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وقام ضابط املباحث بعمل 
حترياته وحفظت القضية 
على ذلك وبعد فترة وابان 
حتري الضابط عن جرمية 

أخرى قبض على املتهم 
وفتح التحقيق بهذه القضية 

وقرر الضابط أن املتهم 
هو مرتكب الواقعة وعرض 

املتهم على النياية العامة 
واعتصم باإلنكار وكذلك 

متسك بإنكاره أمام احملكمة.

شخص وقت اجلرمية قد 
شهدها أو حتى بعدها قد 
استنجد به املجني عليه، 

كما دفع النصار بعدم 
جدية حتريات املباحث 

وعدم جواز التعويل عليها 
حيث انها حتريات مكتبية 
ومعزو صدورها للمجني 
عليه كما اقر مجريها كما 

ختم احملامي بشار النصار 
دفوعه بتناقض أقوال 

املجني عليه وعدم دقتها 
حيث انه لم يتعرف على 

املجني عليه إال بعد عرضه 
عليه لوحده وانه تناقض 

في ذكر رقم السيارة التي 
يستقلها اجلناة.

تخلص وقائع الدعوى كما 
جاءت على لسان املجني 
عليه من انه واثناء سيره 

على قدميه في منطقة 
جليب الشيوخ ظهرا 

اعترض طريقه شخصان 
وتقدموا له على انهم من 

رجال املباحث فقاما بإخراج 
محفظته وجتريدها من 
النقود التي فيها وكذلك 

اخرجا إثباتاته وكذلك 
جرداه من املبالغ التي في 

جيبه األمامي وضرباه 
والذا بالفرار مستقلني 

مركبة وانيت ماركة تويوتا 
وقام بالتقاط رقم املركبة، 

في الواقع يعشن مع 
والدتهن وزوجها األجنبي، 

فاستاء والدهن وتقدم 
بدعوى طالب فيها بإسقاط 

احلضانة عن اجلدة لألم 
ونقلها إلى اجلدة لألب.

وأمام احملكمة أكد وكيل 
األب احملامي سلطان 

املنديل من مكتب احملامية 
دالل املال أنه جمع أدلة 

تؤكد على أن البنات يعشن 
فعليا مع والدتهن وليس 

مع اجلدة احلاضنة، ودعم 
أدلته بشهود، كما قام 

باستخراج كشف بجميع 
رحالت سفراتها فتبني أنها 

كثيرة األسفار وال تأخذ 
البنات معها ويبقني عند 
والدتهن، فتكون اجلدة 

بذلك غير أمينة عليهن ما 
يستلزم إسقاط احلضانة 

عنها.

برأت محكمة اجلنايات ـ 
الدائرة اجلزائية الرابعة 
برئاسة املستشار عادل 

الصقرـ شخصا من غير 
محددي اجلنسية اتهم 

بانتحال صفة رجال املباحث 
والسلب بالقوة..

كان دفاع املتهم احملامي 
بشار النصار من مجموعة 

اخلشاب القانونية قد ترافع 
شفاهة شارحا ظروف 

الدعوى دافعا بانعدام اركان 
جرمية السرقة عن طريق 

استعمال العنف وانتفاء 
أركان جرمية انتحال صفة 
رجال املباحث بحق موكله، 

مبينا عدم ضبطه وهو 
يقوم بالسلب وال يوجد 

ثمة دليل يؤيد أقوال املجني 
عليه كما دفع بكيدية االتهام 

وتلفيقه حيث ليس من 
املعقول ان يقوم املتهم 

وآخر مجهول باستيقاف 
املتهم ظهرا وفي وضح 
النهار وان يقوما بسلبه 

وضربه مدعيان انهما من 
رجال املباحث ويلوذان 
بالفرار دون ان يحرك 

ساكنا!
 كما دفع احملامي بشار 
النصار بانتفاء الشهود 

مبينا ان واقعة كهذه 
وتقع ظهرا وال يوجد أي 

وأثناء نظر الدعوى 
باجللسات حضر محامي 

الزوج مبارك اخلشاب 
وترافع شفاهة ردا على 

طلبات الدعوى مقررا 
بأن املادة 198 من القانون 

رقم 1984/51 في شأن 
األحوال الشخصية ال 

جتيز للحاضنة اقتضاء 
أجرة مسكن متى كانت 

متتلك مسكنا تقيم فيه أو 
مخصصا لسكناها. كما 

قدم مستندات تؤكد ملكية 
املدعية لقسيمة.

