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ثالثا. بيان املطالبة

أماكن حدوثها: البر الرئيسي للواليات املتحدة ؛ الكويت؛ اململكة املتحدة؛ دولة قطر؛ سويسرا ؛ أماكن أخرى غير معروفة

تواريخ الحدوث: 1 يوليو 1981 حتى يومنا هذا

:حقائق

.في جميع األوقات ، كان املدعى عليه الثاني وكياًل للمدعى عليه األول .1

 املدعى عليه األول هو عضو بارز في العائلة املالكة الكويتية ويعتبره معظم أو كثير من األشخاص الذين لديهم معرفة باملوضوع .2
.هو املمول الرئيسي في عالم الرياضة الدولية

 الطريقة التي يرتقي بها املدعى عليه األول إلى قمة املنظمات الرياضية الدولية هي و / أو كانت تتعامل مع وزراء حكوميني فرديني .3
 و / أو موظفني مدنيني في البلدان األعضاء في الهيئات الرياضية الدولية ، حيث يكون النظام السائد للهيئات املذكورة هو انتخاب

 املسؤولني وعملية صنع القرار األخرى ذات الصلة هو صوت واحد لعضو واحد ، وتقديم حوافز من نوع مالي أو ما شابه للوزراء و /
 أو موظفي الخدمة املدنية في مقابل أصواتهم في اتخاذ القرارات ذات الصلة باملنظمات الرياضية الدولية املذكورة. إلعطاء مثال
 واحد فقط من خالل التوضيح (من بني العديد) ، قد يقدم املدعى عليه األول منًحا دراسية ألطفال الوزراء و / أو موظفي الخدمة

 املدنية من الدول األعضاء في املنظمات الرياضية الدولية إلى املؤسسات التعليمية في الواليات املتحدة و / أو في أي مكان آخر على
.افتراض أن تمارس الدولة العضو حقوقها في التصويت لصالح القرارات التي يدعو إليها املدعي األول

 اتخذ املدعى عليه الثاني ، بصفته وكيل املدعى عليه األول ، إجراءات ملساعدة املحامي أو تدبير السلوك املذكور من جانب املدعى .4
.عليه األول وبمعرفته

 السلوك املذكور غير قانوني إلى حد بعيد ؛ على الرغم من ذلك ، انخرط املدعى عليه األول واملدعى عليه الثاني في السلوك املذكور .5
.في مناسبات ال حصر لها

 كجزء من املخطط املذكور أعاله ألفعال متعددة غير قانونية ، و / أو غير ذلك ، املدعى عليه األول واملدعى عليه الثاني (يتصرفان .6
 نيابة عن املدعى عليه األول برضا كامل و / أو علم و / أو موافقة من املدعى عليه األول) ، و / أو غير ذلك ، قام بتزوير مستندات و /
 أو مقاطع فيديو و / أو مواد أخرى ذات طبيعة واقعية و / أو قانونية جوهرية ، أي أنه قام (بسكون املدعي األول املذكور) بتصنيع

 مالي و / أو غيره املستندات القانونية غير األصلية ؛ و / أو صنع مقاطع فيديو يُزعم أنها تُظهر واحًدا أو أكثر من املعارضني
 السياسيني الكويتيني للمدعى عليه األول واملدعى عليه الثاني يتصرفون على ما يبدو غير قانوني و / أو غير أخالقي و / أو فاضح
 بينما كانت مقاطع الفيديو املعنية في الواقع وهمية بمعنى أنها تورطت في قطع و / أو ربط مقاطع فيديو أخرى بمواد وهمية و / أو

.احتيالية

 قام املدعى عليه الثاني (مرة أخرى مع السكون املذكور أعاله للمدعى عليه األول) بأعمال التزوير املذكورة في املستندات القانونية .7
.و / أو املالية و / أو مقاطع الفيديو التي تلبي األوصاف املذكورة أعاله في مناسبات متعددة ، أي أكثر من مرة على األقل

:االصابات

 نتيجة لإلجراءات غير القانونية املذكورة أعاله ، تكبد املدعي ومحامي نيويورك ومحامي إنجليزي ومحامي إنجليزي احتفظ به .8
.املدعى عليه الثاني نيابة عن املدعى عليه األول خسائر كبيرة ، بما في ذلك على سبيل املثال ال الحصر ما يلي

