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محمد الجالهمة - محمد الدشيش
أمرت محكمة اجلنايات أمس برئاسة املستشار عادل 
الهويدي وأمانة سر وليد منصور بإخالء سبيل الكاتب 
واحملامي محمد عبدالقادر اجلاس����م بكفالة 2000 دينار 
وأمرت بتأجيل نظر دعوى أمن الدولة املتهم فيها اجلاسم 
بالطعن في مسند اإلمارة جللسة 20 سبتمبر للدف��اع. 
وحضر مع اجلاسم فريق الدفاع احملامي جاسر اجلدعي 
وأس����امة املناور وعبداهلل األحمد الذين طالبوا بإخالء 
س����بيل موكلهم بأي ضمان. وكان اجلاسم قد انتقل من 
داخل القفص احلديدي ليقف وجها لوجه امام احملكمة، 
وقال وهو يشير البنائه املتواجدين في القاعة والسرته 
انه يطالب باطالق س����راحه ليس م����ن اجله وليس من 
اج����ل »فرحة عيالي« بل فقط من اجل الكويت ومن اجل 

احلفاظ على سمعتها اخلارجية لدى كثير من املنظمات الدولية التي تعنى 
بحقوق االنس����ان وباحلريات العامة. وزاد اجلاسم: اقسم باهلل انني لست 
متضايقا من السجن، فكل ما فيه من ضباط وعسكريني وسجناء جتمعني 
به����م عالقات ودية، والكل يريد تقدمي اي خدمة اطلبها، كما انني س����أكون 
متضررا من اطالق س����راحي، اذ ان الدعم الدولي اخلارجي سيتوقف متاما 
حلظة اطالق س����راحي، لهذا فما يهمني في هذه اللحظة هو سمعة الكويت 
وعدم تعرضها ألي اجراءات متش����ددة. وقدم اجلاسم صورة للشكل الذي 
ستس����ير عليه احملاكمة الحقا حينما ذكر انه تصل اليه وهو في الس����جن 
حتركات خصومه وهو ما سيكش����فه الحقا خالل سير احملاكمة. وتساءل 

اجلاس����م موجها حديثه إلى احملكمة: هل من املعقول ان 
يصل حالنا وبعد نحو 50 عاما من االس����تقالل الى هذا 
احلد املتردي؟ فكيف يتم حبسي مدة 48 يوما ومبررات 
احلب����س االحتياطي منتفية وال يوجد هناك ما يس����ند 
استمرار احلبس على هذا النحو؟ وفي نهاية مرافعته، 
قال: انني مريض بالقلب حسب التقرير الطبي، لهذا قد 
اتوفى في السجن فجأة، وقد شهدت في محضر حتقيق عن 
وفاة احد السجناء قبل اسبوع انه طلب دواء القلب ولم 
يحضر له، لهذا اقولها امام اسرتي و»عيالي« واحلضور 

ان رقبتي في ذمة احملكمة. 
 وختم اجلاسم قائال: أشكر أبناء الشعب الكويتي وكل 
من ساندني في هذا الوقت وأقول لهم أنتم لم تنتصروا 
حملمد اجلاسم بل انتصرمت للحرية وقد تكون هذه القضية 
تعرضت إلى التشويه املتعمد ولكن الشعب الكويتي أثبت أنه شعب يقظ 

ويعي مبا يدور حوله وأن هذه الوقفة أعطتني وأسرتي العزمية.
وتعليقا على قرار االفراج قال اجلدعي ل� »األنباء«: »نثمن حقيقة قرار 
احملكمة بإخالء س����بيل اجلاس����م وكان دفعنا أصال بإطالق سراحه لدواع 
صحية تتعلق به وكنا نخش����ى على حياته فع����ال، خصوصا انه مريض 
بالقل����ب«. وعبر اجلدعي عن ارتياحه لقرار احملكمة بتأجيل اجللس����ة إلى 
20 سبتمبر املقبل قائال: »هذا التأجيل يعتبر مريحا لنا كهيئة دفاع حيث 
مينحنا وقتا كافيا لبحث كامل أطراف القضية، ما رفع عنا الضغط النفسي 

ملتابعة كامل ملفات القضية«.

