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إخالء سبيل العائد من غوانتانامو الربيعة بال ضمان

براءة إيراني من تهريب 62 مليون تومان

»االستئناف« تبرئ مواطنًا من االتجار في المخدرات

انتف���اء التهري���ب في حق 
موكله وان املبلغ املضبوط 
متحصل من عمليات مشروعة 
مطالبا بإلغاء حكم محكمة 
أول درجة بعد أن فند ما جاء 
فيه ملتمسا البراءة ملوكله، 
وهو ما استجابت له احملكمة 

في قرارها.

االتهام وانتفاء قصد االجتار 
لدى املتهم حيث انه لم يضبط 
وهو يبيع املخدرات وطالب 
النصار بإلغاء حكم أول درجة 
والقضاء ببراءة موكله من 

التهمة املسندة إليه.

عنها للسلطات اجلمركية ولم 
يبلغ السلطات اجلمركية عند 
دخوله البالد عما بحوزته من 

العمالت األجنبية.
أم���ام محكمة  وحض���ر 
االس���تئناف احملامي عادل 
العبد الهادي وترافع شفاهة 
وقدم مذكرة دفاع تضمنت 

باحلك���م املس���تأنف ودفع 
القب���ض حلصوله  ببطالن 
قبل اس���تصدار إذن النيابة 

العامة.
ودفع النصار بعدم جدية 
التحريات كما دفع بشيوع 

الدائرة اجلزائية  قضت 
الثالثة مبحكمة االستئناف 
برئاسة املستش���ار فيصل 
خريبط وعضوية املستشارين 
جنيب املال وص���الح الدين 
يونس ومحمد فريد الزارع 
ف���ي حضور رئي���س أمناء 
سر الدوائر اجلزائية سامي 
العنزي ببراءة وافد إيراني 
من التهم���ة األولى وغرامة 
1000 دينار عن التهمة الثانية، 
وأمرت احملكمة بإرجاع املبلغ 
املصادر بعد أن قضت عليه 
»اجلنايات« بتغرميه مبلغ 
1800 دينار ومصادرة املبلغ 

محل التهريب.
كان���ت النيابة العامة قد 
وجه���ت للمتهم أنه في يوم 
ارتك���ب تهريبا   2009/2/21
جمركيا بأن ح���اول إدخال 
مبالغ مالية تبلغ 62 مليون 
تومان إيراني دون اإلفصاح 

ألغت الدائ���رة اجلزائية 
السابعة مبحكمة االستئناف 
برئاس���ة املستش���ار سالم 
وعضوي���ة  اخلضي���ر 
املستشارين مفرح اجلداوي 
ومحمد عبد املنعم وأمانة سر 
محمد السبع، حكم محكمة أول 
درجة القاضي بحبس مواطن 
خمس عشرة سنة مع الشغل 
والنفاذ ع���ن تهمة االجتار 
في امل���واد املخدرة وقضت 

االستئناف ببراءته.
املتهم احملامي  كان دفاع 
النصار من مجموعة  بشار 
اخلشاب القانونية قد ترافع 
خ���الل جلس���ات احملاكمة 
الدعوى  ش���ارحا ظ���روف 
مستشهدا بش���هادة شهود 
النفي وبني مواطن الفس���اد 

التجديد  أمر قاض���ي 
أمس األول بإخالء سبيل 
ف���ؤاد الربيعة العائد من 
ب���ال ضمان  غوانتانامو 
بعد أن ظل محتجزا لدى 
مباح���ث أمن الدولة على 
ذم���ة التحقيق معه عقب 
عودته إلى الكويت في 10 
اجلاري بعد اإلفراج عنه 
من معتقل غوانتانامو الذي 

قضى به ثمانية أعوام.
الس���لطات  كان���ت 
ق���د أعلنت،  األميركي���ة 
بعد س���اعات من اإلفراج 

عنه ونقله إل���ى الكويت، إس���قاط جميع 
االتهامات املوجهة إلى الربيعة. وقال بيان 
مقتضب صادر عن وزارة الدفاع األميركية 
)الپنتاغون( ان االتهامات قد أسقطت وليس 
هناك حق في إقامتها مرة أخرى بناء على 
نفس األدلة التي س���يقت العتقال الربيعة 

والتي اعتبرتها احملكمة 
غير مقنعة أو كافية. كانت 
وزارة العدل األميركية قد 
أعلنت أن الواليات املتحدة 
األميركية قد أطلقت سراح 
الكويتي فؤاد الربيعة بعد 
3 أشهر من إعالن القاضية 
الفيدرالية كولني كوالر 
براءته من أي تهمة تتعلق 

باإلرهاب.
كان الربيع���ة )البالغ 
من العمر 50 عاما( قد مت 
اعتقاله في 2002 وهو يقوم 
ببعض األعمال اخليرية 
في أفغانس���تان. وقد مت إلقاء القبض عليه 
ضمن كثير من الع���رب املتواجدين هناك 
بعد أحداث احلادي عش���ر من سبتمبر في 
الواليات املتحدة، ومن أفغانستان إلى معسكر 
غوانتانامو بكوبا حيث ظل معتقال فيه إلى 

أن متت تبرئته من جميع االتهامات.

