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مؤمن المصري
ألغت محكمة االس����تئناف حك����م اول درجة 
القاضي برفض الدعوى املرفوعة من مواطن ضد 
احدى الشركات السياحية وقضت بفسخ العقد 
املبرم بينهما وألزمت الشركة بأن ترد للمواطن 
مبلغ عشرة آالف دينار وان تؤدي للمدعي مبلغ 
خمس����ة آالف دينار تعويضا عن االضرار التي 

حلقت به.
كان دفاع املواطن احملامي علي مطر الواوان قد 
طالب في صحيفة الدعوى بالغاء حكم اول درجة 
القاضي برفض الدعوى املرفوعة ضد الش����ركة 
السياحية وترافع امام محكمة االستئناف مقررا ان 
الشركة غير مسجلة في وزارة التجارة والصناعة 

وانها شركة وهمية.

إلزام شركة سياحية وهمية بدفع 15 ألف دينار لمواطن

عدل
و حماكم

إعداد: مؤمن المصري

»الجنايات« تؤجل نظر قضية أمن الدولة
 ضد الجاسم مع استمرار حبسه

بعد إحالته إلى لجنة طبية للكشف عن وضعه الصحي

»االستئناف« تؤيد عدم جواز 
نظر دعوى أمن الدولة ضد الطاحوس

أجلت محكمة اجلنايات 
أمس برئاس���ة املستش���ار 
عادل الهويدي وأمانة س���ر 
وليد منص���ور نظر دعوى 
أمن الدولة املتهم فيها محمد 
عبدالقادر اجلاسم بالطعن 
في مسند اإلمارة جللسة 21 
اجلاري الس���تدعاء ضابط 
الواقعة ملناقش���ته بعد ان 
رفضت طلب الدفاع بإخالء 

سبيله.
وقد حضر مع اجلاس���م 
احملامي جاسر اجلدعي الذي 
طلب من احملكمة إخالء سبيل 
موكله بأي ضمان، كما طلب 
حضور الشاكي، الشيخ ناصر 
احملمد، ملناقشته في موضوع 
الش���كوى إال أن احملكمة لم 
تس���تجب للطلبني. وطلب 
اجلدع���ي امتام إج���راءات 
اس���تقدام احملامي املصري 
محمد العوة لالنضمام لهيئة 

الدفاع اال ان احملكمة لم ترد 
على هذا الطلب.

ودفع اجلدعي امام احملكمة 
بسقوط احلبس طبقا لنص 
املادة 144 من قانون االجراءات 
واحملاكم���ات اجلزائية على 
اعتبار انه لم يصدر قرار من 
احملكمة بحبسه، فقد انتهى 
احلب���س االحتياط���ي 5/31 

ومازال موكله محجوزا من 
دون ام���ر كتابي من النيابة 
العامة او احملكمة او اي جهة 
أخرى. وص���رح اجلدعي ل� 
»األنباء« بأنه باإلضافة إلى 
الدفاع عن محمد اجلاسم فإنه 
يدافع عن حرية الرأي وعن 
املشروعية وتطبيق القانون 

واحترام قانون اإلجراءات.

أيدت الدائرة اجلزائية األولى مبحكمة االس���تئناف أمس 
برئاسة املستشار صالح املريشد وأمانة سر عبداهلل الزير 
قرار محكمة اجلنايات القاضي بوقف نظر دعوى أمن الدولة 
املتهم فيها النائب خالد الطاحوس بالتحريض على تقويض 
نظام احلك���م وتهديد وزير الداخلية لع���دم رفع احلصانة 

النيابية عنه في مجلس األمة.
يذكر ان محكمة اجلنايات قضت بعدم جواز نظر الدعوى 

قبل النائب لرفض مجلس األمة رفع احلصانة عنه.