اوضح مدير ادارة مرور محافظة اجلهراء العميد محمد 
اخلالدي أن االدارة قامت خالل الفترة من 1/1 – 2010/5/31 
باجناز 9558 معاملة بقس����م رخص الس����وق و34709 
بقس����م املركبات. كما قام قسم تنظيم السير بتسجيل 
16883 مخالفة متثلت في ضبط 7554 مخالفة مرورية 
مباشرة وضبط 9329 مخالفة غير مباشرة. واكد العميد 
اخلالدي على اس����تمرار ادارة مرور اجلهراء في القيام 

بحمالت تفتيشية من اجل ضبط احلركة املرورية على 
الطرق واحلد من احلوادث املرورية وضبط املخالفني 
وحتويلهم الى جهة االختص����اص. واثنى على جهود 
ادارة العالم االمني ب����وزارة الداخلية على ما تقوم به 
من حمالت توعوية في وسائل االعالم املختلفة من اجل 
توعية املواطنني واملقيمني مبخاطر السرعة وضرورة 

التزام قائدي املركبات بقواعد املرور.

الخالدي: تحرير 16883 مخالفة بالجهراء في 6 أشهر

اهتمام اعالمي كبير بقضية اجلاسم

احملامي جاسر اجلدعي

أجّلت قضيته إلى جلسة 20 سبتمبر المقبل

»الجنايات« تخلي سبيل الجاسم بكفالة 2000 دينار

بعد قبول تنازل أهل المجني عليهما عن القاتل وتسلم الدية الشرعية

السجن المؤبد بداًل من  اإلعدام 
لقاتل زوجته وزوجة أبيه

السجن 3 سنوات لـ 11 شخصًا
اتهموا بالترويج لفكرة »الجهاد« في أفغانستان

عدلت الدائرة اجلزائية مبحكمة االستئناف 
امس برئاسة املستشار أنور العنزي وأمانة 
سر احمد شردان حكم اإلعدام الصادر ضد 
املواطن )ف.م.( املتهم بقتل زوجته وزوجة 
أبيه وقضت بحبس����ه مؤبدا بعد ان قبلت 

احملكمة تنازل أهل املجني عليهما.
وتخلص واقعات الدعوى في انه بتاريخ 
2008/8/18 قام املتهم باصطحاب ش����قيق 
زوجته من منزل خالته بالعارضية إلى منزل 
والدته وش����قيقته بضاحية صباح السالم 
بزعم ان والدت����ه طلبت حضوره إليها ثم 
فوجئ الشاهد باملتهم يشهر سالحا ناريا 

في وجه أمه وشقيقته.
وقام بإط����الق عدة أعيرة نارية عليهما 

فأرداهما، ثم بادر بإطالق ثالثة أعيرة على شقيق زوجته 
ولكنه لم يحكم التصويب ونفذت الذخيرة من السالح الذي 

كان يحمله، ما ساعد الشقيق على الهرب.

وشهد شقيق املتهم انه حضر الى موقع 
اجلرمية عقب وقوعها فوجد والدة الشاهد 
األول مازال����ت على قي��������د احلي���اة، وقد 
أخبرته بأن شقيق���ه املته���م ق���د أطل��ق 
عليها وعلى ابنتها املجني عليه����ا الثاني���ة 

الن��ار.
وشهد الشقيق اآلخر للمتهم مبضمون 
ما ش����هد به سابقه في التحقيقات، مضيفا 
ان شقيقه قام بقتل املجني عليهم���ا وانه 
قام بتسليم املتهم والسالح املستخ����دم في 

اجلرمي���ة الى الشرط���ة.
كانت محكمة اجلناي����ات قد قضت في 
2009/10/18 بإعدام املتهم، كما قضت بتغرميه 
3 آالف دينار حليازة س����الح وذخيرة من 
دون ترخيص واستعمال السالح الناري في منطقة سكنية، 
وأم����رت احملكمة بإحالة الدع����وى املدني���ة الى احملكم����ة 

املختص���ة.

