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قضت الدائرة اجلزائية اخلامسة مبحكمة االستئناف 
أمس برئاسة املستش����ار إبراهيم العبيد وعضوية 
املستشارين لطفي ساملان وأحمد عبد الوهاب وأمانة 
سر محمد الس����بع بتأييد حكم أول درجة القاضي 
بحبس آسيوي وآسيوية باعا طفلهما ب� 1500 دينار 
في دعوى االجتار بالبشر خمس سنوات مع الشغل 
والنفاذ واإلبع����اد، بينما امتنعت عن النطق بعقاب 

بقية املتهمني وهم مواطن وزوجته اش����تريا الطفل 
وواف����د عربي قام بدور الوس����يط بني والدي الطفل 

واملشتريني وآسيوية سهلت عملية الوالدة.
وتخل����ص وقائع الدعوى ف����ي أن املتهمني األول 
والثانية نش����أت بينهما عالقة آثمة نتج عنها حمل 
سفاح، فوضعت املتهمة الثانية طفلها على يد وافدة 
آسيوية )املتهمة السادسة( ساعدتها في عملية الوالدة. 

ولم يتم تسجيل الطفل املولود لعدم وجود عقد زواج 
بني املتهم����ني. ونظرا ألن املتهمة الرابعة )املواطنة( 
عاقر فقد أخبرت زوجها )املتهم الثالث( برغبتها في 
شراء الطفل املذكور عن طريق وساطة املتهم اخلامس 
)وافد عربي( والذي تقاضى مقابل ذلك 1500 دينار 
أعطى منها سبعمائة دينار للمتهمني األول والثانية 

واحتفظ بالباقي لنفسه.

االمتناع عن النطق بعقاب مواطن ومواطنة اشتريا طفالً بـ 1500 دينار

إعداد: مؤمن المصري

»االستئناف« تؤيد براءة المتهمين في قضية »عريفجان«

تبرئة خمسة متهمين من »الجهاد في أفغانستان«
من بينهم الفنان المعتزل حسين األحمد

السجن ثالث سنوات لمواطن غادر البالد للجهاد

قضت الدائرة اجلزائية الثانية مبحكمة 
االستئناف أمس برئاسة املستشار نصر 
سالم آل هيد وعضوية املستشارين محمد 
بيوم���ي وأحمد باظة وأمانة س���ر عادل 
العوضي بإلغاء حكم محكمة أول درجة 
القاضي بحبس خمسة متهمني في قضية 
أمن الدولة رقم 2009/21 ثالث سنوات مع 
الشغل والنفاذ وقضت ببراءتهم من التهم 
املسندة إليهم، من بينهم الفنان املعتزل 
حس���ني األحمد 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 به بعرض 
مشاهد لعمليات قتالية ومقاتلني في عدة 
دول )أفغانستان – العراق – الشيشان( 
ومحاضرات مسموعة عن كيفية القتال 

وأساليبه. كما قام املتهم الرابع بالتنسيق 
له للسفر إلى أفغانستان حملاربة قوات 
التحالف بها وأمده باملال الالزم )400 د.ك.( 
وبأس���ماء من أعانوه وذلك باالتفاق مع 
املتهم اخلامس. وبتاريخ 2008/5/1 توجه 
املتهم األول إلى إيران حيث استقبله املتهم 
الثاني بناء على تنسيق مسبق مع املتهم 
الرابع وتوجها معًا إلى أفغانستان مرورًا 
بباكس���تان 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 التوجه إلى مصر حيث 
ضبط بها ومت تسليمه للسلطات الكويتية 
بتاريخ 2009/8/23. وبالتحقيق مع املتهم 
األول أقر بارتكاب���ه الواقعة على النحو 
الوارد بتقرير ضابط مباحث أمن الدولة. 
وبالقب���ض على املته���م الثالث أقر بأنه 
التقى باملتهم األول في منطقة بيش���اور 

بأفغانستان.

