
 دیرتنا نیوز - اصدرت الهیئة العسكریة في محكمة امن الدول  ة برئاسة القاضي رائد زمقنا وعضویة القاضیین العسكریین عادل حمیدات وفرحان مبیضین الیوم االحد قرارا
 یقضي بحبس الزمیلین اسامه فالح الرامیني رئیس التحریر المسؤول في موقع اخبار البلد والزمیل الصحفي حسن سعید صفیرة المدیر العام للموقع وحبس الكاتب جمال ایوب
 ثالثة شهور على خلفیة القضیة التي حركتها هیئة االعالم ورئیسها امجد القاضي ضد اخبار البلد بتاریخ 23/4 من هذا العام اثر مقال كتبه الكاتب ایوب على موقع اخبار البلد

 والذي انتقد به الحرب على الیمن .
 وعدلت الهیئة العسكریة في قرارها التهمة المسندة للزمالء الرامیني وصفیرة وایوب من جنایة القیام باعمال من شأنها تعكیر صالت المملكة لدولة اجنبیة باالشتراك وفقا

 الحكام المواد 3/ب من قانون منع االرهاب وبداللة المادتین 118/2 و 76 من قانون العقوبات الى جنحة تحقیر دولة اجنبیة وجیشها باالشتراك وفقا الحكام المادتین 122 و
 76 من قانون العقوباات .

 واكتفت المحكمة بمدة العقوبة بنسبة للكاتب جمال ایوب حیث جرى توقیفه من قبل مدعي عام عمان رامي بیك الطراونه منذ تاریخ 23/4 وحتى تاریخ 17/8/ بمدة توقیف
 استمرت 118 یوم قبل ان یتم اخالء سبیله بالكفالة من قبل المحكمة .

 وكان وكیل الزمیل الرامیني محامي نقابة الصحفیین المحامي محمود قطیشات الذي ترافع على الزمیل قد تقدم بطلب استبدال عقوبة الحبس بغرامة كما قدم وكیل الزمیل
 صفیرة المحامي زیاد قزاز قد تقدم هو االخر بطلب استبدال العقوبة بالغرامه فیما دفع الكاتب ایوب قیمة الغرامه الى صندوق المحكمة لیسدل الستار على قضیة اخبار البلد في

 محكمة امن الدولة .
 وكانت هیئة االعالم قد وجهت شكوى بتاریخ 20/4 الى النائب العام بخصوص مقال للكاتب جمال ایوب حمل عنوان ماذا دفع السعودیة لشن حرب على الیمن حیث جرى

 تحویل الشكوى الى مدعي عام عمان القاضي رامي بیك الطراونه الذي حقق بالشكوى واسند خمسة تهم لموقع اخبار البلد وللزمیل اسامه الرامیني رئیس التجریر والكاتب
 جمال ایوب وهي جنایة القیام باعمال من شأنها تعكیر صالت المملكة بدولة اجنبیة باالشتراك وفقا الحكام المواد 3/ب من قانون منع االرهاب وبدالاللة المادتین 118/2 و
 76 من قانون العقوبات وجنحة تحقیر دولة اجنبیة وجیشها باالشتراك وفقا الحكام المادتین 122 و 76 من قانون العقوبات وعدم تحري الحقیقةوفقا الحكام المادة 5 من

 قانون المطبوعات والنشر وبداللة المادة 45/أ من القانون ذاته .
 ونشر اشاعات كاذبة وفقا الحكام الماده 38/د من قانون المطبوعات والنشر وبداللة الماده 46/هـ من القانون ذاته

 وعدم التوازن والموضوعیة والنزاهة في عرض المادة الصحفیة وفقل الحكام الماده 7 / ج من قانون المطبوعات والنشر وبداللة المادة 47/ب من القانون ذاته حیث جرى
 توقیف الكاتب جمال ایوب وترك الزمیل الرامیني حرًا وبعدها جرى تحویل ملف القضیة الى نیابة امن الدولة برئاسة رئیس النیابة في المحكمة القاضي العسكري على بیك

 مبیضین الذي اسند تهمة جنایة القیام باعمال من شأنها تعكیر صالت المملكة بدولة اجنبیة باالشتراك وفقا الحكام مواد من قانون منع االرهاب وقانون العقوبات حیث جرى
 االستماع الى الزمالء للتتحول القضیة الى الهیئة العسكریة في محكمة امن الدولة برئاسة القاضي العسكري العمید رائد بیك زمقنا رئیس الهیئة وعضویة القاضیین

 العسكریین عادل بیك حمیدات وفرحان بیك مبیضین التي واصلت النظر في القضیة بجلسات حتى صدور قرار الحكم صباح الیوم االحد .
 وكانت قضیة اخبار البلد قد جظیت باهتمام الراي العام االردني والمحلي خالل الفترة الماضیة خصوصا بسبب تحویل الصحفیین الى محكمة امن الدولة حیث صدرت العدید من

 البیانات المنددة من قبل منظمات حقوق االنسان ومراكز الحریات التي ترفض تحویل الصحفیین الى محكمة امن الدولة .
 من جهة أخرى برأت محكمة أمن الدولة الزمیل الكاتب جهاد المحیسن من تهمة التحریض على قلب نظام الحكم على خلفیة منشور كتبه على صفحته الشخصیة في موقع

 التواصل االجتماعي ' الفیس بوك'.
 وبررت المحكمة قرارها بعد اكتمال أركان القضیة .

 