قض���ت الدائرة اجلزائية الثانية عش���رة 
باحملكمة الكلية أمس برئاسة املستشار عادل 
الهويدي وأمانة س���ر وليد منصور بحبس 
املتهمني األحد عشر في قضية أمن الدولة رقم 
2009/21 ثالث سنوات مع الشغل والنفاذ )منهم 

ثمانية غيابيا لعدم ضبطهم(.
وتخلص واقعة الدعوى فيما شهد به ضابط 
مباحث أمن الدولة بأن حترياته السرية دلت 
على أن املتهمني من اخلامس حتى احلادي عشر 
قد غرسوا في نفس املتهم األول )بدون( فكرة 
السفر إلى أفغانستان حملاربة قوات التحالف 

بها وشجعوه على ذلك.
وقام املتهم السادس من خالل جهاز حاسوب 
خاص ب���ه بعرض مش���اهد لعمليات قتالية 

ومقاتل���ني في عدة دول )أفغانس���تان � العراق � الشيش���ان( 
ومحاضرات مس���موعة عن كيفية القتال وأس���اليبه، كما قام 
املتهم الرابع بالتنسيق له للسفر إلى أفغانستان حملاربة قوات 

التحالف بها وأمده باملال الالزم )400 دينار( 
وبأسماء من أعانوه وذلك باالتفاق مع املتهم 

اخلامس.
وبتاريخ 2008/5/1 توجه املتهم األول إلى 
إيران حيث اس���تقبله املتهم الثاني بناء على 
تنسيق مسبق مع املتهم الرابع وتوجها معا 
إلى أفغانستان مرورا بباكستان حيث التحقا 
داخل أراضيها مبعسكر للتدريب على األسلحة 
وتلقي فنون القتال )دورة عسكرية ملدة شهر( 
تولى فيها املتهم الثال���ث تدريبهما، ثم قرر 
املتهم األول التوج���ه إلى مصر حيث ضبط 
بها ومت تسليمه للسلطات الكويتية بتاريخ 

.2009/8/23
وبالتحقيق م���ع املتهم األول أقر بارتكابه 
الواقعة على النحو الوارد بتقرير ضابط مباحث أمن الدولة. 
وبالقبض عل���ى املتهم الثالث أقر بأنه التقى باملتهم األول في 

منطقة بيشاور بأفغانستان.

مواطن لرجال األمن: ما أبي أسجل قضية ضد صاحبي
أبي فلوس »اآلي فون« اللي كّسره على راسي

محمد الدشيش
من الغريب أن يدخل املخفر شخص مجني عليه وبرأسه غرزتان 
ويطلب عدم تسجيل قضية ضد اجلاني، ولكن هذا ما شهده أحد 
مخافر العاصمة مساء أول من امس عندما تقدم مواطن )21 عاما( 
ببالغ إلى رجال املخفر مدعيا تعرضه للضرب على يد ش����خص 
يعرفه جيدا مصطحبا معه تقريرا يفيد بإصابته بجرح قطعي في 
الرأس استلزم تقطيبه بغرزتني جراء تعرضه للضرب بآلة حادة، 
أما أغرب ما في قصته كما يروي مصدر امني ان اآللة احلادة هي 
جهاز »آي فون4« ميلكه الضحية والذي روى احلادثة لرجال األمن 
قائال: كنا جنلس في املقهى بالعاصمة ونش����اهد مباراة إجنلترا 
وأملانيا وكان صديقي يشجع إجنلترا بينما أنا أشجع أملانيا ومع 

