس الوزراء 
وإمنا هاجم السياسة العامة التي يتبعها 
وبالتالي فقد مارس الفضالة حقه في النقد 
املباح كشخصية عامة، ولم يهاجم الشاكي 

من خالل وقائع سمعها في ديوانية أو من 
أش���خاص يثرثرون وإمنا جاء من خالل 
تقري���ر صادر عن أعلى هيئة رقابية في 

البالد وهي ديوان احملاسبة.
وطالب الغريب في نهاية مرافعته بوقف 
تنفيذ حكم احملكمة وإخالء سبيل الفضالة 
بأي ضمان حلني الفصل في االستئناف.

من ناحيت���ه، انضم احملامي بس���ام 
العسعوسي إلى زميله الغريب في مرافعته 
موضحا أن قاعة احملكمة قد اكتظت بالكتاب 
والناشطني السياسيني الذين جاءوا إلى 

احملكمة تأييدا للفضالة.
يذك���ر أن القاعة قد امت���أت برجال 
الصحافة واإلعالم والكتاب والسياسيني 
تقدمهم د.غامن النجار ود.ابتهال اخلطيب 
ود.س���ند الفضالة )والد خالد( وسعود 
العن���زي )رئيس جمعي���ة اخلريجني( 
وصالح املضف )أمني عام مساعد التحالف 

الوطني(.
كان���ت محكم���ة أول درجة قد قضت 
بحبس الفضالة ملدة ثالثة أشهر مع الشغل 
والنفاذ عن سب رئيس الوزراء كما غرمته 
مبلغ 150 دينارا عن تهمة إهانة موظف 
عام، وأمرت بإحالة الدعوى املدنية إلى 

احملكمة املختصة.

أصدرت اللجنة الشعبية لدعم حرية 
التعبير امس بيانا ادانت فيه ما أسمته 
بسلوك احلكومة السياسي من مالحقة 
املعارضني، معتبرة ان خالد الفضالة 
سجني سياس���ي، وج��اء في الب��يان: 
»لقد آل���ت اللجنة الشعبية لدعم حرية 
التعبير على نفسها دعم ح���رية التعبير 
والدفاع عن كل صاح���ب رأي بغض 
النظر عن انت���مائه ومرجع���يته وفكره 
وذلك اميانا من���ا بأهمية احلرية في 
حفظ املجتمع ونظ���امه الدمي���وقراطي 
والتزاما ب��مبادئ دس������تورنا الذي 
ينص في مادته ال� 36 على ان حرية 
الرأي والبح���ث الع���لمي مكف���ولة، 
ولكل انس���ان ح��������ق التع��بير عن 
رأيه ونش���ره بالقول او الك��تابة او 
غيرهما، وذلك وفقا للش���روط التي 

يبينها القانون«.
اننا نستنكر وندين بأقصى عبارات 
االس���تنكار واالدانة سلوك احلكومة 

السياسي وممارسات رئيسها رئيس 
الوزراء الش��يخ ناصر احملمد الصباح 
في مالحق���ة املعارضة السياس���ية 
وحتدي���دا اصحاب ال���رأي والك����-

مل���ة والقلم، ونعتبر بش���كل واضح 
وصريح الس���يد خالد سند الفضالة 
معتقال سياسيا بسبب رأيه املعارض 
لسياسات وسلوك احلكومة ورئيسها، 
تلك السياس���ات وذلك السلوك الذي 
سجل اولى حاالت االعتقال السياسي 
وسجناء الرأي في الكويت مما اساء 
لوجه الكويت احلضاري احلر الباقي لها 
بعد تدهور مختلف الواجهات الكويتية 
في كل امليادين في هذا العهد احلكومي 

املليء بالفشل.
اننا في »اللجنة الشعبية لدعم حرية 
التعبير« منيز بني االستغالل السياسي 
البشع واملتعسف للقانون ونصوصه، 
وبني قضائنا الذي نكن له كامل االحترام 
والتقدير، فاالحكام الصادرة من قبل 

محاكمنا احملترمة ما كانت لتصدر لوال 
املالحقة السياسية للنشطاء السياسيني 

واصحاب الرأي.
اننا في »اللجنة الش����عبية لدعم 
حرية التعبير« نهيب بالشعب الكويتي 
الى العمل عل����ى الدفع بتبني ممثلي 
االمة لقوانني حتمي احلريات السيما 
حرية التعبير والرأي، وقوانني تؤكد 
مبدأ فصل السلطات وحتديدا قوانني 
اس����تقالل القضاء ودعم نزاهته، كما 
اننا نحث الشعب الكويتي على مراقبة 
االداء النيابي وفق معايير تبني تلك 

القوانني وتشريعها.
كما نعلن استعدادنا الكامل للعمل 
مع جميع االطراف والقوى السياسية 
ومؤسسات املجتمع املدني على تأكيد 
مبدأ احلرية وقيمتها السامية واحلفاظ 
عليها وحمايتها، فاحلريات هي ضمانة 
املجتمع وس���بيله ملقاومة االستبداد 

والفساد السياسي.