فؤاد الربيعة

احملامي عادل عبد الهادي

..و3 آسيويني سقطوا بأكياس خمور محلية

\مجموعة من اآلسيويني ضبطوا في وكر مشبوه

آسيويان سقطا بزجاجات خمر محلية

وانيت الشخصني البدون محمال بالكيبالت الكهربائية

احملامي بشار النصار

املستشار فيصل خريبط

املستشار سالم اخلضير

محمد الدشيش
اتهم حارس آس���يوي 4 اشخاص 
كانوا يرتدون الزي الوطني باالعتداء 
عليه بالضرب بعد رفضه ان يصعدوا 
الى شقة بااليجار اليومي وكان بصحبة 
الشبان االربعة 4 وافدات فلبينيات.

وقال احلارس ان 8 بواقع 4 رجال 

و4 نساء دخلوا الى البناية وطلبوا 
تأجير شقتني لساعتني، اال انه شعر 
بالريبة ورفض طلبهم ليقوم الشبان 
بضربه واس���تطاع ح���ارس البناية 
املفروش���ة التقاط رق���م مركبة كان 
فيها الش���باب وقدم هذه االرقام في 

ملف القضية.

4 يعتدون على حارس عمارة »شقق باليومية«

 خمور محلية وأوكار مشبوهة واتصاالت دولية
في حمالت أمنية متفرقة بالجهراء والفروانية واألحمدي

العميد غلوم حبيب العميد عبدالفتاح العلي العميد محمد طنا

محمد اجلويهل

العقيد م.خالد التركيت

وإل����ى محافظ����ة الفروانية 
بقي����ادة العميد غل����وم حبيب 
متت مداهمة وكر للمتعة احلرام 
وضبط بوكر املتعة 5 آسيويات 
اندونيسيات و3 وافدين يديرون 

هذا الوكر.
وإلى اجله����راء متكن رجال 
أمن اجلهراء بقي����ادة املالزمني 
أولني حم����د الردهان ومعاذ أبا 
اخليل من ضبط ش����خص من 
غي����ر محددي اجلنس����ية كان 
يستقل وانيت ممتلئا بكيبالت 
اعترف بأنه اشتراها من ايرانيني 
وجار ضبطهم����ا بقصد بيعها 
على جتار ف����ي منطقة أمغرة، 
ومت����ت احالتهما مبعرفة مدير 
أمن اجلهراء العميد محمد طنا 

إلى جهات االختصاص.

ولدى الطلب منهم التوقف في 
منطقة أبوحليفة حاولوا الهرب 
ليتم ضبطهم وعثر معهم على 
عدد من أكياس اخلمور احمللية 

بأنه����م يعملون في  واعترفوا 
توزيع هذه اخلمور على شقق 
ومنازل اآلسيويني مقابل دينار 

لكل كيس خمر.

26 زجاجة خمر اعترفا ببيعها 
على آسوييني مقابل 3 دنانير.

وبعد هذه الضبطية بدقائق مت 
ضبط 3 آسيويني يحملون أكياسا 

محددة من فئات املجتمع متمسكا 
بالقول انه لم يقل سوى رأي وان 
ما قاله خالل »السراية« ما هو إال 
من وقائع وثائق رسمية ملزدوجي 
اجلنسية وانه حصل عليها من 
اش���خاص غيورين عل���ى البلد 
قدموها له ليعرضها عبر برنامجه، 
رافضا اجلويهل ان يقدم اسماء 
� من أس���ماهم بالغيورين الذين 
قدموا له املستندات التي تكشف 
وجود مزدوجي جنسية، موضحا 
انه س���يتقدم ببالغ الى النيابة 
العامة ضد هؤالء وسيقدم األوراق 

التي بحوزته الى النيابة.
هذا، وق���ررت النيابة العامة 
استمرار حجز اجلويهل الى اليوم 
)االربعاء(، وواصل األخير نفيه 
االتهامات العديدة املوجهة اليه 
واملرتبطة بجرائم امن دولة وهي 

تقويض النظام االجتماعي وإذاعة 
أخبار كاذب���ة واالزدراء باحدى 
فئ���ات املجتمع وش���ق الوحدة 

الوطنية.
وقال احملامي رياض الصانع 
»ان الكويت بحاجة ماس���ة الى 
الوحدة الوطني���ة والتآلف بني 
ابنائه���ا كما كنا س���ابقا مطالبا 
التعسف  اجلهات املعنية بعدم 
في اس���تخدام السلطة واحترام 
الرأي والرأي اآلخر وهو ما نص 

عليه الدستور الكويتي«.
وزاد الصان���ع: »وفي املقابل 
يجب االلتزام بحدود النقد وعدم 
التجريح ف���ي اآلخرين وتهييج 
الش���ارع دون مب���رر، مؤكدا ان 
قضية اجلويهل أخذت بعدا كبيرا 
وهي في أيد أمينة لدى القضاء 

الكويتي العادل«.