 تعرض املدعي ملحاكمة جائرة في جمهورية وكانتون جنيف ، وهي وحدة تابعة لسويسرا تابعة التحادية ، تمت مالحقتها بتهمة - 9
.التزوير من قبل مدع عام في جنيف

 ما حدث في الواقع هو أن املدعى عليه الثاني (بعلم وسكون املدعى عليه األول كما هو مذكور أعاله) قد كلف املدعي نيابة عن .10
 املدعى عليه األول للتحقق من خالل إجراء قانوني من صحة مقاطع فيديو معينة مقدمة من املدعى عليه الثاني للمدعي نيابة عن

 املدعى عليه األول (مرة أخرى بمعرفة كاملة للمدعى عليه األول وسكونه) الذي أظهر على ما يبدو خصًما سياسيًا كويتيًا للمدعى عليه



 األول ("الشيخ ناصر") ، يجري محادثات مع أشخاص آخرين بشأن املحتويات واألغراض التي كانت غير واضحة. بينما في الوقت
 نفسه ، كان املتهم األول واملتهم الثاني يتداوالن داخل الكويت ، باستخدام وسائل التواصل االجتماعي و / أو وسائل اإلعالم األخرى
 ، كانت مقاطع فيديو مختلفة تماًما ومزورة / وهمية للشيخ ناصر تشارك على ما يبدو في أنشطة من شأنها أن تعامل على أنها غير

.أخالقية و / أو غير قانوني و / أو غير الئق وفًقا ملعايير املنطقة
 نتيجة لذلك ، من بني أمور أخرى ، نتيجة اإلجراءات القانونية األكثر شموالً و / أو تكلفة في تاريخ جنيف ، تكبد املدعي خسائر .11

 كبيرة ، بما في ذلك على سبيل املثال ال الحصر النفقات القانونية ؛ فترتان من الحبس (كالهما غير عادل تماًما) على يد املدعي
 العام في جنيف السيد غروديكي (إحداهما كانت 22 يوًما والثانية كانت حوالي خمسة أشهر ونصف) ؛ االنهيار التام لشركة

 التي كان املدعي هو املدير العام واملالك الوحيد لها ؛ انفصاله عن شريكه منذ Gentium Law Group املحاماة جنيف والدولية
 حوالي سبع سنوات ؛ محاولتي انتحار فترة طويلة من االنهيار العصبي. إخالئه من شقته الفاخرة في وسط جنيف حيث كان يعيش

.مع شريكه (الذي انفصل فيما بعد) ؛ وديون ضخمة بسبب تدمير شركته والضرر الذي لحق بصحته النفسية

 عالوة على ذلك ، تعرض املدعي ، بصفته ضحية لسوء السلوك املذكور أعاله ، لخسائر جسيمة تستحق التعويض عن األضرار .12
 بما في ذلك على سبيل املثال ال الحصر ، األضرار التعويضية والنموذجية والعقابية واملشددة والعامة والخاصة واملصفاة وغير

.املصفاة واألضرار الالحقة و / أو األضرار العرضية

 يتمثل نمط أنشطة االبتزاز أو تحصيل الديون غير القانونية املزعومة في االستخدام املخادع للعمل القانوني الذي قام به املدعي .13
 فيما يتعلق بمجموعة من ستة مقاطع فيديو استخدمها املدعى عليهم كادعاء بأن أكثر من 200 مقطع فيديو أصلية و / أو لم يتم

 تصويرها من قبل عامة الناس في الكويت و / أو ألعضاء مختلفني من الطبقات السياسية في الكويت ، في حني أن مجموعة أكبر من
 مقاطع الفيديو تم التالعب بها و / أو تزويرها و / أو التالعب بها إلظهار وجود شخصني على األقل ، بما في ذلك الشيخ ناصر آل. -
 ظهر محمد أحمد الجابر الصباح (عضو آخر في العائلة املالكة الكويتية) ("الشيخ ناصر") والسيد جاسم الخرافي (مساعد متوف

 اآلن للشيخ ناصر املذكور) في هذين الفيديوين ليشتركا في معامالت و / أو املؤامرات و / أو املخططات و / أو املشاريع غير
 املشروعة بموجب القانون الكويتي ، بما في ذلك على سبيل املثال ال الحصر مؤامرة لإلطاحة باألمير آنذاك في انقالب ؛ بينما في

 الواقع لم يكن هؤالء األفراد يخططون فعليًا ألي شيء من هذا القبيل ، ويبدو أن مقاطع الفيديو التي تم تداولها تشير إلى أنها كانت
.مزيفة و / أو مزورة

