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»اجلنح« برأت زوجني من تهمة 
النصب بعقار حكومي

إسقاط حضانة أم البنها بعد 
سفره وحيدًا إلى لندن!

قضت محكمة اجلنح برئاسة املستشار محمد أبواحلسن 
ببراءة زوج وزوجته من تهمة النصب واالحتيال ببيع 

»عقار حكومي« الى مواطنة.
 وكان االدعاء العام قد اس����ند للزوج انه دلس على 
املجني عليها بقصد ايقاعها في الغلط وابقائها في الغلط 

الذي وقعت منه حلملها 
على تسليم مال في حيازتها 
بأن باعها العقار »البيت 
احلكومي« املخصص له 
من قبل املؤسسة العامة 
للرعاية السكنية واملبني 
الوصف والقيمة باحملضر 
بعقد بي����ع ابتدائي معلق 
على شرط »صدور وثيقة 
متلك من الدولة باسمه« 
حتى يق����وم بنقل وثيقة 
امللكية امام اجلهات املعنية 
باسم املجني عليها اال انه 

وبعد صدور وثيقة التملك باس����مه وباسم زوجته من 
ادارة التسجيل العقاري بوزارة العدل بناء على اخطار 
املؤسسة العامة للرعاية السكنية قام ببيع العقار آنف الذكر 
لزوجته وترتب على استعمال تلك الطريقة االحتيالية 
تسليم املال للمتهم األول واشتركت الزوجة »مع زوجها 
بارتكاب جرمية النصب عن طريق االتفاق واملساعدة بأن 
اتفقت معه على بيع العقار انف الذكر عليها وتسجيله 
باسمها وساعدت الزوج على تغيير ذلك االتفاق بأن قبلت 
شراء ذلك العقار فوقعت مع علمها »ببيعه على املجني 
عليها مسبقا« بذلك فوقعت اجلرمية بناء على ذلك االتفاق 
وتلك املساعدة.  وحضر دفاع الزوج والزوجة احملامي 
حسن العجمي ودفع باخلطأ في االسناد ألن عقد البيع 
املعلق على شرط واقف واحملرر فيما بني املجني عليها 
ووكيل الزوج واملؤرخ 1996/6/5 لم تكن املتهمة الثانية 
»الزوجة« طرفا فيه، ولم يكن له صفة بعقار التداعي، 
ومن ثم فان الزوجة لم يتصل اسمها من الناحية القانونية 
بعقار التداعي اال مبناسبة اصدار وزارة االسكان لوثيقة 
التملك للمتهمني بوصفهما أسرة تستحق الرعاية السكنية 

املكفولة من الدولة.

قضت دائرة األحوال الشخصية مبحكمة األحمدي 
برئاسة القاضي مش���عل الصنيدح بإسقاط حضانة 
أم البنها وتكف���ل اجلدة برعاية الطفل وقبض نفقته 
املفروضة له من والده »ابن املدعية« كما قضت بإلزام 
األخير وطليقته بعدم التعرض للمدعية في الدعوى 

املرفوع���ة م���ن مواطنة 
»جدة« ضد طليقة ابنها. 
التي  الدعوى  وتتلخص 
أقامها احملامي علي محمد 
العل���ي بصفت���ه وكيال 
ع���ن املدعية وهي والدة 
الزوج وج���دة االبن في 
أن اجلدة اختصمت كال 
التي  ابنها وطليقته  من 
كانت ق���د حصلت على 
حكم حضانة لالبن بيد 
أنها ل���م تكن أمينة على 
االبن احملض���ون وغير 

قادرة على تربيته واحملافظة عليه وتركه يسافر مع 
آخرين إلى لندن مبفرده رغم صغر س���نه وتعرضه 
لألذى. وقالت احملكمة في حيثيات حكمها: »يشترط 
في مستحق احلضانة البلوغ والعقل واألمانة والقدرة 
عل���ى تربية احملضون وصيانته صحيا وخلقيا وأن 
يك���ون محرما لألنثى وعنده م���ن يصلح للحضانة 
من النساء وال يسقط حق احلاضنة باإلسقاط وإمنا 
ميتنع مبوانعه وتنتهي حضانة النساء للغالم بالبلوغ 
واألنثى بزواجها ودخول الزوج بها. وقد ثبت للمحكمة 
من أقوال الش���هود أن األم غير أمينة على احملضون 
»االبن« وغير مهتمة به ومقصرة بتربيته. وملا كانت 
املتدخلة ف���ي الدعوى هي جدة االبن احملضون فإنها 
تكون األحق بحضانته. وعق���ب صدور احلكم ثمن 
احملامي العلي عدالة احملكمة إصدارها هذا احلكم مؤكدا 

أن احلق يعلو وال يعلى عليه.