قضت دائرة األحوال 
الشخصية باحملكمة الكلية 

برفض دعوى مواطنة كانت 
تطلب فيها إلزام طليقها 

بأن يؤدي لها أجرة مسكن 
ألبنائها الثمانية وألزمتها 

باملصروفات واملناسب من 
أتعاب احملاماة.

كانت الزوجة قد أقامت على 
زوجها الدعوى بطلب أجرة 

مسكن احلضانة ألبنائها 
الثمانية التي رزقت بهم 
على فراش الزوجية من 

الزوج.

أسقطت دائرة األحوال 
الشخصية حضانة جدة 

عن أحفادها البنات بسبب 
حتايلها ووالدتهن )ابنتها( 

على أحكام القانون، وأمرت 
بنقل احلضانة إلى جدتهن 

لوالدهن.
تعود الوقائع إلى قيام األم 

بالزواج من أجنبي بعد 
طالقها من مقيم الدعوى، 

وباعتبار أن زواجها من 
آخر يسقط حضانتها 

لبناتها اتفقت مع والدتها 
على أن تقوم مبقاضاتها 

باعتبارها جدتهن التي 
هي أولى بحضانتهن بعد 

زواج والدتهن وذلك حسب 
تسلسل أحقية احلضانة 

قانونا.
وكسبت اجلدة حضانتهن 
بحكم قضائي وباتت هي 

احلاضنة »صوريا« لكنهن 

البراءة لـ»بدون« اتهم بانتحال صفة وسلب بالقوة

رفض أجرة مسكن ألم حاضنة لثمانية أبناء

»الشخصية« تنقل حضانة أبناء من أم الزوجة 
إلى أم الزوج للتحايل

عدل ومحاكم

إعداد: مؤمن المصري

alsraeaa@gmail.comسوالف أمنية
حمد السريع - لواء شرطة متقاعد  

هيئة مكافحة 
الفساد

مجالس االمة السابقة واحلالي ومنذ امد بعيد يبحثون انشاء 
هيئة تتولي مكافحة الفساد والذي استشرى كثيرا وبشكل بنينّ 
وواضح بالكويت وفي اغلب مؤسسات الدولة، وقد اشار العديد 

من املسؤولني بالدولة لذلك الفساد.
قضايا تثار اعالميا بشأن جتاوزات على املال العام اثناء ترسية 

املناقصات او تنفيذها وجتاوزات ادارية نراها بأم اعيننا 
جميعا.

التجاوزات االدارية تذهب للمحاكم االدارية والتي ابطلت 
الكثير من القرارات احلكومية واعادة احلق لنصابه، ولكن في 
التجاوزات على املال العام فإنه من النادر ان نرى قياديا احيل 

الى النيابة العامة واذا ما مت ذلك فإن االدلة املادية واالثباتات 
تختفي قبل وصولها لسلطة التحقيق.

معظم قضايا املال العام والفساد املالي ال جند جهة قانونية 
مختصه حتقق بتلك القضايا عدا النيابة العامة، ومن النادر 
ان تباشر املباحث التحقيق بجرائم من تلك النوع بناء على 

حتريات مسبقة لسببني، االول صعوبة احلصول على املعلومة 
الدقيقة، وثانيا صعوبة طلب االشخاص من القياديني في 
الوزارات للتحقيق معهم باإلدارة حتى ولو وجدت قضية.

انشاء هيئة ملكافحة الفساد ومع ان الغالبية ليس ذلك طموحها 
املرجو اال ان شعوري يختلف عن اآلخرين ألن رئيس اللجنة 

ونائبه واعضاءها معروفون بالنزاهة واحليادية، وقد تقلد 
رئيس الهيئة بالسابق منصب نائب مدير عام شؤون القصر 

وابلى البالء احلسن في وظيفته.
يشير البعض الى ان تبعية الهيئة لوزارة العدل ستقلل من 

صالحياتها بينما كانوا يفضلون تبعيتها ملجلس االمة لتبتعد 
عن تدخل السلطات التنفيذية التي يشوب الكثير من اجهزتها 

الفساد.
ديوان احملاسبة ورغم تبعيته ملجلس االمة اال ان عالمات 

االستفهام وقعت عليه في بعض املناقصات التي ال تزال حتقق 
بها النيابة العامة وبعضها عرض على هيئة احملكمة.