 وشملت األفعال األصلية التي ينطوي عليها السلوك غير القانوني املذكور ، على سبيل املثال ال الحصر ، التوزيع كمواد فيديو -14
 حقيقية وصادقة لم تكن في الواقع صحيحة وصادقة ؛ و / أو التعاون مع هويات أشخاص آخرين غير معروفني لتصنيع مقاطع فيديو

.U.S.C. § 1001 بهذه الصفات ، على عكس 18

 كانت تواريخ أفعال املشترك ، على حد علم املدعي ، مجموعة متنوعة من التواريخ في عامي 2013 و 2013 ؛ كانت الحقائق - 15
 املحيطة بأفعال املشاركني هي توزيع املدعى عليهم باستخدام وسائل التواصل االجتماعي و / أو وسائل أخرى ملقاطع الفيديو املزيفة

.املذكورة أعاله (تعني "املزيفة" لهذه األغراض مضللة و / أو مزورة و / أو مصنعة و / أو تم نشرها بطريقة غير نزيهة)

 تستند األفعال األصلية ، في جزء منها على األقل ، إلى إدانة جنائية ، أي إدانة كال املتهمني أمام محكمة الجنايات ، وهي - 16
 محكمة جنائية في جنيف ، سويسرا ، والتي صدر حكمها بإدانة املتهمني مؤرخا 10 سبتمبر 2021 ؛ رقم القضية في جنيف هو

P / 12553/15.

 أدى التقاضي املدني إلى تبرئة املدعي واألطراف األخرى من الخطأ املتعمد أو اإلهمال في هذه القضية. تمت تلك الدعوى في .17
 إنجلترا ، أمام محكمة العدل العليا ، قسم كوينز بنش ، القاضي املستعلم هو كبير السيد فونتني ، القضية رقم

QB-2020-003669 ، حكم بتاريخ 15 يونيو 2021 ولم يخضع الستئناف ناجح.

 تشكل األعمال األصلية "نمطًا من نشاط االبتزاز" حيث كانت هناك جهود متعددة من قبل املدعى عليهم لتوزيع املواد العامة .18
 ؛ وكانت هذه املحاوالت متشابهة في معظمها من U.S.C. § 1001 الكويتية التي يعرف املدعى عليهم أنها احتيالية على عكس 18
 حيث أنها تضمنت توزيع مقاطع الفيديو املذكورة عبر وسائل مختلفة من وسائل التواصل االجتماعي و / أو وسائل التوزيع األخرى

.على اإلنترنت

 تتعلق األفعال األصلية املزعومة ببعضها البعض كجزء من خطة مشتركة لتشويه سمعة وريث شرعي لعرش الكويت من خالل .19
.التهم املوجهة إليه خطأ ، وكذلك السعي لتحقيق نفس الهدف فيما يتعلق بمساعده الرئيسي الراحل السيد جاسم. الخرافي



.املتبعة هنا من املدعى عليهما RICO تتألف املؤسسة الخاصة بدعوى .20
 كان هيكل املشروع هو أن املدعى عليه 1 ، وهو عضو قيادي في العائلة املالكة الكويتية ، كان املهندس الرئيسي لخطة .21

RICO ؛ في حني أن املدعى عليه 2 ، مساعده الرئيسي ، قدم املساعدة والدعم الالزمني كمدعى عليه 1 مطلوب. كان الغرض من 
 املشروع تقويض املوقف السياسي للشيخ ناصر السالف الذكر والسيد جاسم الخرافي. كانت وظيفة ومسار السلوك هو توزيع

.مقاطع فيديو مزيفة عن قصد

 كان هيكل املشروع هو أن املدعى عليه 1 ، وهو عضو قيادي في العائلة املالكة الكويتية ، كان املهندس الرئيسي لخطة .21
RICO ؛ في حني أن املدعى عليه 2 ، مساعده الرئيسي ، قدم املساعدة والدعم الالزمني كمدعى عليه 1 مطلوب. كان الغرض من 

 املشروع تقويض املوقف السياسي للشيخ ناصر السالف الذكر والسيد جاسم الخرافي. كانت وظيفة ومسار السلوك هو توزيع
.مقاطع فيديو مزيفة عن قصد

.املدعى عليه 2 لجميع النوايا واألغراض موظف و / أو وكيل املدعى عليه 1 .22

 عمل املدعى عليهم بأنفسهم وليس من خالل شركة أو كيان قانوني آخر أو مؤسسة ؛ كانوا هم أنفسهم يشكلون مشروع .23
RICO. املتهمون هم األفراد أنفسهم.