إعداد: مؤمن المصري

عدل ومحاكم أكد االلتزام بأقصى درجات احلكمة والصبر وتطبيق القوانني على اجلميع

احلمود في يوم الشرطة العربية: نعتمد على املصداقية 
في التعامل واحترام حق املواطن في التعبير عن الرأي

أجل راحة وأمن وس����المة اجلميع 
واحلفاظ على األرواح واملمتلكات 
العامة واخلاصة وحماية املكتسبات 
الوطنية واضاف ان احتفالنا بيوم 
الش����رطة العربية ميثل وقفة مع 
الذات لتقييم االجنازات التي حتققت 
ومعاجلة األخطاء والسلبيات التي 
وقعت وجتديد العزمية وش����حن 
اجله����د ملواصلة مس����يرة العمل 
األمني العربي املشرف والتي قطعت 
أشواطا كبيرة وفاعلة نحو توحيد 
اجله����د األمني العرب����ي من خالل 
وضع االس����تراتيجيات واخلطط 
والبرامج األمنية املشتركة والتي 
حتقق لدولنا ومواطنينا مزيدا من 

األمن واالستقرار.

يصادف الثامن عشر من ديسمبر من 
كل عام: نحن مع منهج املصداقية 
في التعامل ووضوح الرؤى في أداء 
الواجب بضرورة االلتزام واحملاسبة 
الدائمة للذات وتطبيق السياسات 
األمنية الثابتة والراسخة في العقيدة 
األمنية القائم����ة على احترام حق 
املواطن في التعبير احلر عن رأيه 
وفقا للقوانني واإلجراءات املرعية، 
مشددين في الوقت ذاته على رجال 
وأجهزة األمن احلرص على االلتزام 
بأقصى درج����ات احلكمة والصبر 
وتطبيق القوان����ني على اجلميع 
واستشراف روحها مبا يعزز الثقة 
ويقوي جسور األلفة واحملبة بني 
املواطن ورجل األمن الذي يعمل من 

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء 
ووزي����ر الداخلية ووزي����ر الدفاع 
الش����يخ احمد احلم����ود ان رجال 
ش����رطة الكويت كانوا وسيظلون 
دائما وأبدا عند عهدهم أوفياء هلل 
ثم الوط����ن واألمير، مدركني إبعاد 
حركة التغيير، قادرين على مواجهة 
الصعاب مهما كان حجم التحديات 
صونا لألمانة وحمل املسؤولية التي 
تفرض علينا جميعا ان نتش����بث 
بها وندافع عنها دفاع املس����تميت 
عن األرض والعرض وحق األجيال 
القادمة في وطن آمن ومستقر وإعالء 

ملكانة الكويت عربيا ودوليا.
وقال احلمود في كلمة له مبناسبة 
االحتفال بيوم الشرطة العربية الذي 

الشيخ احمد احلمود

»الداخلية« حتسم  أمر احتجاز 24 من غير محددي 
اجلنسية اليوم .. وتوجه نحو إطالق سراح بعضهم

فزعة سورية داخل مستشفى الصباح بعد حادث مروري عابر

تقنية الـ »GPS« أرشدت  »اإلطفاء«  عن زوجني تاها في الصبية  
و 12 مصابًا في 4 حرائق باجلليعة والرحاب وحولي والواحة

سابق اصرار وتخطيط وتخلت عن 
معاجلتها عندما اكتشف حجم االزمة 
التي صنعتها بنفس����ها. واضاف: 
على احلكومة الكويتية ان تتحمل 
املسؤولية االخالقية والسياسية 
واالنسانية لوضع حد ملعاناة هذه 
الفئة. كما استهجن العنزي قيام 
ق����وات االمن باعتق����ال احملررين 
واملصورين الصحافيني ومصادرة 
كاميراتهم وفرض تعتيم كامل على 
عملياتهم االمني����ة، مذكرا باحلق 
الدستوري للصحافة واالعالم في 
متابعة ما يحدث في البالد ونشره 