جاسر اجلدعي محمد عبدالقادر اجلاسم

خالد الطاحوس

جانب من حضور حفل مراسم التقليد من قياديي وزارة الداخلية وزير الداخلية الشيخ جابر اخلالد خالل تقليده الفريقني الشيخ أحمد النواف وسليمان الفهد رتبتيهما اجلديدتني

»رباعية« تصعد فوق مركبة أمام »البورصة«
ومصرع بنغالي دهسًا في الوفرة

القبض على 3 شبان اختطفوا
خادمة من أمام منزل كفيلتها

التحقيق مع 3 ممرضين بعد اختفاء »مخدرة«

محمد الجالهمة ـ هاني الظفيري
ش���هد محيط البورصة حادثا مروريا غريبا 
متثل في صعود مركبة رباعية الدفع فوق مركبة 
صغيرة اثر اصطدامهما ببعض، وخلف احلادث 
اضرارا مادية في املركبتني دون اصابات بشرية 
وحضر عدد من رجال مرور العاصمة لفتح حتقيق 

في احلادث.
من جهة اخرى، توفي وافد بنغالي )40 عاما( 
اثر تعرضه للدهس ف���ي منطقة الوفرة وتعامل 
م���ع احلادث من الطوارئ الطبية وليد العارضي 

وياسر حمدي.
على صعيد آخر، أصيبت مسنة سورية بجروح 

خطيرة اثر حادث سير على شارع دمشق وتعامل 
مع احلادث من الطوارئ الطبية س���لطان الهزاع 

ومحمد الصفار.
وفي سياق متصل، أحيلت جثة شاب في العقد 
الثالث من عمره الى الطب الش���رعي للتأكد من 
حقيقة وفات���ه، فيما رجح مصدر أمني ان تكون 
الوفاة وراءها شبهة جنائية دون ان يستبعد ان 

تكون الوفاة جراء جرعة زائدة من املخدرات.
وكانت عمليات الداخلية ابلغت عن وجود جثة 
في منطقة الفنطاس وتوجه الى موقع البالغ من 
ادارة الطوارئ الطبية السيد الهاللي وعلي عزت 

وتركت اجلثة للطب الشرعي.

هاني الظفيري
علمت »األنباء« ان مدير مستشفى الفروانية 
أجبر 3 وافدين يعملون ممرضني في املستشفى 
وذلك عل���ى اثر تقارير اف���ادت باختفاء عدد من 

األدوية املخدرة.
وقالت مصادر ان ادارة املستشفى حققت مع 

وافدتني من اجلنسية الفلبينية ووافد ميني وتبني 
م���ن التحقيقات انهم يس���تولون على املخدرات 
ويعيدون بيعها مببالغ مالية كبيرة الى عدد من 

املدمنني.
هذا واكتفى مدير املستش���فى بفصل العاملني 

الثالثة دون احالتهم الى النيابة العامة.

خالل مراسم تقليد الفريقين النواف والفهد رتبتيهما الجديدتين

الخالد: تحريك القيادات في »الداخلية« هدفه ضخ دماء جديدة

قام وزير الداخلي���ة الفريق الركن 
م.الشيخ جابر اخلالد امس بتقليد الرتب 
اجلديدة لوكيل وزارة الداخلية املساعد 
اللواء سليمان  لشؤون االمن اخلاص 
الفهد ووكيل وزارة الداخلية املس���اعد 
لشؤون التعليم والتدريب اللواء الشيخ 
احمد النواف واللذين متت ترقيتهما الى 

رتبة الفريق.
ووج���ه اخلال���د، خ���الل االحتفال 
الذي اقيم مبكتبه في وزارة الداخلية 
وبحضور وكيل وزارة الداخلية الفريق 
احمد الرجيب ووكالء وزارة الداخلية 
القائدين املرقني  الى  املساعدين، كلمة 
نقل فيها اليهما حتيات وتهنئة القيادة 
السياس���ية العليا متمثلة في صاحب 

الس���مو االمير الش���يخ صباح االحمد 
وسمو ولي العهد الشيخ نواف االحمد 
الوزراء الشيخ  وسمو رئيس مجلس 