قضت الدائرة اجلزائية الثانية مبحكمة 
االستئناف أمس برئاسة املستشار نصر 
سالم آل هيد وعضوية املستشارين محمد 
بيوم����ي وأحمد باظة، وأمانة س����ر عادل 
العوضي بتأييد حكم محكمة أول درجة 
القاضي بحبس مواطن ثالث سنوات مع 

الشغل والنفاذ عن تهمة القيام بعمل عدائي 
ضد دولة أجنبية )أفغانستان( مما يعرض 
دولة الكويت خلطر احلرب أو قطع العالقات 

السياسية معها.
وتخلص واقعة الدعوى فيما شهد به 
ضابط مباح����ث أمن الدولة بأن حترياته 

السرية دلت على قيام املتهم األول مبغادرة 
دولة الكويت بتاريخ 2007/11/4 متوجها 
إلى إيران ومنها إلى أفغانس����تان، حيث 
التحق هناك بدورة عسكرية بها ملدة أربعني 
يوما تدرب خاللها على استعمال األسلحة 

والذخيرة وتلقي الفنون القتالية.

وينتهج الفكر اجلهادي املتشدد.
فاستصدر إذنا من النيابة العامة ومتكن 
من ضبط���ه. ومبواجهته أقر بأنه تعرف 
على شخص بحريني عن طريق اإلنترنت 
وتوطدت عالقتهما ودار بينهما حديث عن 
القيام بعملية تفجير ضد القوات األميركية 
في الكويت. وأخبره الشخص البحريني 
أن هناك عمليات يتم التحضير لها لتفجير 

معسكر القوات األميركية بالبحرين.
وأضاف الضابط أن خطة املتهمني كانت 
تتلخص في قيام البعض منهم بإطالق النار 
على حرس بوابة معس���كر عريفجان قبل 
دخول سيارة مفخخة باملتفجرات لتفجير 
املعسكر من الداخل. ودلت حتريات ضابط 
أمن الدولة على أن املتهم السابع )الفضلي( 
كان مشاركا للمتهمني في تصنيع املتفجرات 
التي قاموا بتصنيعها داخل مسكن املتهم 
األول )س.ك.(. أما املتهم الثامن فقد دلت 
التحري���ات على أنه ق���ام بتوفير عدد 2 
كالش���ينكوف وعدد من الطلقات للمتهم 
)س.ك.(. م���ن جهته أك���د احملامي محمد 
الكندري أن���ه كان لديه القناعه بأن حكم 
أول درجة سوف يؤيد من قبل االستئناف 
ألن النيابة العامة لم تقدم أي جديد مشيدا 
بالقضاء الكويت���ي ونزاهته، وأضاف أن 
املضبوطات ال تشكل بأي حال من األحوال 
مواد متفجرة بل تباع في األسواق وهو ما 

متسكت به خالل دفاعي في القضية.

الرائع قد أسدلت الستار على القضية التي 
ش���غلت الرأي العام الكويتي ملدة سنتني 
تقريبا بأن رفضت استئناف النيابة العامة 
وأي���دت حكم أول درج���ة القاضي ببراءة 
املتهمني جميعا. وأضاف الكندري أنه ثبت 
حملكمتي أول درجة واالستئناف أن املتهمني 
قد تعرضوا لإلكراه البدني واملعنوي النتزاع 
االعترافات منهم. وزاد الكندري ان املكافأة 
التي تصرفها وزارة الداخلية لرجال أمن 
الدول���ة الذين قاموا بضب���ط املتهمني في 
هذه القضية بنيت على ضحايا أبناء أسرة 
كويتية من املخلصني لهذا البلد. فقد تبني 
من التحقيقات التي ال تقوم على أي دليل 
سوى حتريات غير جدية أن القصد منها 
هو احلصول على املكافأة املقررة لهم عند 

ضبط مثل تلك القضايا.
كان���ت الدائ���رة اجلزائي���ة باحملكمة 
 الكلي���ة ق���د قض���ت بب���راءة جمي���ع
ف���ي  املنعق���دة  بجلس���تها  املتهم���ني 

.2010/5/10
وتخلص الواقعة فيما شهد به ضابط 
مباحث أمن الدولة بأن حترياته السرية 
دلت على أن املتهم الرابع )ع.ق.( يقوم 
بأعم����ال عدائية ضد القوات األميركية 
بالكويت وبالتحديد معسكر عريفجان 
حيث ورد اسمه ضمن شبكة إرهابية مت 
ضبطها في مملكة البحرين وأن املذكور له 
اتصاالت مشبوهة داخل وخارج الكويت 

