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عائـلة التيناوي
مبزيد من احلزن والأ�سى فقيدهم الغايل

املغفور له باإذن اهلل تعاىل

احلاج/ �سفيق التيناوي

والد كل من: الدكتور حممد اأ�سامة التيناوي و�سامر التيناوي

وقد ووري جثمانه الثـرى يف دم�سق باجلمهورية العربية ال�سورية 

يوم اجلمعة املوافق 2010/7/9

تقبل التعازي يوم غٍد اخلمي�س 2010/7/15

يف منزل ولده الدكتور حممد اأ�سامة التيناوي 
اجلابرية - قطعة 8 - �سارع 19 - منزل 6 - ت: 25344522 - 99344522

)العزاء من ال�ساعة ال�ساد�سة م�ساًء(

تـنـعـــــى

حضانة الصباح 
النموذجية اختتمت 

عامها الدراسي

أقامت حضان����ة الصباح 
النموذجي����ة لالحتياج����ات 
اخلاصة، وهي احد مش����اريع 
التعليمية  املدين����ة  ش����ركة 
التابعة لشركة املدينة للتمويل 
واالستثمار، حفلها اخلتامي 
الدراس����ي 2010/2009  للعام 
بحضور مديرة احلضانة سكينة 
الصالح، إضافة الى فريق العمل 
اإلداري والترب����وي وعدد من 
الضيوف، حيث تخلل احلفل 
الفقرات واملس����ابقات  بعض 
والش����خصيات  التربوي����ة 
الكرتونية وع����رض ألعمال 
العام  وأنشطة األطفال خالل 
وتوزيع بع����ض الهدايا على 
األطفال املتميزين، وخالل هذه 
املناسبة افتتحت الصالح غرفة 
املثيرات احلسية التي سيبدأ 
العمل بها في بداية العام املقبل 
حتت إشراف أخصائية العالج 
بالعمل )العالج الوظيفي( والتي 
ستكون إضافة للخدمات التي 

تقدمها احلضانة ألطفالها.

سكينة الصالح

القناعي يستقبل وفد األلعاب المدرسية العربية في بيروت
بيروت � كونا: اجتمع س���فيرنا لدى لبنان 
عبدالعال القناعي اليوم مع وفد وزارة التربية 
الكويتية املشارك في الدورة الرياضية املدرسية 
العربية ال�18 التي ستقام في لبنان في االسبوع 

االخير من الشهر اجلاري.
واكد السفير القناعي خالل لقائه الوفد برئاسة 
املوجهة العامة للتربية البدنية د.منى احلشاش 
اهمية البطولة لتالقي الشباب العربي للتنافس 

وفرصة لتعميم الروح الرياضية.
من جانبها ذكرت احلش���اش في تصريح ل� 
»كونا« انها وصلت الى لبنان على رأس وفد من 
املوجهات والطالبات الكويتيات للمشاركة في 
األلعاب الرياضية املدرسية ال�18 التي ستقام في 

لبنان في الفترة املمتدة من 24 يوليو اجلاري 
وحتى اخلامس من اغسطس املقبل.

واضافت ان االجتماع كان فرصة إلطالع السفير 
القناعي على التحضيرات واستعدادات الطالبات 

الكويتيات ال�16 املشاركات في البطولة.
واشارت الى ان الطالبات الكويتيات ستقتصر 
مشاركتهن في البطولة على لعبتي كرة الطاولة 

والعاب القوى.
ويضم وف���د وزارة التربي���ة باالضافة الى 
احلش���اش كال من املوجهات موضي اجلس���ار 
 ووفاء العيد وتغريد احلس���ن وسبيكة صادق

ورمي الس���عيد وش���يخة اخلال���دي ونض���ال 
عبداهلل.

يشاركن بلعبتي كرة الطاولة وألعاب القوى

عبدالعال القناعي

الفضالة: أيامي العشرة خلف القضبان لم تهزمني ولن تضيع هباءً
أمين عام التحالف الوطني ألقى كلمة على هامش استقباله أول من أمس عقب اإلفراج عنه

تطبيق القوانين وحماية الحريات والدفاع عن المال العام خطوط حمراء ال يمكن المساس بها.. وأعد بتحويل شعار حملة »كلنا خالد الفضالة« إلى »كلنا الكويت«

)أسامة البطراوي(خالد الفضالة محييا مستقبليه العرضة احتفاال باالفراج عن الفضالة 

حضور كبير في مقر التحالف الوطني الدميوقراطي احتفاال باالفراج عن الفضالة

مسلم البراك ود.أحمد اخلطيب ود.غامن النجار خالل استقبال الفضالة

سامح عبدالحفيظ - محمد الدشيش
أك���د أم���ن ع���ام التحال���ف الوطني 
الدميوقراطي خالد الفضالة انه ألول مرة 
في حياته يعجز عن التعبير عن شعوره 
حيال ما مر به طوال العشرة أيام املاضية 
التي مت فيها احتجازه على خلفية الدعوى 
القضائية املرفوعة ضده من قبل س���مو 
رئيس مجلس الوزراء، مش���يرا الى انه 
طوال هذه األيام العشرة املاضية ورغم 
صعوبتها ومرارة التجربة ووجوده خلف 
القضبان حيث ل���م يكن يعرف ليله من 
نهاره، كان هناك شيء واحد جعله متماسكا 
اال وه���و الوقفة احلاس���مة التي قام بها 
ابناء الش���عب الكويتي مبختلف اطيافه 