ناصر احملمد.
واكد اخلال���د، خالل كلمته، على ان 
هذه الترقية دلي���ل على اجلهد الكبير 
الذي بذله كل من الفريقني النواف والفهد 
في خدمة امن الوطن واستقراره وامان 
مواطنيه، وان هذه الترقية لم تأت من 
ف���راغ امنا جاءت تأكيدا على الثقة من 
جانب القيادة السياسية العليا نتيجة 
عطائهما االمني املتميز، مشددا على ان 
الترقي����ة تعني مسؤوليات اكبر واعباء 
اضخ�����م، لكنهم���ا اهل لها وجديران 
بالثقة، موضحا ان الفريق سليمان الفهد 

والفريق الشيخ احمد النواف منوذجان 
مضيئان وقدوة يحتذى بهما، مطالبا 
مبضاعفة اجلهد والعطاء واليقظة في 
مواجهة الظروف االقليمية واملستجدات 

االمنية.
وتوجه اخلالد اليهما بالقول: انتما 
اهل لهذه املس���ؤولية وجديران بهذه 
الترقية، متمنيا لهما النجاح والتوفيق 
والسداد في مسؤولياتهما اجلديدة وان 

يكونا دائما عند حسن الظن.
واكد اخلال���د على ضرورة التحرك 
الدؤوب داخل وزارة الداخلية، موضحا 
ان حتريك القيادات يهدف الى ضخ دماء 
جديدة وافكار جديدة وطروحات جديدة، 
مجددا التأكي���د على ان محبة الكويت 

فوق كل شيء، فكلنا زائلون والكويت 
هي الباقية وعملنا هو الباقي، وبالتالي 

البد ان يكون عمال صاحلا وجادا.
والقى الفريق الرجيب كلمة هنأ فيه 
الفريق سليمان الفهد والفريق الشيخ 
احمد النواف واكد فيها على مشاعر الوالء 
واالخالص في ظل القيادة السياس���ية 

العليا احلكيمة للوطن.
واع���رب فيها عن معان���ي االمتنان 
الغالية وحثهما  الثقة  واالعتزاز بهذه 
على مواصلة مس���يرة البذل والعطاء 
واالخالص في العمل، موجها الش���كر 
الى  الداخلية، مشيرا  والتقدير لوزير 
مدى ما يوليه للقيادات االمنية من رعاية 

واهتمام.

هاني الظفيري
متكن رجال مباحث األحمدي من القبض على 3 شبان بعد 
أ ن اختطفوا خادمة من أمام منزل كفيلتها واعتدوا عليها في 
منطقة برية، وبحس����ب مصدر أمني فإن القضية بدأت ببالغ 
تقدمت به مواطنة الى عمليات الداخلية قالت فيه ان خادمتها 
تعرضت لالختطاف على يد 3 شبان يستقلون سيارة يابانية، 

وذل����ك من أمام منزلها. واضاف املصدر ان دورية تابعة ألمن 
األحمدي توجهت الى منزل املواطنة والتي قدمت لهم أرقام لوحة 
سيارة اخلاطفني بعد أن متكنت من التقاطها، وأوضح املصدر 
ان القضية أحيلت لرجال مباحث األحمدي الذين شرعوا في 
حترياتهم التي انتهت بالقبض على سائق السيارة وشريكيه، 

وقد اعترفوا جميعا باختطاف اخلادمة واالعتداء عليها.

وافد يسقط  بـ 1000 حبة في المطار
هاني الظفيري

أحال رجال جمارك مطار الكويت الدولي يوم 
امس الى مقر االدارة العامة ملكافحة املخدرات 
وافدا مصريا قدم من موطنه حيث اخفى في 

كروز سجائر نحو 1000 حبة مخدرة.
وقال مصدر جمركي ان الوافد والذي حضر 
الى البالد ظهرا اشتبه به بعد ارتباكه الشديد 
فتم توقيف����ه وبإخضاع امتعته للتفتيش مت 
ضبط احلب����وب التي قال إنها لالس����تخدام 

الشخصي.