ليطلع عليه العامة.
أمير زكيـ  عبداهلل قنيص  ٭

وأش���ار املصدر الى ان مدير 
امن العاصمة اللواء النشط طارق 
حمادة وجه رجاله الى املستشفى 
والذين متكنوا من توضيح سوء 

الفهم.
محمد الدشيش  ٭

بيروت تلقت عمليات الداخلية بالغا 
بوقوع حريق ف����ي منزل مهجور 
وأس����فر التعامل مع احلريق عن 
إصابة 6 إطفائيني باختناق تلقى 
5 منهم العالج ف����ي املوقع ونقل 
الس����ادس للعالج في مستشفى 
مبارك. وفي منطقة الواحة أصيب 
ش����اب كويتي )26 عاما( بكسور 
بعد ان قفز من غرفته اثر حريق 
اندلع بداخلها بسبب املدفأة، وفي 
الرحاب وبسبب املدفأة أيضا أصيب 
مواطن وخادمتان باختناق جراء 
حريق اندلع داخل املنزل وأسعف 
املصابون للعالج في مستش����فى 

الفروانية.
أمير زكي ـ محمد الجالهمة  ٭

سراح احملتجزين، معربا عن اسفه 
الحتجاز حدث لم يتجاوز من العمر 
14 عاما. على صعيد آخر عبر رئيس 
جمعية اخلريجني سعود العنزي عن 
استياء اجلمعية من استخدام قوات 
االمن للعن����ف املفرط في مواجهة 
املتظاهرين من »البدون« يوم اجلمعة 
16 ديسمبر 2011. وقال العنزي: ال 
يعقل ان تستخدم قوات االمن هذا 
االسلوب مع من يستخدمون حقهم 
القانوني في التعبير عن مأساتهم 
بشكل سلمي، مشيرا الى ان احلل 
االمن����ي لم يكن يوم����ا عالجا الي 
مشكلة السيما قضية البدون التي 
اوجدتها احلكومات املتعاقبة عن 

مصدر امني ان ادارة مستشفى 
الصباح طلبت تواجدا اضافيا بعد 
توافد عدد من اسرة وافد سوري 
توفي في حادث مروري ومحاولة 
االعت���داء على الطرف اآلخر في 

احلادث وهو مواطن.

شخصا منهم 6 إطفائيني من رجال 
اإلطفاء جراء 4 حرائق اندلعت في 
أماكن متفرقة منهم حريق داخل 
مخيم بسبب الدوة، كاد أن يؤدي 
الى حريق املخيم ومصرع مسن 

وابنه.
وقال مصدر أمني ان بالغا ورد 
إلى عمليات عن حريق في مخيم 
مبنطقة اجلليعة وبانتقال رجال 
األمن وتبني أن هناك مصابا كويتيا 
)60 عاما( أصيب باختناق جراء 
الكربون  استنشاق أول أكس����يد 
وإصابة ابن����ه )24 عاما( وجرى 
نقلهم����ا للع����الج في مستش����فى 

العدان.
وفي حولي وفي محيط شارع 

أبلغ مصدر أمني »األنباء« ان 
وزارة الداخلية ستحسم اليوم االحد 
قضية احتجاز 24 شخصا مت القبض 
عليهم في مظاهرات البدون اجلمعة 
الفائتة، مشيرا الى ان رجال االدارة 
العامة للمباحث اجلنائية اخضعوا 
املوقوفني للتحقيق ومت اجناز ملف 
بشأن اقوالهم فيما نسب اليهم من 
تنظيم مظاهرات دون احلصول على 
اذن من اجلهات املختصة ومقاومة 

رجال األمن.
وقال املص����در ان وكيل وزارة 
الداخلية املس����اعد لشؤون األمن 
اجلنائي اللواء الشيخ احمد اخلليفة 
سيدرس ملف التحقيق على ان يقرر 

أدى تدخل رجال امن العاصمة 
الى احليلولة دون وقوع مشاجرة 
دامية واعتداء على مواطن داخل 
مستشفى الصباح وجاء تدخل 
رجال األم���ن إثر حادث مروري 
أس���فر عن وفاة وافد س���وري 

متكنت اإلدارة العامة لإلطفاء 
فجر أمس بقيادة ومشاركة مدير 
إطفاء منطقة اجلهراء العقيد محمد 
الشطي من انقاد وافد وزوجته ضال 
طريقهما ف����ي بر الصبية وعلقت 
مركبتهما ف����ي الرمال ألكثر من 7 