نهاية املباراة بدأت أهزأ بصديقي وهو مواطن وبفريقه، ولم أعرف 
ان الغضب استبد به حتى انه حمل جهاز »اآلي فون« اخلاص بي 
وبدأ يضربني به على رأسي حتى سقطت أرضا. ومضى املصدر 
بالقول ان رجال األمن قاموا باالتصال باملشكو بحقه والذي حضر 

خالل أقل من ساعة ملواجهة ادعاءات صاحبه ولم ينكرها.
وأشار املصدر الى انه وقبل الشروع في التحقيق بالقضية جاء 
الشاكي لرجال األمن وقال لهم: ما أبي تسجيل قضية أبي فلوس 
»اآلي فون« الذي أتلفه صاحبي في املش����اجرة، وقال املصدر ان 
رجال األمن قبلوا بالتسوية خاصة ان املشكو بحقه قبل الدفع أمام 
رجال األمن وبالفعل قدم 200 دينار، وعلى الفور تنازل الش����اكي 

عن قضيته ليرحل بثمن »اآلي فون« وغرزتني برأسه.

البالغات األولية: »جثة معلقة على جسر«

»الوسادة الخالية« تتسبب في حادث مروري على طريق الملك فهد
امير زكي

تسببت وس���ادة وضعت فوق اعلى اجلس���ر في حالة من االرتباك 
املروري على طريق امللك فهد الس���ريع فيما تلقت عمليات الداخلية ما 
يزيد على 20 اتصاال من مواطنني ومقيمني اكدوا من خاللها وجود جثة 
معلقة اعلى اجلس���ر. ولم يقتصر امر الوسادة املعلقة على ارتباك في 
حركة السير وامنا تسبب ايضا في حادث تصادم اسفر عن اصابة طفل 

5 سنوات ومواطن 28 عاما وحدث 15 عاما.
وق���ال مصدر امني ان مدير امن مبارك الكبير اللواء ابراهيم الطراح 
وفور تلقيه برقية من العملي���ات املركزية عن وجود جثة معلقة اعلى 
احد اجلسور في منطقة املسيلة سارع لالنتقال الى موقع البالغ وتبني 
ان مجهوال علق الوسادة بشكل يوحي بأنها جثة حيث مت رفع الوسادة 
التي تسببت في احلادث. يذكر ان املصابني أو ضحايا الوسادة مت نقلهم 
الى العالج في مستشفى مبارك بواسطة رجال الطوارئ الطبية محمود 

درويش وعبداهلل حسني وعلي الراشد ومبارك علي.
من جهة اخرى ادى حادث تصادم على طريق اجلهراء الس���ريع الى 
نقل مواطن عش���ريني الى مستشفى اجلهراء بعد اصابته بعدة جروح 

وسحجات في انحاء متفرقة من جسده ليتم تسجيل قضية.
وفي التفاصيل ان احدى املركبتني اصطدمت مبؤخرة السيارة االخرى 
والتي انحرفت لتقفز على السياج اجلانبي ليبلغ املارة عمليات الداخلية 
خصوصا ان الس���يارة املتسببة بقيت في منتصف الطريق ليهرع على 
الفور رجال النجدة وسيارات االسعاف الى موقع احلادث الذي كان في 
طري���ق اجلهراء وحتديدا بني منطقتي النعيم وتيماء ليس���عفوا قائدي 

احدى السيارتني املتصادمتني في حادث اجلهراء امس االولاملركبتني ومت تسجيل قضية حملت مسمى تصادم ثنائي.

املستشار أنور العنزي

املستشار عادل الهويدي

العميد محمد اخلالدي

)قاسم باشا(محمد عبدالقادر اجلاسم إلى احلرية بعد حكم »اجلنايات« ... وتهنئة من اسرته اجلاسم يتلقى التهاني بإطالق سراحه