مركز رياض

السؤال الذي فرض نفسه بقوة 
خالل اليومني املاضيني بعد حادثة 
اتهام وافد عربي باالعتداء جنسيا 
على طفلي صديقته التي كان على 
عالقة غير شرعية معها هو: »هل 
تصل���ح االم اخلائن���ة الن تكون 
حاضنة ألوالده���ا؟«، وبطبيعة 
احلال اإلجابة ستكون بالنفي، وذلك 
ألن احلضانة هي تربية الصغير 
ورعايته وتعه���د بتدبير طعامه 
وملبسه ونومه وتنظيفه واالهتمام 
بجميع ش���ؤونه التي بها صالح 
أمره ممن له حق تربيته شرعا، 
وحق احلضانة يثبت أوال للنساء، 
فاألم هي أحق الناس باحلضانة 
سواء كانت زوجة ألبي الصغير 
أم مطلقة، وذلك ألن األم أش���فق 
واقدر على حتمل مش���قة تربية 
األوالد فكان في تفويض احلضانة 
إليها مصلحة الصغير، ويشترط 
للحاضنة أن تك���ون قادرة على 
تربية احملضون وصيانته صحيا 
وخلقيا ما لم يثبت عكس ذلك،وهذا 
يعني انه لو كانت احلاضنة غير 
قادرة على تربية احملضون خلقيا 
وصحيا فإن إسقاط احلضانة عنها 
يكون وجوبيا، وليس فيه تخيير 
للمحضون باإلبقاء معها، ولعل ما 
دعاني إلى س���رد ما سلف هو ما 
قرأته في إحدى الصحف اليومية 
من جرمية اقش���عر لها وجداني 
وتأذيت منه���ا،  أوصل احلد إلى 
أن تخ���ون األم احلاضن���ة براءة 
أوالدها؟ أوصل احلد أن يش���اهد 
أوالدها اجلرم املشهود مع عشيقها 
مبنزلها؟ وكل هذا سيؤدي حتما بال 

شك إلسقاط احلضانة عنها.
والواقعة التي نشرت »األنباء« 

بداي����ة تفاصيلها 
عندما تقدم وافد 
النقرة  إلى مخفر 
وطلب تس����جيل 
هت����ك  قضي����ة 
عرض وزنا بحق 
املنفصل  زوجته 
عنها والتي تقيم 
مس����تقلة  بشقة 
مع اوالدها، وذكر 
الواف����د في بالغه 
أنه خرج بصحبة 
أوالده من زوجته 

املنفصل عنها في نزهة ثم ذهب 
عقب ذلك إلى ش����قيقته والحظت 
ش����قيقة الزوج أن جنل شقيقها 
ال يس����تطيع اجلل����وس بصورة 
طبيعية فاستفس����رت من الطفل 
عن سبب اآلالم التي به فاصطدمت 
عندما علمت منه أن هناك شخص 
غريب يتردد عل����ى منزل والدته 
وانه اعتدى علي����ه أكثر من مرة 
أثناء عدم وجود والدته، فحاولت 
شقيقة الزوج االستفسار من شقيقة 
الطفل البالغ عمرها 8 سنوات عن 
تفاصيل أكثر فذكرت لها الطفلة أن 
هذا الشخص اعتدى عليها أكثر من 
مرة هي األخرى وأن ذلك الرجل كان 
يقضى مع والدتها في غرفة النوم 
ساعات طويلة وكان أحيانا أخرى 
يقوم بالنوم عندها باملنزل، وما 
ان علم والد الطفلني من شقيقته 
ذلك حتى توجه إلى املستش����فى 
األميري للكشف على طفليه وأجرت 
الكشف عليهما وأبلغت  الطبيبة 
األب بوجود جرح في مؤخرتيهما 
نتيجة االعتداء عليهما من عشيق 
والدتهما، تل����ك هي الواقعة التي 

