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جدد املكتب الفني أمس حبس خمسة 
متهمني من ضمنهم إمام مسجد في منطقة 
اتهامهم بتمويل  الظهر أسبوعني بعد 

احلركات اإلرهابية في أفغانستان.
النياب���ة العامة إليهم  وقد وجهت 
تهمة تعريض العالقات الديبلوماسية 
الكويتية مع دول صديقة خلطر القطع 

عبر دعم أعمال غير مشروعة بتمويل 
اجلماعات اإلرهابي���ة املقاتلة للقوات 
أفغانستان، واملشاركة  األميركية في 
في األعمال اإلرهابية عبر الدعم املادي 
لإلرهابيني وجمع املبالغ املالية بشكل 
تبرع���ات م���ن دون موافق���ة اجلهات 

الرسمية.

تجديد حبس إمام المسجد وآخرين 14 يومًا

الحبس ما بين سبع سنوات وسنتين ألعضاء شبكة إرهابية
قضت محكمة اجلنايات أمس برئاسة 
املستشار عماد املنديل حضوريا بحبس 
املتهم األول س���بع س���نوات والثاني 5 
سنوات ومن الثالث إلى السادس ثالث 
سنوات في حني قضت غيابيا على املتهمني 
السابع والثامن باحلبس سنتني مع الشغل 
والنفاذ في قضية أمن الدولة املتهمني فيها 
بالقيام بعمل عدائي ضد دولة أجنبية 
من شأنه تعريض الكويت خلطر احلرب 
وقطع العالقات الديبلوماسية مع دولة 

صديقة.
فقد وجهت النيابة العامة للمتهمني 
)ستة كويتيني وسعوديان اثنان( أنهم 
خالل الفت���رة من م���ارس 2006 حتى 
2009/2/19 قاموا مجتمعني بغير إذن من 
احلكومة بعمل عدائي ضد دولة أجنبية 
من شأنه تعريض الكويت خلطر احلرب 

عليها وقطع العالقات السياسية معها 
بأن تدربوا على حمل السالح واستعمال 
الذخي���رة وتلقي فنون قتالية وحربية 
بقصد محاربة القوات الدولية املوجودة 
بدول���ة أفغانس���تان والتابعة لكل من 
الواليات املتح���دة األميركية واجنلترا 
وأملانيا وپولندا عبر استعمال أسلحة 
»الكالشينكوف � تي تي � مكروف بيكا � 

آر بي جي« وتلقينهم فنونا حربية.
كم���ا اتهمتهم بارت���كاب تزوير في 
محررين رس���ميني هما كش���ف أسماء 
القادمني إلى البالد وبيان دخولهم إليها 
بذات التاري���خ الثابت بجواز الس���فر 
الصادر من اململكة العربية السعودية 
بأن استغل املتهم األول حسن نية املوظفة 
املكلفة بكتابتها وأملى عليها كذبا وعلى 
خالف احلقيقة أنه يدعى )فالن( وقدم 

إليها تأييدا لزعمه جواز السفر سالف 
البيان باالسم املنتحل فضال عن حيازة 
سالح ناري »مس���دس« وذخائر »عدد 
53 طلقة« مما تس���تعمل في الس���الح 
الناري وتزوير في محررات عرفية هي 
استمارات تسجيل ثالثة خطوط هواتف 
نقالة اخلاصة بشركة لالتصاالت واتهم 
املتهم الثالث أيضا بإعانة املتهم األول 
على الفرار من وجه القضاء رغم علمه 
بصدور أمر بالقبض عليه بأن تعاقد على 
ثالثة خطوط هواتف نقالة أثبت بيانات 
شخص آخر كمس���تخدم لها ملساعدته 
في إخفاء اتصاالت���ه وذلك على النحو 
املبني باألوراق. واتهم املتهمون السادس 
والس���ابع والثامن أيضا بأنهم حازوا 
سالحا ناريا »مسدس« بغير ترخيص 

من اجلهة املختصة.

آسيوي يعثر على طفل 
لقيط ملقى في سلة 

قمامة بالجهراء

»األدلة الجنائية« تدخل 
نظام التحليل الصوتي 

إلى الخدمة

هاني الظفيري
قام رج���ال الطوارئ الطبية 
بنقل طفل حدي���ث الوالدة عثر 
عليه وافد آس���يوي ملقى داخل 
حاوية قمامة في منطقة جنوب 
اجلهراء، وطلب من رجال ادارة 
بحث وحتري محافظة اجلهراء 
البحث عن هوية من القى بالطفل 

داخل احلاوية.
وكان ص���راخ وب���كاء طفل 
استرعى انتباه وافد آسيوي مر 
الى جوار حاوي���ة قمامة ليبلغ 
عمليات الداخلي���ة، وقام رجال 
االمن بانتشال الطفل واالسراع 
بنقل���ه ال���ى املستش���فى نظرا 
لتواجده داخل حاوية وفي ظروف 
مناخية شديدة احلرارة مما رجح 
معه مصدر امني ان يكون الطفل 
نتاج عالقة بني خادمة وشخص 
آخر وسجلت قضية العثور على 

لقيط.