احملامي بسام العسعوسي

النيران تشتعل في الدورية

احملامي عبداهلل األحمد احملامي حسني الغريب خالد الفضالة

العميد محمد الصبر مترئسا اجللسة اخلتامية لالجتماع الثاني للجنة اإلعالم األمني اخلليجي

جامعي كويتي يجلب الحشيش لصالح »بدون« من دولة خليجية

لصوص يسرقون ذهبًا وإلكترونيات من الجهراء

حريق يلتهم محول مجمع البنوك في الشويخ

أمير زكي ـ محمد الجالهمة
أحال رج���ال اإلدارة العام���ة ملكافحة 
املخدرات بقيادة اللواء الشيخ أحمد اخلليفة 
شخصني، احدهما »بدون« واآلخر كويتي 

طالب جامعي.
ووجهت لأول كما وجهت للثاني تهمة 
حيازة مواد مخدرة بقص���د االجتار الى 
جانب تهمة اخرى للمته���م الثاني وهو 
الطالب اجلامعي وهي جلب املواد املخدرة 
خصوصا بعد اعت���رافه بأنه يجلب املواد 
املخدرة لإلنفاق خالل دراسته ووفق مصدر 

أمني فإن احدى دوري���ات النج���دة أوقفت 
شابا »بدون« وعث���رت معه على 3 أصابع 
من مادة احلش��يش حي����ث متت إحالته 
الى مقر اإلدارة العامة ملكافحة املخدرات 
وباالنتق���ال الى منزله عث���ر فيه على 3 
أصاب���ع اخرى واعت���رف بأنه يتاجر في 

احلشيش.
وأضاف املصدر ان التحقيق مع »البدون« 
مت من قب���ل إدارة العمليات بقيادة املقدم 
محمد الهزمي ومساعده الرائد محمد قبازرد 
واملالزم أول زيد صلبوخ ليعترف »البدون« 

بأن مصدره في املخدرات هو كويتي يقطن 
ف���ي الصباحية حي������ث انت���قل رج��ال 
املكافحة الى س���كن املت��هم الثاني وعثر 
معه على ربع كيلو من احلشيش وتبني 
انه طالب جامعي واعت���رف بأنه يجلب 
هذه املخ���درات من قطر خليجي ويجلب 
هذه املخدرات حال حضوره برا من منفذ 

النويصيب.
ومضى املصدر بقوله كانت اعترافات 
الكويتي اجلامعي كفيلة بتورطه في قضية 

جلب املخدرات.

هاني الظفيري ـ محمد الجالهمة ـ محمد الدشيش
تقدم مواطن الى مخفر اجلهراء وأبلغ عن 
تسلل لصوص الى داخل شقته في اجلهراء 
وسرقة ذهب وأجهزة إلكترونية، وسجلت 

قضية سرقة.
من جهة اخرى، تقدم وافد من اجلنسية 
اآلسيوية برفقة كفيله الى مخفر الساملي وأبلغ 
عن قيام 3 أش���خاص بالدخول الى جاخور 

يقوم بحراسته وس���رقة 3 خراف ومن ثم 
تكبيله في عمود إنارة وتركه يواجه مصيرا 

غامضا، وسجلت قضية سرقة باإلكراه.
كما تقدمت مواطنة وأبلغت عن سرقة 400 
دينار من داخل حقيبتها أثناء تواجدها في 
سوق جتاري باجلهراء ورفضت اتهام احد 
بالسرقة، مرجحة ان يكون نشاال فتح الشنطة 

وسلب منها املبلغ دون ان تشعر.

كما تقدم وافد الى مخفر الفروانية وأبلغ 
عن سرقة 2800 دينار عبارة عن مصوغات 
ذهبية ومبلغ نقدي من داخل منزله، وسجلت 

قضية.
وتقدم ش���اب ببالغ الى مخفر عبداهلل 
املبارك وقال ان دراجته التي يتجاوز سعرها 
3 آالف دينار، سرقت من أمام منزله، وسجلت 

قضية سرقة.