تصريحات سابقة للجويهل سبق 
ان صرح بها على قنوات فضائية 
اخرى، لذا متت مواجهته مساء 
اول من ام���س بعدد من لقاءاته 
الس���ابقة التي تثبت قيامه في 
بعضها ب���االزدراء بإحدى فئات 
املجتمع من بينها قناتا »العدالة« 

و»سكوب«.
وأوض���ح املص���در ان تهمة 
زعزعة االس���تقرار االجتماعي 
ال تس���تند فقط الى ما صرح به 
في برنامج »السراية« بل متتد 
لنهج كام���ل يتخذه وتدل عليه 
تصريحات���ه س���واء التي تبث 
على قن���وات فضائية اخرى او 
تصريحاته خ���الل االنتخابات 
السابقة س���واء كانت مسموعة 
او مكتوب���ة او مرئية فجميعها 

ميكن ان تدخل في القضية.

في البرنامج األخير مثار اجلدل 
وهو األمر الذي أصر على نفيه، 
كون النيابة س���بق أن عرضت 
برنامج »السراية« على اجلويهل 
خالل جلسة حتقيق يوم االثنني 
والذي نفى متاما، وبعد اطالعه 
على العرض، انه قصد اإلساءة 
الى ابناء القبائل وأصر على انه 
يحترمهم ويجلهم وان مشكلته 
الوحي���دة قضيته التي يتبناها 
هي قضية »مزدوجي اجلنسية« 
وانه يقصد بها اي ش���خص ايا 
كان انتماؤه يحمل جنسية اخرى 

بجانب جنسيته الكويتية.
وقال املصدر انه وبعد عرض 
لقاءات اجلويهل الس���ابقة التي 
عرضتها قنوات كويتية فضائية 
خاصة اصر على إنكار مساسه 
بالوحدة الوطنية او ازدراء فئة 

أمير زكي ـ مؤمن المصري
أعادت النيابة حتقيقاتها مع 
مالك قناة »السور« الفضائية محمد 
اجلويهل اول من امس واستمر 
التحقيق ملدة 3 ساعات متواصلة 
قام خاللها وكيل النيابة مبواجهة 
اجلويهل بآرائه السابقة املتعلقة 
باملساس باألمن االجتماعي للبالد 
واستهدافه عبر تصريحاته ضد 
فئة معينة من املجتمع، خاصة 
القبائل، وكش���ف مصدر  أبناء 
قضائي ان قضية تهمة زعزعة 
البالد  االستقرار االجتماعي في 
واملس���اس بالوح���دة الوطنية 
املوجهة للجويهل ال تستند في 
اركانها الى م���ا عرض فقط من 
خالل برنامج »الس���راية« الذي 
بثته قناة الس���ور التي ميتلكها 
بل متتد التهمة بقرائن وأدلة الى 

وكش���ف املصدر ان مواجهة 
اجلويه���ل بلقاءات س���ابقة له 
تسبق تصريحاته في برنامجه 
»السراية« كان يقصد منها ربط ما 
قاله في اللقاءات السابقة مبا قاله 

عبداهلل قنيص ـ هاني الظفيري 
محمد الجالهمة

واصل����ت مديري����ات أمن 
محافظات األحمدي والفروانية 
واجلهراء حمالتها لتقليص 
الس����لبية واحلد  الظواه����ر 
الدولة  أم����الك  من س����رقات 
ومالحقة باعة اخلمور احمللية 

ومروجيها.
امني فان  ووفق مص����در 
التي ش����نها رجال  احلمالت 
العميد  امن األحمدي بقيادة 
عبدالفتاح العلي ومس����اعده 
العس����الوي  العقيد معتوق 
والرائد فالح الهذيلي أوقفت 
5 آس����يويني ف����ي ضبطيتني 
منفصلتني، اذ عثر داخل سيارة 
آسيويني في منطقة املنقف على 

رجال مباحث األحمدي يكشفون مخيمًا تحت األرض
وصاحبه قام ببنائه على غرار خنادق الجنود في الحرب