ومساندتهم له.
وق���ال الفضالة في كلم���ة ألقاها على 
هامش حفل استقباله الذي نظمه التحالف 
الوطني الدميوقراطي مس���اء امس األول 
ف���ي مقر التحالف عقب االفراج عنه: »ان 
جميع التحركات والنشاطات التي قام بها 
مناصروه وصلته أخبارها داخل السجن، 
بل كل اتصال هاتفي وكل رسالة وموقع 
الكتروني وخبر صحافي نشر في جريدة، 
أو مقالة كتبت في حقه وكل دعاء من أم 
وأب، وكل وقفة من شباب وشابات الكويت 

وصلته وهو خلف القضبان، ال عبر وسائل 
اإلعالم املرئية أو املسموعة او املقروءة بل 
عندما كان يغم���ض عينيه خالدا للنوم، 
وهو على ثقة بان ثمة رجاال ونساء في 

الكويت ال يضيعون احلقوق«.
وقال الفضالة: كانت ثقتي فيكم كبيرة 
وعندما خرجت اليوم شاهدت هذا التحرك 
واحلضور احلاشد، الس���يما ما نقله لي 
بعض االخوة عن مس���اندتكم لي، ورغم 
مرارة التجربة اال انن���ي أعلنها ان خالد 
الذي كان محجوزا طوال عشرة أيام هو 
خالد الواقف أمامكم اليوم ولكن الفارق 
الوحيد هو ما أعلنته قبل عشرة أيام في 
نفس املكان داخل مقر التحالف هو انني 
لم أهزم بل جنحت في ايصال الرس���الة 
من خالل التحالف الوطني الدميوقراطي، 
وترس���يخ املبادئ السامية التي انطلقنا 
منها، رغم وجودي داخل السجن فاستطعنا 
توحيد الكويت جمع���اء على قلب رجل 
واح���د وأثبتنا مجددا انه ال وجود لفرق 

بن سني وشيعي او بدو وحضر.
وأك���د الفضالة ان الش���عب الكويتي 
األصيل يظهر وقت الش���دائد واملصاعب 
ويكون يدا واحدة، مشيرا الى ان الدستور 
وتطبيق القوانن وحماية احلريات العامة، 

والدفاع عن املال العام خط أحمر، ال ميكن 
املس���اس به، السيما ان كل من تسول له 
نفس���ه املس���اس بهذه املرتكزات سيرى 
الشعب الكويتي برجاله ونسائه شيعته 
وسنته بدوه وحضره يقفون له باملرصاد، 
مشددا على ان العشرة أيام التي قضاها 
خلف القضبان لن تضيع هباء ولن ولم 
تهزمه بل انها زادته حبا للكويت والتزاما 
أكثر بتطبيق القانون واحترام الدستور، 
والدفاع عن احلريات العامة وحماية املال 
العام، مناشدا مس���انديه حتويل شعار 
احلملة من »كلنا خالد الفضالة« إلى »كلنا 

الكويت«.
من جهته، اعتبر أستاذ العلوم السياسية 
في جامعة الكويت د.غامن النجار ان حكم 
محكمة اجلنح املستأنفة القاضي بإطالق 
سراح الفضالة يؤكد مبا ال يدع مجاال للشك 
ان القضاء الكويتي قادر على التصدي لكل 
ما يصب في معاداة حريات التعبير، مشيرا 
الى ان الشعب الكويتي لم يعتد أسلوب 
املالحقات، متوقعا ان تكون قضية الفضالة 
بداية النهاية ملالحقات ابداء الرأي، مؤكدا 
ان القضاء الكويتي سيكون باملرصاد ألي 
محاولة من محاوالت التعدي على حريات 

التعبير.

وقال النجار: غير صحيح ما أشيع أخيرا 
عن ممارسة التحالف الوطني ضغطا على 
السلطة القضائية إلطالق سراح الفضالة، 
ألن احلديث خالل الن���دوات التي أقامها 
التحالف كان عن أسلوب ظهر من شخص 
في مقام وقدر سمو رئيس الوزراء وكان 
عليه ان يتحمل النقد ويكون أكثر مرونة 
وأال يندفع في اجتاه التصيد والكالم كان 
موجها ألسلوب املالحقة وليس للقضاء، 
مؤك���دا انه اذا وصل األم���ر للقضاء فهو 

املوقع اآلمن.
وذكر النجار ان ثمة قضايا اخرى في 
نفس االجتاه، السيما ان هناك قوائم بأسماء 
اخرى في طريقها للمالحقة، معتبرا انه في 
حال حدوث ذلك فنحن نسير في االجتاه 
اخلطأ، مش���ددا على ضرورة االستفادة 
من قضيتي الفضالة واجلاسم، ألنه من 
غير املالئم لش���خصية عامة في منصب 
عام ان تدفع في اجتاه رفع القضايا على 
من يعارضها في الرأي، السيما ان املذكرة 
التفصيلية للدستور عرفت املنصب العام 
بأنه احلد الذي قد تصل فيه عبارات النقد 
الى حد التجريح الش���خصي، متمنيا ان 
يكون هذا مدخال للهدوء واالستقرار في 

البالد.