ساعات.
وف����ي التفاصيل ورد بالغ إلى 
غرفة العمليات في متام الس����اعة 
12.15 فجرا من أحد الوافدين يفيد 
بأن مركبته قد علقت بأحد األماكن 
الوعرة في بر الصبية وجال الزور 
بعد نزهة بري����ة كانا قد قاما بها 
عصر أمس، وعلى الفور حتركت 
فرقت����ا انقاذ اجله����راء والصبية 
لتمش����يط املنطقة، ومن ثم متت 

ما اذا كان سيقوم بإحالة بعضهم 
الى النيابة او اخالء سبيل بعضهم 
مع اخذ تعهدات منهم بعدم اجراء 
ممارس����ات تخالف القانون، الفتا 
الى ان هناك توجها مبدئيا باطالق 
سراحهم، الى ذلك ادانت عدة جهات 
تعام����ل الداخلية م����ع تظاهرات 
البدون واعربت امني سر جمعية 
مقومات حقوق االنسان ورئيس 
جلنة املرأة والطفل منى الوهيب 
عن رفضها لطريقة تعامل وزارة 
الداخلية مع تظاهرات البدون، كما 
دعا أم����ني جمعية مقومات حقوق 
االنسان د.عادل الدمخي احلكومة 
الى تهدئة االوضاع من خالل اطالق 

حيث تدافع عدد من اقارب الوافد 
السوري املتوفى اعتقادا منهم بأن 
ما حدث جرمية قتل اال ان رجال 
االمن اوضحوا ألسرة السوري ان 
ما حدث قضاء وقدر وليس هناك 
ش���بهة تعمد في احلادث. وقال 

االستعانة مبركز اإلسناد والطوارئ 
للمشاركة في عملية البحث، ومتكن 
رجال االنقاذ من حتديد موقع الوافد 
بسرعة قياسية عن طريق االقمار 
الصناعية بجه����از حتديد املواقع 
وتقنية ال� »GPS«، حيث تبني انهما 
كانا على بع����د 3 كيلوات تقريبا 
داخ����ل املنطقة البرية التي تغلب 
عليها الطبيعة الوعرة والصخور 

والرمال الناعمة.
وعند وصول رج����ال االطفاء 
قدم����وا املس����اعدة الالزمة للوافد 
وزوجته ومت نقلهما إلى الطريق 
بواس����طة آليات اإلطفاء وسحب 

مركبتهما إلى الطريق العام.
من جه����ة آخ����رى، أصيب 12 

 »sms« فتاتان في رسالة
لوالدهما: ال تبحث عنا فلن نعود 

إلى السجن األبوي
تقدم مواطن مس���ن الى مخفر مبارك الكبير وس���جل 
قضية تغيب بحق ابنتيه، مش���يرا الى انه تلقى رسالة 
عبر ال� sms من ابنته التي تبلغ من العمر 28 عاما حيث 
قالت في الرس���الة انها وش���قيقتها )21 عاما( سئمتا من 
احلياة في كنفه النه يسيء اليهما وقال االب »مبجرد ان 
تسلمت الرسالة سارعت لالتصال بابنتي الكبرى للتحدث 
معها واقناعها بضرورة العودة الى املنزل اال انها اغلقت 
هاتفها النقال«، وقال مصدر أمني ان رجال أمن محافظة 
مبارك الكبير اطلعوا على فحوى رسالة االب واكدوا على 
ان هاتف الفتاة الكبرى يعلق على الدوام ليتم تس���جيل 
قضية تغيب فتاتني وتعميم اوصافهما على عموم رجال 

األمن واملباحث.
هاني الظفيري  ٭

تقدم وافد مصري الى مخفر الس���املية متهما ش���خصا 
مجهوال بسرقة س���يارته األملانية، مشيرا الى انه دخل الى 
صيدلية في شارع بغداد لفترة لم تزد على 120 ثانية ولدى 
خروجه من الصيدلية وجد س���يارته تسير أمامه بواسطة 

شخص مجهول.
وقال مصدر أمني ان رجال أمن الساملية قاموا بتسجيل 
قضية س���رقة بحق مجهول وتسجيل قضية إهمال في حق 

الوافد املبلغ.
وأشار املصدر الى ان الوافد قال في بالغه انه كان يستقل 
مركبة أملانية حتمل لوحة رقم 85093/6 رمادية اللون ودخل الى 
الصيدلية لشراء دواء لزوجته وحينما اجنز مهمة شراء الدواء 

وجد مجهوال قد طار بسيارته الى جهة غير معلومة.