قضت الدائرة اجلزائية الثانية مبحكمة 
االستئناف أمس برئاسة املستشار نصر 
سالم آل هيد وعضوية املستشارين محمد 
بيومي وأحمد باظة وأمانة سر عادل العوضي 
برفض استئناف النيابة العامة وتأييد حكم 
أول درجة القاضي ببراءة جميع املتهمني 
في قضية أم���ن الدولة 2009/19 املعروفة 

بتفجيرات »عريفجان«.
وعقب صدور احلك���م صرح احملامي 
دوخي احلصبان ل���� »األنباء« بأن هذا ما 
عهدناه في قضائنا الشامخ إال أن هذا احلكم، 
وفي هذه الدعوى بالذات، يظهر بوضوح 
أهمية التمس���ك بإعمال صحيح القانون 
رغم حجم االتهامات. إذ بني احلكم، وللمرة 
األولى، على استبعاد التحقيقات السابقة 
على القضاء إعماال لصريح نص املادة 150 
من قانون اإلجراءات التي جعلت التحقيق 

من قبل احملكمة ذاتها وجوبيا.
وعليه نهنئ أنفس���نا ونوصي أبناءنا 
العاملني في أجهزة الضبط واألجهزة السابقة 
على القضاء بالتزام الضمانات التي كفلها 
الدستور والقانون لصالح املتهمني. وننادي 
مجددا بوجوب تبعية األجهزة املس���اعدة 
للقضاء ملجلس القضاء األعلى تكريس���ا 
الس���تقالليته ال أن تبقى تابعة لوزارات 

السلطة التنفيذية.
وقال احملامي عادل العبدالهادي: »وبعد 
الشكر اجلزيل هلل سبحانه وتعالى الذي من 
علينا بهذا احلكم االستئنافي الذي أقر ببراءة 
جميع املتهمني في قضية عريفجان فإننا 
نشيد بالقضاء الكويتي العادل الذي يسطر 
لنا يوما بعد يوم روائع األحكام والسوابق 
القضائية والذي يؤكد أن أسرة الكندري 
تدين بالوالء لهذه األرض الطيبة وهذا البلد 
املبارك وحتت���رم القانون وجتل صاحب 

السمو األمير، حفظه اهلل ورعاه«.
واكد العبد الهادي أن فريق الدفاع يعكف 
حالي���ا امكانية رفع دعاوى تعويض ضد 

وزارة الداخلية.
من جانب���ه صرح احملام���ي عبداهلل 
الكندري بأن محكمة االستئناف بهذا احلكم 

الحصبان: يجب التمسك بإعمال صحيح القانون مهما كانت االتهامات
العبدالهادي: سـندرس إمكانية رفع دعاوى تعويـض ضد »الداخلية«

احملامي عادل عبد الهادي

احملامي عبداهلل الكندري

حسني األحمد

احملامي دوخي احلصبان 

احملامي محمد الكندري

املستشار نصر سالم آل هيد

إغالق »سوبر ماركت« تديره وافدة صينية وابنها
متخصص ببيع الخمور المحلية و»الخنازير« في سلوى

املعلبات احملظورة.
ومضى املصدر االمني بقوله: 
قام مدير مباحث مبارك الكبير 
املقدم الدريعي ومساعده املقدم 
سالم اجلويسري بتكليف فريق 
عمل مؤلف م���ن املالزمني اوائل 
خليفة العبيد ومحمد شهان وسالم 
شهاب وعبدالرحمن الكندري وبعد 
امتام عملية التحريات واستصدار 
االذن النيابي داهم رجال مباحث 
مبارك الكبير ال�»سوبر ماركت« 
وعثروا على بعض من املضبوطات 
وبالتحقيق مع املوقوفني الثالثة 
ارشدوا عن مخزن يستغلونه في 
تصنيع اخلمور واملعلبات وجرى 
التحفظ على جميع املضبوطات 
متهيدا التخاذ ما يلزم من اجراءات 

الحقة.