 كان كل من املدعى عليه 1 واملدعى عليه 2 من الجناة النشطني في نشاط االبتزاز املزعوم. كالهما وزع عن قصد مواد مزيفة و / .24
.أو مزورة و / أو مزورة ، بقصد التسبب في اإلطاحة غير القانونية بالحكومة الكويتية القانونية

 تم تنسيق نمط نشاط االبتزاز بني املدعى عليه 1 واملدعى عليه 2 الذين كان لديهم أهداف وغايات مشتركة في توزيعهم ملواد .25
.كاذبة مع علمهم

 يختلف نشاط االبتزاز عن األنشطة اليومية املعتادة للمدعى عليه 1 واملدعى عليه 2 من حيث أنه كان محاولة واعية من قبل .26
.املدعى عليه 1 واملدعى عليه 2 الستخدام وسائل غير قانونية لإلطاحة بالحكومة الشرعية لدولة الكويت املعترف بها دوليًا

 كانت الفوائد التي توقع املدعى عليه 1 واملدعى عليه 2 تلقيها من نمط االبتزاز هي اإلطاحة بالحكومة الشرعية لدولة الكويت .27
.واستبدالها بأنفسهم

 إن تأثير أنشطة مؤسسة االبتزاز على التجارة الخارجية من شأنه أن يُخضع دولة الكويت الصديقة لعقوبات دولية ؛ زيادة .28
 أسعار النفط من خالل نشر عدم االستقرار في سياسات الشرق األوسط. وبشكل أعم لنشر عدم االستقرار السياسي في دولة
 الكويت وفي املنطقة (الكويت هي الوسيط األساسي بني القوى املختلفة في املنطقة ، ومن املتوقع أن يؤدي تقويض حكومتها إلى

 تآكل قدرتها على مثل هذه الوساطة) وبالتالي جعل التجارة الخارجية كلها تنطوي على الكويت وال سيما إمداداتها النفطية إلى حالة
.من عدم اليقني والتقلب والضرر املحتمل الناتج عن ذلك على االقتصاد األمريكي

:أي U.S.C. §1001  سبب الدعوى الفيدرالية املزعوم هو أنه عمالً بالقانون 18 -29

 باستثناء ما هو منصوص عليه في هذا القسم ، أيًا كان ، في أي مسألة تقع ضمن اختصاص السلطة التنفيذية أو التشريعية أو (أ)
- القضائية لحكومة الواليات املتحدة ، عن علم وعن قصد

تزيف أو تخفي أو تستر بأي حيلة أو مخطط أو وسيلة حقيقة مادية ؛ (1)
يقدم أي بيان أو تمثيل كاذب ماديًا أو وهميًا أو احتياليًا ؛ أو (2)

يقوم بعمل أو استخدام أي كتابة أو مستند مزيف يعرف ذلك الحتواء أي بيان أو إدخال خاطئ ماديًا أو وهميًا أو احتياليًا ؛ (3)
 يجب تغريمه بموجب هذا العنوان ، أو السجن ملدة ال تزيد عن 5 سنوات أو ، إذا كانت الجريمة تتعلق باإلرهاب الدولي أو املحلي

 (كما هو محدد في القسم 2331) ، بالسجن ملدة ال تزيد عن 8 سنوات ، أو كليهما. إذا كانت املسألة تتعلق بجريمة بموجب الفصل
 109 أ ، أو 109 ب ، أو 110 ، أو 117 ، أو القسم 1591 ، فإن مدة السجن املفروضة بموجب هذا القسم يجب أال تزيد عن 8

.سنوات
 ال ينطبق البند الفرعي (أ) على أي طرف في إجراء قضائي أو محامي ذلك الطرف بخصوص البيانات أو اإلقرارات أو الكتابات (ب)

.أو املستندات التي يقدمها هذا الطرف أو املحامي إلى قاٍض أو قاٍض في تلك الدعوى



:فيما يتعلق بأي مسألة تدخل في اختصاص السلطة التشريعية ، فإن القسم الفرعي (أ) ال ينطبق إال على (ج)
 املسائل اإلدارية ، بما في ذلك املطالبة بالدفع ، أو املسألة املتعلقة بشراء املمتلكات أو الخدمات ، أو ممارسات املوظفني أو (1)