نتمنى التوفيق لهيئة مكافحة الفساد في عملها ونتمنى اختيار 
جهازها التنفيذي بكل دقة وتأن مع اختيار االنسب واالقل من 
املوظفني الن هناك مهام كبيرة واالنسب انشاء اجلهاز االداري 
والقانوني للهيئة ووضع الصالحيات والواجبات لكل وظيفة مع 

وجود آلية عمل واضحه وشفافة تستطيع الوصول للمعلومة 
من جميع اجلهات الكويتية املتعاونة او غيرها دومنا تكدس 

وظيفي يؤدي الي الروتني القاتل.
اجلهاز يجب ان يحافظ على سرية املعلومات ألن قضايا 

الفساد معلومة تأتي وراء معلومة والتحقيق يكون في جزء 
والباقي عندما تستكمل املعلومات للبدء بالتحقيق بقضية 

اخرى ولهذا فإن السرية من اهم االشياء التي يجب احلرص 
عليها.

احملامي بشار النصار

احملامي مبارك اخلشاب

احملامي سلطان املنديل

أحيل مواطن معاق الى النيابة بتهمة انتحال 
صف����ة رجل أمن وإهانة رجال األمن، وحس����ب 
مصدر امني فإن مواطنا ابلغ عمليات الداخلية 
برصده لشخص يقود مركبة وموضوع عليها 
عالمة االعاقة وان هذا الشخص يشغل »الفالشر« 

اخلاص بوزارة الداخلية لتجاوز االزدحام.

وقال مصدر امني: فور تلقي عمليات الداخلية 
الب����الغ  مت توجيه دوري����ة ومت ضبط صاحب 
املركبة والتحفظ على »الفالشر« وبنقله الى مخفر 
الفنطاس حيث مت ضبطه اخذ يهدد رجال األمن، 

مؤكدا انه سيجعلهم يدفعون الثمن غاليا.
هاني الظفيري - عببداهلل قنيص  ٭

انتقل عدد من رج���ال األدلة اجلنائية الى 
جمعية العيون حيث ابلغوا عن لصول مجهولني 
س���رقوا 5361 دينارا من جت���وري اجلمعية، 
وقال املبلغ في قضية حملت عنوان سرقة عن 
طريق التسور، ان اجلمعية الكائنة في منطقة 
اجلهراء شارع املطافي تعرضت للسرقة اذ قام 

مجهولون بكسر التجوري وسرقة املبلغ املذكور 
الى جانب سرقة جواز سفر وافد هندي ومتت 
احالة ملف القضية الى املباحث لعمل ما يلزم 

من اجراءات نحو توقيف اللصوص.

محمد الجالهمة  ٭

ضبط معاق متلبسًا بانتحال صفة ضابط 
بعد أن شغل »الفالشر« في شارع مزدحم

لصوص سرقوا 5361 ديناراً من كاشير »العيون«

تقدمت مواطنة ببالغ الى مخفر صباح السالم 
واتهمت ش����خصا مجهوال بإنش����اء حساب مزيف 
ووضع صورتها، وقالت املبلغة في قضية حملت 
عنوان »اساءة استخدام هاتف بقصد االبتزاز« انها 
ارسلت للمدعى عليه صورها اخلاصة عن طريق 

برنامج »الكييك«، واضافت املبلغة انها تلقت تهديدا 
مباشرا من صاحب احلساب قال لها فيه انها اذا لم 
ترسل له املزيد من صورها فإنه سيفتح حسابا في 

برنامج االنستغرام وينشر فيه صورها.
هاني الظفيري  ٭

مواطنة تتهم صاحب »حساب« بالتشهير واالبتزاز

مطلوب للسجن 5 سنوات 
سقط في شباك إسناد 

الفروانية

خمسينية تتهم صاحب 
مركبة بالفعل الفاضح

ضبط 301 مخالف وخارج 
عن القانون و5 مركبات 

مطلوبة في حملة باألحمدي

مجهولون طعنوا »بدون« 
وركلوه في منتزه ترفيهي

سرقة 1000 دينار وجوازي 
سفر من مركبة بعد الكسر

ضبط 250 غرام حشيش 
بحوزة موطنيني

مالزم أول وشرطي 
في إسناد األحمدي

يتهمان مواطناً بالسب والقذف

احال رجال امن الفروانية الى ادارة التنفيذ 
املدني مواطنا تب���ني انه مطلوب لتنفيذ حكم 
نهائي بالسجن ملدة 5 أعوام، وقال مصدر امني 
ان املواطن وهو م���ن مواليد 1979 مت توقيفه 
من قبل رجال حملة اقيمت في احد ش���وارع 