عبداهلل قنيص
العامة  متكن رجال االدارة 
للمباح���ث اجلنائية وحتديدا 
ادارة بح���ث وحتري محافظة 
مبارك الكبير من ضبط 1500 
زجاجة خمر محلية وضبط نحو 
20 كرتونة حتوي معلبات حلوم 
خنازير كما جرى توقيف وافدة 

صينية وابنها وصديقها.
ووف���ق مصدر امن���ي فان 
معلومات وردت الى مدير ادارة 
بحث وحتري محافظة مبارك 
الكبير املقدم وليد الدريعي عن 
ان هناك »سوبر ماركت« شهيرا 
في منطقة سلوى يستغل من 
قبل صاحبيه في بيع اخلمور 
واملعلبات احملظ���ورة وعليه 
اخطر املقدم الدريعي مدير عام 

االدارة العامة للمباحث اجلنائية 
اليوسف  الش���يخ علي  اللواء 
الذي بدوره ابلغ وكيل وزارة 
الداخلية املساعد لشؤون االمن 

اجلنائي اللواء الش���يخ أحمد 
اخلليفة والذي اعطى تعليماته 
بضبط اخلمور احمللية وتوقيف 
القائمني على تصنيعها وبيع 

اللواء الشيخ علي اليوسف اللواء الشيخ أحمد اخلليفة

محاٍم ينزع حجاب موكلته بعد طلبها 
سحب قضيتها من مكتبه

هاني الظفيري
اتهمت سيدة من غير محددي اجلنسية 
محاميا باالعتداء عليها بالضرب ونزع 
حجابها وهو ما يشكل جرمية »هتك عرض 
انثى«، وقالت السيدة املدعية في قضية 
سجلت في مخفر اجلهراء انها طلبت من 
اح���د احملامني الترافع في قضية ولكنها 
تراجعت وقررت اعطاء محام آخر ملف 
القضية وحينما طلبت ملف القضية من 
احملامي الذي تنوي حتويل قضيتها من 
مكتبه الى مكتب آخر قام بضربها ونزع 
حجابها وذلك بحسب االدعاء الذي تقدمت 
به الى رجال املخفر وسجلت قضية وجار 

التحقيق.

من جهة اخرى يجري رجال مباحث 
اجلهراء البحث عن آسيوية دخلت الى 
قسم الوالدة في مستشفى اجلهراء ببطاقة 
مدنية تخص شخصا جار التحري عن 
عالقته باآلسيوية وما ان وضعت مولودا 
ذكرا حتى هربت الى جهة غير معلومة 
تاركة الطفل في رعاية املستش���فى هذا 
وجار االستدالل على اآلسيوية من خالل 

صاحب البطاقة.
على صعيد آخر القى رجال مباحث 
حولي القبض على 3 وافدين وهم آسيويتان 
وآسيوي لعملهم في وكر مشبوه  وامتهان 

اقدم مهنة في التاريخ.

آسيوي ينتحر شنقًا
في غرفته بالجليب

أمير زكي
أقدم وافد آس���يوي على االنتحار شنقا 
داخل مسكنه في منطقة اجلليب، وقال مصدر 
أمني ان بالغا ورد الى العمليات عن انتحار 
اآلسيوي شنقا، وافاد اصدقاء املنتحر بأنه 
كان يعاني من ظروف نفسية صعبة ناجتة 

عن ظروفه املادية الصعبة.
م���ن جهة اخرى نقل مس���ن كويتي )77 
عاما( وس���يدة خليجي���ة )25 عاما( وطفل 
3 اعوام الى مستش���فى اجلهراء اثر حادث 
تص���ادم بني مركبتني على طريق الس���املي 
وقال املنس���ق االعالمي في ادارة الطوارئ 
الطبية عبدالعزيز بوحيمد ان حالة املصابني 
مس���تقرة وان كال من عمر الشمري ومحمد 
الرويعي وعبداهلل السعيدي نقلوا املصابني 

الى مستشفى اجلهراء.