عبداهلل قنيص
متكن رجال مباح���ث األحمدي أمس وبقيادة 
العقيد عادل احلمدان م���ن مداهمة مخيم »حتت 
األرض« في بر ميناء عبداهلل قام صاحبه ببنائه على 
مسافة 5 أمتار حتت األرض وبشكل ال يكون ظاهرا 
للعيان إال كخيمة بسيطة ال تثير الشبهات، وقال 
مصدر أمني ان معلومات وردت الى مدير املباحث 
العقيد عادل احلمدان عن املخيم املشبوه فتم رصده 
والتحري عنه وع���ن صاحبه ليتبني ان صاحبه 
يستضيف في معظم أيام األسبوع أشخاصا من 
جميع اجلنسيات واألعمار، وتصدر عنه موسيقى 
صاخبة خاصة يومي اجلمعة والس���بت، وعليه 

أمر احلم���دان رجاله مبداهمة املخيم ومت القبض 
على عدد من األش���خاص بداخله وفوجئ رجال 
املباحث بوج���ود باب في األرض يؤدي الى نفق 
وما ان دخلوه حتى اكتش���فوا ان صاحب املخيم 
قام بإحالته الى ما يش���به الغرفة الواسعة حتت 
األرض على غرار خنادق اجلنود في املعارك ووجد 
بداخله بار، وأوضح املصدر انه مت اقتياد األشخاص 
الذين قبض عليهم للتحقيق ملعرفة مدى عالقتهم 
باملخيم ومدى صحة الشكاوى الواردة عن املخيم، 
خاصة ان صاحبه أنكر ان يكون قد أقام مخيمه 
ألي أمر خارج عن العادات والتقاليد وانه مخيمه 

الشخصي قصد منه جمع أصدقائه.

إحالة مفتش جمركي إلى التحقيق
بتهم تهريب مركبات بمقابل مادي

عبداهلل قنيص
أح���ال رج���ال إدارة التحرك اجلمركي التابعة ل���إدارة العامة 
للجمارك صباح امس إلى إدارة الشؤون القانونية فحص جمركي 
بعد معلومات وضبطه متلبس���ا أثناء إخراجه مركبات عبر منفذ 

النويصيب رغم عدم وجود مالك املركبة وذلك مبقابل مادي.
ووفق مصدر جمركي فإن معلومات وردت إلى مدير إدارة التحري 
اجلمركي راشد البركة عن ان هناك موظفا جمركيا اعتاد على إخراج 
املركبات من دون وجود مالك املركبة، وبعد عمل التحريات تبني ان 
املفتش يتقاضى مقابال خلدمته تلك )130 دينارا( حيث قام رجال 
اجلمارك بإرسال مصدر وجتاوب املفتش مع املصدر وتسلم املبلغ 
املرقم ليتم القبض عليه، ورجح املصدر ان حتيل ادارة الش���ؤون 
القانونية املفتش املرتش���ي إلى النياب���ة العامة بعد اعداد مذكرة 
بشأن املعلومات املتوافرة وجرمية الرشوة املشهودة والتي ألقي 

القبض عليه مبوجبها.

الجويهل رفض البوح بأسماء من قدموا له كشوف »مزدوجي الجنسية«
والنيابة واجهته بعدد من لقاءاته السابقة على »العدالة« و»سكوب«

التركيت: اإلدارة العامة لإلطفاء 
تشتري زورقا بنحو 5 ماليين دينار

قطاع االطفاء البحري في التعامل 
مع حوادث احلريق واالنقاذ. ولفت 
الى ان االدارة العامة لالطفاء تسير 
وفق خطة موضوعة للوصول الى 
اقصى درجات االمان للمجتمع وفق 
اعلى مستوى للخدمات االطفائية 
املتط����ورة م����ن ناحي����ة التدريب 

والتجهيز.

كونا: كشف نائب مدير عام 
االدارة العامة لالطفاء للشؤون 
العقيد م.خالد  املالية واالدارية 
التركيت ان االدارة بصدد جلب 
زورق متط����ور مجه����ز بأحدث 
املعدات واالمكاني����ات احلديثة 
بكلفة بلغت نحو اربعة ماليني 
و990 ألف دين����ار. وقال العقيد 
التركي����ت ان »ال����زورق ال����ذي 
سيدخل اخلدمة خالل عام ونصف 
العام ميتل����ك ميزات فائقة على 
اثناء عمليات  الثبات واملناورة 
املكافحة واالنقاذ البحري. وافاد 
بان الزورق ذا الصناعة الكورية 
اجلنوبية يعد ثاني اكبر الزوارق 
االطفائية في البالد حيث يصل 
طوله الى 39 مترا في حني يبلغ 
الزورق االضخم نحو 45  طول 
مت����را. وأكد ان ادخ����ال الزورق 
البحري الى اخلدمة يشكل اضافة 
جديدة ستسهم في رفع مستوى 