قام���ت االدارة العامة لالدلة 
اجلنائية بتوظيف اجهزة نظام 
التحليل الصوتي وهي من االنظمة 
العلمية احلديثة والتي تستخدم 
في التعرف على االشخاص من 

خالل »مصدر الصوت«.
صرح بذلك مدير عام االدارة 
العامة لالدلة اجلنائية اللواء عيد 
ابو صليب، مش���يرا الى حرص 
االدارة على االستفادة بكل ما هو 
جديد في علوم االدلة اجلنائية. 
مؤكدا بذلك ان هذا النظام يهدف 
الى خدمة االمن واملجتمع حيث مت 
توظيف هذا النظام في التعرف 
عل���ى احد املتهم���ني الذي تقدم 
ببالغ كاذب ع���ن وجود قنبلة، 
ومتت عملي���ة التعرف مبقارنة 
اصوات االشخاص املشتبه فيهم 
مع الصوت املس���جل لدى ادارة 
العمليات وهي اجلهة التي تلقت 

البالغ الكاذب.

املتهمان وأمامهما كمية من األفالم املضبوطة معهما

الوافد املصري وأمامه كمية النحاس املسروق

عبداهلل قنيص ـ  هاني الظفيري
أم���ن  ألق���ى رج�����ال 
الفرواني���ة بقيادة العميد 
الهاج���ري أمس  دليه���ي 
االول القبض على وافدين 
من اجلنس���ية اآلسيوية 
يعرض���ان افالما خالعية 

على االرصفة.
وقال مص���در امني ان 
رجال أمن الفروانية وبينما 
كانوا يقومون بجولة على 
االسواق فوجئوا بآسيويني 
يركضان تاركني بس���طة 
حتوي افالما، ليتم مالحقة 
الهاربني، وباالستعالم عن 
االفالم تلك تبني ان جميعها 
افالم خالعية وهي ما بني 
عربية واجنبية وآسيوية، 
وأم���ر العمي���د الهاجري 
باحال���ة اآلس���يويني الى 

املباحث اجلنائية.

آسيويان يسقطان بـ »خليعة في الفروانية«

هاني الظفيري
أمر مدير أمن محافظة اجلهراء العميد عايض 
العتيبي ومساعده العميد عبدالفتاح علي بإحالة 
وافد مصري )35 عاما( الى االدارة العامة للمباحث 
اجلنائية لالشتباه في عالقته بسرقة كميات من 
النحاس من داخل محوالت قيد االنشاء، فيما قدر 
مصدر امني في امن اجلهراء استنادا الى التحقيقات 
االولية التي اجريت مع الوافد كمية املس���روقات 
من النحاس بأكثر من عشرة آالف، خصوصا تلك 

التي سرقها وقام ببيعها.
وقال مصدر امني ان حملة امنية في سكراب 
أمغرة بقيادة النقيب مطر س���بيل أوقفت الوافد 
لدى دخوله الى السكراب لبيع النحاس املسروق، 
وأفاد بأنه اعتاد على س���رقة النحاس وتسليمه 
الى آس���يويني يتكفلون ببيع���ه، ولكن الحظ ان 
اآلسيويني يقدمون اسعارا ال تتناسب مع النحاس، 
فق���رر املغامرة والتصرف في املس���روقات دون 

مساعدة أحد.

.. ولص النحاس سقط في الجهراء

برأت محكمة اجلنايات أمس برئاس���ة 
املستش���ار عماد املنديل وأمانة سر سالم 
الوهيبي املتهم���ني الثمانية في انتخابات 
فرعية »شمر« النتخابات املجلس البلدي 

.2009
كانت النيابة قد أسندت للمتهمني أنهم 
نظموا انتخابات فرعية بصورة غير رسمية 
قبل املوعد احملدد إلجراء انتخابات املجلس 
البلدي بغرض اختيار من ميثل القبيلة عن 

الدائرة االنتخابية الرابعة.
كان دفاع املتهمني احملامي فيصل عيال 
العنزي خالل جلس���ات احملاكمة قد دفع 
بعدم جدية حتريات ضابط الواقعة كما دفع 
بانعدام الدليل على صحة التهمة املسندة 
ملوكليه، وطالب ببراءتهم مما أسند إليهم 

من اتهام.

براءة 8 من أبناء قبيلة شمر 
بـ» فرعية بلدي 2009«

عشر سنوات
 لمواطن ضرب 

خادمته حتى الموت
قضت محكمة اجلنايات 
امس بحبس مواطن عشر 
سنوات بعد اتهامه بالقتل 
ق���ام بضرب  العمد حيث 
خادمت���ه ضرب���ا مبرحا 
مستخدما »العقال« ومن 
ثم قام بتعليقها في دورة 
املياه وواصل تعذيبها الى 

ان فارقت احلياة.
ومت توجيه تهمة القتل 
الذي  املته���م  الى  العم���د 
كان محجوزا في السجن 
املركزي منذ اكثر من تسعة 

اشهر.  احملامي فيصل عيال العنزي