 التوظيف ، أو خدمات الدعم ، أو املستندات املطلوبة بموجب القانون أو القاعدة أو اللوائح لتقديمها إلى الكونغرس أو أي مكتب أو
مسؤول داخل السلطة التشريعية ؛ أو

 أي تحقيق أو مراجعة يتم إجراؤها وفًقا لسلطة أي لجنة أو لجنة فرعية أو لجنة أو مكتب من الكونجرس ، بما يتفق مع القواعد (2)
.املعمول بها في مجلس النواب أو مجلس الشيوخ

.ال توجد مطالبات معلَّقة من الدولة إلى علم املدعي -30

 هذه ؛ ولكن في RICO يعتقد املدعي أنه قدم جميع املعلومات التي يحتمل أن تكون مفيدة للمحكمة في الفصل في مطالبة .31
.حالة طلب املحكمة مزيًدا من املعلومات للمساعدة في الحكم املذكور ، فإن املدعي مستعد على الفور ملساعدة املحكمة

رابعا. تضاريس

:يلتمس املدعي ، ضد كل من املدعى عليه األول واملدعى عليه الثاني ، على أساس املسؤولية املشتركة واملتعددة ، ما يلي

.األضرار التعويضية ، رهنا باملضاعف الذي قد تقرره املحكمة عمال بقانون أو خالف ذلك للتطبيق -

.األضرار التأديبية و / أو النموذجية -

.اإلعفاء التصريحي ، بالشروط التي قد تراها املحكمة مناسبة -

.الفائدة على األضرار املذكورة ، باملعدل وللمدة التي قد تحددها املحكمة ، تكون مناسبة وفًقا للقانون أو غير ذلك -

- .التكاليف القانونية ، بالقدر الذي تعتبره املحكمة أن لها اختصاص إصدار األمر ، وبالكم الذي قد تراه املحكمة مناسبًا



شهادة املدعي والتحذيرات .5

 من خالل التوقيع أدناه ، أشهد وفًقا ملعرفتي ومعلوماتي واعتقادي بأن: (1) لم يتم تقديم الشكوى لغرض غير الئق (مثل املضايقة أو
 التسبب في تأخير غير ضروري أو زيادة تكلفة التقاضي دون داع) ؛ (2) االدعاءات مدعومة بالقانون الحالي أو من خالل حجة ال

 جدوى منها لتغيير القانون الحالي ؛ (3) يكون لالدعاءات الواقعية دعم إثباتي أو ، إذا تم تحديد ذلك على وجه التحديد ، فمن
 املحتمل أن تحصل على دعم إثباتي بعد فرصة معقولة ملزيد من التحقيق أو االكتشاف ؛ و (4) الشكوى تتوافق مع متطلبات القاعدة

.الفيدرالية لإلجراءات املدنية 11

 كتابيًا بأي تغييرات تطرأ على عنواني البريدي. أدرك أن فشلي في االحتفاظ بالعنوان الحالي Clerk's أوافق على إخطار مكتب
.قد يؤدي إلى رفض قضيتي Clerk's Office في امللف لدى

 يجب على كل مدعي التوقيع على الشكوى وتاريخها. قم بإرفاق الصفخات املعتادة للضرورة. في حالة السعي للمضي قدًما دون
.IFP دفع الرسوم مسبًقا ، يجب على كل مدعي أيًضا تقديم طلب

بتاريخ 7 أكتوبر 2021  
االسم األول ماثيو
.T الحرف األوسط

Parish اسم العائلة
توقيع املدعي

عنوان الشارع 40 شارع ويست إند
مقاطعة ، مدينة شمال يوركشاير ، هاروغيت

رقم الهاتف 011 44 1423 566084
HG2 9BY الرمز البريدي

parishmatthew@hotmail.com عنوان البريد اإللكتروني (إن وجد)
دولة اململكة املتحدة

على استالم املستندات إلكترونيًا: نعم (لغير السجناء) Pro Se لقد قرأت موافقة 
 

.إذا وافقت على استالم املستندات إلكترونيًا ، فقم بإرسال النموذج املكتمل مع شكواك. إذا كنت ال توافق ، يرجى عدم إرفاق النموذج