قالوا للمحقق: »نبي ننام مع أمنا داخل النظارة«

4 أطفال يعتصمون أمام مخفر الصليبية بعد رفض
المحقق إطالق سراح والديهم لتبادلهما الضرب

اختتام االجتماع الثاني للجنة اإلعالم األمني الخليجي
بتوصيات تنفيذ اإلستراتيجية األمنية الشاملة

هاني الظفيري
شهد مخفر الصليبية قضية إنسانية بكل 
م���ا تعنيه الكلمة، حيث قال مصدر أمني ان 
احملقق طبق القانون ولم يطبق روح القانون 
السيما بعد ان قام 4 أطفال هم ضحايا هذه 
القضية بالتردد على املخفر ومناشدة احملقق 
إطالق سراح والديهم، وحينما رفض احملقق 
فكرة إطالق سراح األم على أقل تقدير طلب 
األطفال الدخول لإلقامة مع أمهم داخل النظارة، 
وأمام رفض طلبهم قالوا: لن نذهب الى املنزل 

وسوف ننام أمام املخفر.
ووفق مصدر أمني فإن مواطنا تقدم الى 

مخفر الصليبية وقدم تقريرا طبيا أفاد فيه 
بأنه تشاجر مع زوجته التي قامت باالعتداء 
عليه، وس���جل قضية اعتداء بالضرب بحق 
زوجته ليتم استدعاء الزوجة التي أرفقت هي 
األخرى تقريرا طبيا ليتحول مسمى القضية 

الى تبادل اعتداء بالضرب.
وأض���اف املصدر: أم���ر احملقق باحتجاز 
الزوجني على ذمة قضية تبادل اعتداء بالضرب، 
مشيرا الى انه لم متر ساعات محدودة حتى 
حضر أطفال )13، 8، 6، 4 سنوات( الى املخفر 
وتبني انهم أوالد الزوجني حيث متسكوا بإطالق 
سراح أمهم ألنهم ال يستطيعون تدبير شؤون 

حياتهم وال يوجد من يعولهم، الفتا الى ان 
احملق���ق رفض طلبهم بإطالق س���راح أمهم 
فما كان من األطفال األربعة إال ان طلبوا أن 
يدخلوا الى النظارة لإلقامة مع أمهم ليرفض 
طلبهم مجددا، ليعترض األطفال الصغار على 
قرار احملقق باالعتصام أمام املخفر مرددين 
لن نغادر املخفر إال برفقة والدتنا أو ان نقيم 
معها داخ���ل النظارة، وحت���ى إعداد اخلبر 
للنشر كانت األم داخل نظارة النساء واألب 
داخل نظارة الرجال، أما األطفال فيفترشون 
الساحة املقابلة للمخفر رغم األجواء احلارة، 

بل الشديدة احلرارة.

اختت����م االجتم����اع الثان����ي 
للجنة اإلع����الم األمني مبجلس 
العربية  التعاون لدول اخلليج 
أعماله أم����س بتوصيات أقرها 
املجتمعون ج����اء أبرزها تأكيد 
ال����دول األعضاء على  مواصلة 
موافاة األمان����ة العامة بتقارير 
عن األنشطة التوعوية التي يتم 
تنفيذها على مدار العام كجزء من 
تبادل املعلومات واخلبرات بني 
دول املجلس، واالحتفال باليوم 
العاملي للدفاع املدني للعام 2011 

حتت شعار »دور املرأة في الدفاع 
املدني«، وخالل عام 2012 حتت 
شعار »الدفاع املدني وحوادث 
املن����ازل«. وحثت  احلرائق في 
التوصيات الدول األعضاء على 
موافاة األمانة العامة ببيان مفصل 
باإلنتاج املرئي واملقروء واملسموع 
للمواد املتوافرة لديها، كما اتفقوا 
على إحالة عدد من التوضيحات 
الى جلنة التخطيط االستراتيجي 
األمني املعني����ة مبتابعة تنفيذ 
بن����ود االس����تراتيجية األمنية 

الشاملة لدول املجلس.
وألق����ى مدي����ر ادارة اإلعالم 
الناطق الرس����مي باسم  األمني 
وزارة الداخلي����ة العميد محمد 
الثاني  الصبر رئيس االجتماع 
للجنة اإلع����الم األمني مبجلس 
العربية  التعاون لدول اخلليج 
كلمة في ختام االجتماع توجه 
فيها بالشكر للوفود اخلليجية 

املشاركة.
وأك����د ان نتيج����ة االجتماع 
تبرهن على ان مسيرة التعاون 

اإلعالم����ي األمن����ي ب����ني الدول 
اخلليجية الشقيقة قطعت شوطا 
كبيرا وانه����ا تنطلق من قواعد 
راسخة وركائز عميقة اجلذور.