أمير زكي  ٭

تقدم شاب كويتي واتهم اشقاء فتاتني منتقبتني باالعتداء 
على ش���قيقه وإحلاق اصابات بليغة به دعت الى ادخاله 
غرفة العناية الفائقة في مستش���فى العدان، وقال املبلغ 
ان ادارة مستشفى العدان ابلغته بوصول شقيقه مصابا 
بجروح خطيرة، مش���يرا الى انه س���ارع الى املستشفى 
والتقى بشقيقه حيث ابلغه قبل ان يدخل الى غرفة العناية 
الفائق���ة بانه كان يتنزه بدراجة نارية بني املخيمات واذا 
بأشقاء فتاتني يعتدون عليه بالضرب املبرح اعتقادا منهم 

بأن شقيقه يتحرش بهن. 
 ٭محمد الدشيش

متكن رجال اإلدارة العام���ة للمباحث اجلنائية ادارة 
بحث وحت���ري محافظة العاصمة من توقيف 3 ش���بان 
كويتيني كانوا بصدد س���رقة احد معارض بيع الدراجات 
النارية في الش���ويخ، وجرى ضبط شخصني في منطقة 
الشويخ بعد مط��اردة، فيما ضبط املتهم الثالث في منطقة 

الفردوس.
وقال مصدر أمن���ي ان دورية تابعة ملباحث العاصمة 
وفيما نت تتجول في منطقة الش���ويخ ش���اهدت مركبة 
يخرج منها 3 ش���بان وبعد حلظات توجهوا الى املعرض 
لكسر الباب اخلارجي، ليعلن رجال املباحث عن أنفسهم، 
ففر اللصوص هاربني ومت���ت مطاردتهم وتوقيف اثنني 
منهم، فيما متكن الثالث من الهرب ليعترف املوقوفون عن 
ش���ريكهم الثالث ومت ضبطه داخل مسكنه في الفردوس 
واعترفوا بأنهم شكلوا فيما بينهم عصابة للسرقة وجار 

احالتهم الى جهات االختصاص.
عبداهلل قنيص  ٭

120 ثانية داخل صيدلية في 
»بغداد« أفقدت زوج مريضة 

سيارته األملانية

أشقاء منتقبتني أدخلوا متحرشًا 
»العناية الفائقة« في العدان

لصوص الدراجات النارية سقطوا
بجرم السرقة املشهود بني 

احملامي علي محمد العليالشويخ والفردوس

احملامي حسن العجمي

22272749 - 22272748إعالنات الدليل

وصح���ة  صحت���ك  أج���ل  م���ن 
عائلتك خزانات الكوثر خالية 
) الس���امة   ( الف���وم  م���ادة  م���ن 

قارن مع اخلزانات األخرى

> م���ن البول���ي ايثل���ن النقي
م����ل��م  18 ط���ب���ق���ات   4  <
واح�������دة ق���ط���ع���ة  ق�����ال�����ب   <
والطحالب البكتيريا  ضد   <
والرفع التوصيل   خ����دمة   <

خـزانــات الكــوثـــر

حولي ت  / 22612600- 99523893

أسع�������ار
خاص����ة
صناعة سعودية

كفالة  تبديل7 سنوات

TUV
CERT
ISO 9002

معتمــــد 

عــامليــــــــًا

العالناتـــــــكـم

في دلـيـــل

2 2 2 7 2 7 4 8
2 2 2 7 2 7 4 9

املتحدة
23717770

الصيانةاملهبولةامغرة

> اخلزانات مقاومة للبكتريا والفطريات والصدأ.

> اخلزانات متوفرة باحج��ام مختلف���ة من 250 جالون  إلى 5000 جالون.

> نقوم بجميع أعمال الديكور )قبب - مظالت(.

ال�شركة املتحدة للفيربجال�س

245743402371777065999661

املتحدة
65999661

97646625
23727634

لاليجار
�سرداب باملنقف  

قطعة 4

العالناتــكم في دلـيـــل
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العالناتــكم في دلـيـــل
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4383 9955 - 4900 2481&كـلني رايـت

خدمة 24 �شاعة