»الداخلية« اختتمت المرحلة الثانية
من تمرين »الردع الحاسم 3«

كونا: اختتمت وزارة الداخلية أمس املرحلة 
الثانية من مترين »الردع احلاسم 3« في قاعة 
ادارة االزمات بالدفاع املدني مبشاركة االدارات 
جميعها في وضع الس���يناريو واملعضالت 

للتمرين وايجاد احللول املناسبة.
واشاد وكيل الوزارة املساعد لشؤون االمن 
اخلاص الفريق سليمان فهد الفهد بالتمرين 

وواجبات القيادة واالركان مضيفا ان الهدف 
منها تطوير س���ير التمرين ورفع مستوى 
القيادة والتخطيط لدى املشاركني والوقوف 
على جاهزية القوات املش���اركة في االعمال 
املش���تركة فيما بينهم مبا ينعكس ملصلحة 

امن البالد.
من جهته اشاد رئيس جلنة التمرين العقيد 

ركن صالح العنزي بالزيارة واملتابعة الدائمة 
على سير التمرين من قبل الفريق الفهد والتي 
أثمرت »رفعا للروح املعنوية لدى املشاركني 
واخذ التوجيهات التي تت���رك اثرا ايجابيا 
على سير التمرين في املرحلة الثالثة التي 
اقترحها وهي اكمال املرحلة في دورة خاصة 

)للتخطيط االستراتيجي( للقادة«.

الفهد والسويدان يناقشان مراحل تنفيذ التمرين الفريق سليمان الفهد والعميد أديب سليمان خالل مناقشة »الردع احلاسم«

ضبط 3 من لصوص 
المخيمات في الجهراء

هاني الظفيري
ادارة بحث  الق���ى رج���ال 
وحتري محافظة اجلهراء القبض 
على 3 شبان من غير محددي 
اجلنس���ية بتهمة الشروع في 

سرقة مخيم.
وجاء ضبط »البدون« الثالثة 
بعد بالغ مواطن عن 3 اشخاص 
يتجولون في منطقة املخيمات، 
وبالتحقيق مع الشبان الثالثة لم 
يبدوا اسبابا وجيهة لتواجدهم، 
فتم اخضاعهم للتحقيق ملعرفة 
حقيق���ة تورطهم ف���ي قضايا 

سرقات مخيمات.
وقال مصدر أمني أن املتهمون 
الثالثة اعترف���وا بعد مراوغة 
أنهم كانوا بصدد تنفيذ قضية 
س���رقة لالنفاق على حاجتهم 

من السجائر
م���ن جه���ة اخ���رى، تقدم 
»بدون« متهم���ا ابنه بالتلفظ 
عليه بعبارات جارحة وسجلت 
قضية ضد االبن بعنوان »السب 

والقذف«.

الجابر: معرض »ميلبيول قطر 2010«
يوفر االحتياجات األمنية المتطورة

اكد وكي���ل وزارة  كون���ا: 
الداخلية املس���اعد لش���ؤون 
املعلوم���ات  تكنولوجي���ا 
الش���يخ مشعل  واالتصاالت 
اجلاب���ر ان املع���رض الدولي 
الداخلي  الثامن النظمة االمن 
)ميلبي���ول قط���ر 2010( يعد 
خطوة عمالقة الى االمام لتوفير 
جميع االحتياج���ات االمنية 

املتطورة.
وقال الشيخ مشعل اجلابر 
لدى عودت���ه الى البالد اليوم 
قادما من قطر على رأس وفد 

امني رفيع املستوى ان املعرض الذي شاركت فيه 
220 شركة امنية متخصصة متثل 33 دولة يعد 
واحدا من ابرز واهم املعارض في هذا الشأن في 

العالم بأسره.
واضاف ان مشاركة الكويت في هذا املعرض 
املتميز جاءت بناء على توجيهات وزير الداخلية 
الفريق الركن م.الشيخ جابر اخلالد ومبتابعة من 
وكيل الوزارة الفريق احمد الرجيب ملتابعة احدث 
االنظمة االمنية وتبادل االفكار واالراء حول كيفية 

تقدمي افضل اخلدمات االمنية للمجتمع.
وشدد على ان امن دول اخلليج وحدة واحدة 
غير قابلة لالنفص���ام وان دول مجلس التعاون 
ل���دول اخلليج العربية تس���عى جاهدة لتطوير 
وتنمية قدراتها االمنية من اجل احلفاظ على امنها 
ولدعم عمليات التنمية االقتصادية واالجتماعية 

على اراضيها.
وتوجه بالشكر والتحية لدولة قطر الشقيقة 
على حفاوة االس���تقبال وكرم الوفادة مؤكدا ان 

العالقات بني البلدين الشقيقني راسخة.

الشيخ مشعل اجلابر يقدم درعا تذكارية الى الوزير القطري