إليهم حتيات وتقدير  ونقل 
وزير الداخلية الشيخ جابر اخلالد 
إلسهامهم املتميز في املضي قدما 
في أهداف جلنة اإلعالم األمني 
اخلليجي، وأشار الى ان االجتماع 
التع����اون وتبادل  أكد أهمي����ة 
اخلبرات واملعلومات بني األشقاء 

في مجال اإلعالم  األمني.

هاني الظفيري ـ محمد الدشيش
احال رج���ال جندة األحمدي 
مواطن���ا كويتيا الى مقر اإلدارة 
العامة ملكافحة املخدرات بعد ان 
عثر بحوزته على 4 أصابع من 
مادة احلشيش و90 حبة مخدرة، 
وجاء ضبط املواطن اثر حملة في 

منطقة املهبولة.
عل���ى صعيد آخر، كش���فت 
مشاجرة بني 4 أحداث وشخصني 
من اجلنس���ية اآلس���يوية عن 
اختالفهم حول س���عر زجاجة 
اخلمر احملل���ي، وكانت عمليات 
الداخلية أبلغت عن مشاجرة بني 6 
أشخاص، وبانتقال رجال النجدة 
تبني ان املشاجرة بني 4 أحداث 
»بدون« وآسيويني وبالتحقيق 
تبني ان اآلسيويني يبيعان اخلمور 
احمللية بقيمة 5 دنانير للزجاجة 
الواحدة وان االحداث رغبوا في 
شراء الزجاجة ب� 3 دنانير فحدثت 

املشاجرة.

مواطن سقط بـ 4 أصابع

هاني الظفيري
النجاة لشرطيني بعد  كتبت 
أن اشتعلت النيران في دوريتهما 
على طريق امللك فهد مقابل منطقة 

السرة ظهر امس.
وفي التفاصيل، التي يرويها 
املصدر ان متاسا كهربائيا تسبب 
الش���رطة  في احت���راق دورية 
اثناء وجود الشرطيني بداخلها 
يقومان بدورية اعتيادية وفوجئ 
الش���رطيان بدخان ينبعث من 
فتحات التكييف بش���كل كثيف 
الس���يارة ويترج���ال  ليوقف���ا 
بالنيران  الس���تطالع األمر وإذ 
تخرج من مح���رك املركبة ليتم 
العمليات ع���ن احتراق  إب���الغ 
الدورية ليتوجه رجال اإلطفاء 
الذين قاموا بإخماد ألسنة اللهب 
وإبعاد املركبة عن الطريق ونقلها 
عن طريق ونش الداخلية ليتم 

تسجيل قضية.

دورية »وّلعت« كهربائيًا على طريق الملك فهد

هاني الظفيري
أدى انفجار محول كهربائي 
قرب مجمع البنوك في الشويخ 
الى استنفار رجال مركز إطفاء 
الشويخ، بع���د ان اشتعلت 
النيران في احملول، وبحسب 
مصدر إطف���ائي فإن احلريق 
اندلع في س���اعة مبكرة من 
صباح ام��س واضطر رجال 
اإلطفاء الى االستعانة بفنيي 
وزارة الكهرباء لقطع التيار 
الش���روع مبك���افحة  قب���ل 
احلريق الذي لم يس���فر عن 
أي إصاب���ات وأدى فقط الى 
انقط���اع التي���ار الكهربائي 
عن قطع صناعية قريبة من 

احملول.

حجزت محكمة اجلنايات برئاسة املستشار محمد اخللف 
وأمانة س���ر أحمد علي دعوى االجتار باملخدرات املتهم فيها 
مواطن ق���ام بزراعة املاريغوانا في منزله الواقع في منطقة 
القصور مبحافظة مبارك الكبير جللسة 18 اجلاري للحكم.

كان���ت معلومات قد وصلت إلى إدارة الرقابة في مباحث 
اإلدارة العام���ة ألم���ن املطار عن قيام مواط���ن بزراعة مادة 
املاريغوانا املخدرة في حديقة منزله، فتم تكليف أحد املصادر 

السرية بالتأكد من املعلومات فثبت صحتها، وبناء عليه مت 
جمع املزيد من املعلومات واالستدالالت وتكثيف التحريات 
واتخاذ كل اإلجراءات األمنية والقانونية لضبط املتهم الذي 

وجد في حالة تعاط.
ومت ضبط كمية من أشجار املاريغوانا مزروعة وأخرى 
جففت، مع وجود أحواض مختلفة األحجام مزروع بها عدد 

من الشتالت وحوض كبير به كميات مت قطفها.

الحكم على زارع الماريغوانا 18 الجاري

رجال اإلطفاء اثناء مكافحة حريق الشويخ أمس )قاسم باشا(