املوافقة على الخدمة اإللكترونية

:أوافق بموجب هذا على تلقي خدمة إلكترونية لإلشعارات واملستندات في حالتي (حاالتي) املدرجة أدناه. أؤكد أن
املوافقة على الخدمة اإللكترونية

لدي وصول منتظم إلى حساب البريد اإللكتروني الخاص بي واإلنترنت وسأبحث بانتظام عن إشعارات اإليداع اإللكتروني ؛

؛ PACER لقد قمت بإنشاء حساب .2

 أفهم أن الخدمة اإللكترونية هي خدمة بموجب القاعدة 5 من القواعد الفيدرالية لإلجراءات املدنية واملادة 5.2 من القواعد املدنية .3
املحلية ، وأنني لن أتلقى بعد اآلن نسًخا ورقية من ملفات القضايا ، بما في ذلك االقتراحات والقرارات واألوامر وغير ذلك مستندات؛

 سأقوم بإخطار املحكمة على الفور إذا كان هناك أي تغيير في بياناتي الشخصية ، مثل االسم أو العنوان أو عنوان البريد .4
اإللكتروني ، أو إذا كنت أرغب في إلغاء هذه املوافقة على الخدمة اإللكترونية ؛



أفهم أنه يجب عليّ مراجعة صحيفة ملف قضيتي بانتظام حتى ال يفوتني أي ملف ؛ و .5

 أفهم أن هذه املوافقة تنطبق فقط على الحاالت املذكورة أدناه وأنه إذا قدمت حاالت إضافية أود فيها تلقي خدمة إلكترونية .6
.إلشعارات املستندات ، فيجب علي تقديم نماذج موافقة لهذه الحاالت

 مالحظة: ستنطبق هذه املوافقة على جميع القضايا التي رفعتها في هذه املحكمة ، لذا يرجى سرد جميع القضايا املعلقة والتي تم
.(New City ، 10-CV-01234 ضد John Doe ، على سبيل املثال) إنهاؤها. لكل حالة ، قم بتضمني اسم القضية ورقم السجل

:الدعوى (الدعاوى) املدنية املرفوعة في املنطقة الجنوبية من نيويورك

.الرعية ، ماثيو ، ت (MI ، األخير ، األول) االسم
العنوان 40 شارع ويست إند

رقم الهاتف 011 44 1423 566084
التاريخ 28 يونيو 2021

مدينة هاروغيت
دولة اململكة املتحدة

parishmatthew@hotmail.com عنوان البريد اإللكتروني
إمضاء

HG2 9BY الرمز البريدي

Pro Se Intake Unit (Room 200) 500 Pearl Street :قم بإعادة النموذج املكتمل إلى
نيويورك ، نيويورك 10007

بيان ريكو

 ما يلي هو بيان املدعي .18 USC § 1961 ، (RICO) املدعي هو طرف يؤكد املطالبات بموجب قانون املنظمات املتأثرة والفاسدة
RICO كما هو محدد من قبل محكمة املقاطعة الفيدرالية للمنطقة الجنوبية لنيويورك. باتباع التعليمات املنصوص عليها لبيان 

RICO املذكور:

 ؛ و 18 (ج) USC 1962 ؛ USc § 1962 (b) 18 ؛ USC § 1962 (a) 18 السلوك غير القانوني املزعوم ينتهك املادة 18 .1
USC 1962 (د).

 املدعى عليهم هم: (1) أحمد الفهد األحمد الجابر الصباح. (2) حمد الهارون. إن سوء السلوك املزعوم لكل من املدعى عليه األول .2
 واملدعى عليه الثاني هو (أ) ترتيب مدفوعات التسهيل غير القانونية للحصول على أصوات الدول األعضاء في املنظمات الرياضية

 الدولية ألغراض مختلفة داخل املنظمات املذكورة ؛ و / أو تسهيل ذلك ؛ و / أو شراء و / أو تنفيذ أعمال تزوير املستندات و / أو
 مقاطع الفيديو بهدف الحصول على مدفوعات التيسير املذكورة ؛ و / أو شراء و / أو تنفيذ أعمال تزوير للوثائق و / أو مقاطع الفيديو
.بهدف تقويض املواقف السياسية لواحد أو أكثر من املعارضني السياسيني الكويتيني للمدعى عليه األول و / أو املدعى عليه الثاني

.ال يعرف الظاملون بخالف املدعى عليه األول واملدعى عليه الثاني في هذه املرحلة من اإلجراءات .3