استمع لها رجال 
وروى  األم����ن 
الطفالن تفاصيل 
أمامهما،  الواقعة 
إع����ادة  ورغ����م 
ف����ي  التحقي����ق 
الواقع����ة وورود 
الطبيب  تقري����ر 
م����ن  الش����رعي 
أن الطفل����ني ل����م 
ألي  يتعرض����ا 
اعتداء جنسي من 
أي نوع، وثبوت 
أن عم����ة الطفلني هي من لقنتهما 
عبارات االتهام ضد صديق والدتهما 
لتوريط����ه، إال أن ذلك يبقي على 
حقيقة أن الزوجة اخلائنة كانت 
تلتقي بعش����يقها في منزلها على 

مسمع ومرأى من طفليها.
والواقعة ككل أيا كانت نتيجة 
حتقيقها تلقي بظاللها على مجتمعنا 
في الوقت احلاضر األمر الذي يوجب 
مناقشتها مبنظار قانوني، فلو ثبت 
ما فعله العاش����ق بأوالد عشيقته 
فما أمامن����ا إال جناية هتك عرض 
1/191، 3، 1/192 م����ن قانون اجلزاء 
لكون املجني عليهما صغار السن  
ومعدومي اإلرادة وأنهما ال يعرفان 
طبيعة الفعل الذي تعرضا له وان 
هتك عرضهما كان باإلكراه واحليلة، 
وافرد الشارع الكويتي عقوبة له 
ه����ي احلبس م����دة ال تتجاوز 15 
س����نة فضال عن املادة 1/254 من 
قانون اجل����زاء التي جترم دخول 
مسكن بقصد ارتكاب جرمية )وهي 
جرمية هتك عرض الطفلني( وقد 
أفرد لها املشرع عقوبة احلبس مدة 
ال جتاوز 6 أش����هر، هذا بالنسبة 

لعشيقة الزوج أما بالنسبة للزوجة 
اخلائنة، فاملشرع الكويتي لم يسكت 
بالنس����بة لها – فأفرد لها املشرع 
املادة 1/133 من قانون اجلزاء التي 
جترم »لكل من علم بوقوع جناية 
او جنحة اذا كان لديه ما يحمله على 
االعتقاد بوقوعها، وأعان اجلاني 
على الفرار إما بإيواء اجلاني وإما 
بإخف����اء أدلة اجلرمية« فال ش����ك 
أن أم الطفلني علمت بوقوع هتك 
عرض أوالدها إال أنها اخفت تلك 
اجلرمية ولم تبلغ عنها، األمر الذي 
أوقعها في تلك اجلنحة والتي افرد 
لها املشرع عقوبة احلبس مدة ال 
تتجاوز سنة واحدة، فضال عن املادة 
190 من قانون اجلزاء التي جترم 
كل أنثى أمتت احلادية والعشرين 
من عمرها وقبلت ان يواقعها محرم 
منها وهي تعل����م بصلتها به، فال 
ش����ك ان تلك املرأة على علم مبن 
واقعه����ا وكونه محرما عنها األمر 
الذي أوقعها في جناية املادة 190 من 
قانون اجلزاء والتي افرد لها املشرع 
عقوبة احلبس مدة ال تتجاوز 10 
سنوات، هذا عن املنظور اجلنائي، 
إال أن هن����اك منظ����ورا من جانب 
قانون األحوال الشخصية يخص 
والد الطفلني فهو له احلق في رفع 
دعوى إسقاط حضانة على طليقته 
عمال باملادة 190 من قانون األحوال 
الشخصية رقم 50 لسنة 1984 لعدم 
توافر ش����روط احلضانة في األم 
)العشيقة اخلائنة( فضال عن إقامته 
دعواه إبطال املقرر كنفقة لهما فضال 
عن حقه في إبط����ال املقرر كنفقة 
مسكن زوجية وذلك مبوجب دعوى 
ترفع منه عل����ى طليقته ويصدر 

حكم بها.

هل تستحق األم الخائنة أن تكون حاضنة ألوالدها؟

بقلم: المحامي رياض الصانع

)متين غوزال(»الرباعية« فوق السيارة اليابانية الصغيرة قبل إنزالها