الفروانية اجلانبية.
هاني الظفيري  ٭

تقدم���ت مواطنة في عقدها اخلامس ببالغ 
ال���ى مخفر الفحيحيل واتهمت صاحب مركبة 
أميركية بعمل فعل فاضح وقالت املواطنة ان 
الواقعة حدثت في منطقة الفحيحيل وزودت 

رجال األمن برقم لوحة املدعى عليه.
محمد الجالهمة  ٭

قام قطاع األمن العام مبديرية أمن محافظة 
األحمدي بحملة تفتيشية ضد مخالفي قانون 
اإلقامة واخلارجني على القانون، وذلك بتعليمات 
من مدير عام مديرية امن االحمدي باالنابة العميد 
العمليات  معتوق العسالوي وباشراف مدير 
والدوري���ات املقدم فالح الهذيلي الدوس���ري، 
ورئيس قس���م الدوريات الرائد س���لمان الفي 
املطيري حيث أسفرت تلك احلملة عن ضبط عدد 
)301( شخص منهم )17( شخصا مطلوبني على 
ذمة قضايا تغيب، وعدد )275( شخصا مخالفا 
من دون إثبات وانتهاء إقامة، وضبط عدد )6( 
اشخاص مطلوبني للتنفيذ املدني، وعدد )3( 
اشخاص مطلوبني جنائيا احدهم محكوم عليه 
باحلبس سنه بتهمة الشروع في القتل، متت 
إحالتهم جميعا إلى جهة االختصاص، كما مت 
ضبط عدد )5( مركبات مطلوبه على ذمة قضايا، 

ومت حترير عدد )145( مخالفة مرورية.

أسعف شاب من غير محددي اجلنسية الى 
مستشفى مبارك وقدم األطباء له العالج والرعاية 

الطبية من طعنات وسجحات أصابته.
وقال املجني عليه انه كان في منتزه ترفيهي 
وحدثت مشادة كالمية بينه وبني شباب آخرين، 
حيث قام أحدهم بطعنه في الزند وفي الظهر 
وق���ام آخرون بركله على مرأى من املتنزهني، 

وسجلت قضية اعتداء بالضرب.
محمد الجالهمة  ٭

أمر وكيل نيابة حولي بتسجيل قضية حتت 
عنوان سرقة عن طريق الكسر، وذلك في أعقاب 
تق���دم مواطن ببالغ الى مخف���ر ميدان حولي 
واتهم لصا مجهوال بكسر زجاج مركبته نوع 
برادو وس���رق من داخلها 1000 دينار وعدد 2 
جواز سفر وعقد ايجار وختم خاص مبؤسسة 

يديرها.
هاني الظفيري  ٭

متكن رجال إدارة العمليات باإلدارة العامة 
ملكافحة املخدرات من ضبط مواطنني وبحوزتهما 
ربع كيلو حشيش، وذلك بعد ورود معلومات 
تفيد بأن هناك مواطنني يحوزان مواد مخدرة، 
وبعد التأكد من صح���ة وجدية املعلومات مت 
أخذ اإلجراءات القانونية بضبطهما، حيث مت 
ضبطهما مبنطقة القرين وعثر معهما على قطع 
صغيرة من مادة احلشيش، وبالتحقيق معهما 
أفادا بأنهما يس���تأجران شقة أخرى مبنطقة 
الشعب البحري، وبإرشاد منهما مت االنتقال إلى 
الشقة املذكورة وبتفتيشها عثر على باقي كمية 
احلشيش مع أدوات التعاطي، واعترفوا بأنهم 
يقومان بتعاطي املواد املخدرة.. هذا وقد متت 
إحالتهما واملضبوطات إلى جهة االختصاص.
عبداهلل قنيص  ٭

اتهم مالزم أول وشرطي وكالهما يعمالن 
في دوريات إسناد األحمدي مواطنا بإهانتهما 
والتلف���ظ عليهما بعب���ارات خارجة خالل 
قيامهما مبه���ام عملهما، وقال مصدر أمني 
ان املالزم أول والش���رطي تقدما ببالغ الى 
مخفر الفحيحيل وأكدا من خالله انهما أوقفا 
املدعى عليه خالل حملة تفتيش���ية ولدى 
الطلب منه إبراز هويته رفض، هذا واستطاع 
رجال األمن توقيف املدعى عليه ومت احتجازه 
حلني عرضه على احملقق واالس���تماع الى 

افاداته.
 ٭محمد الجالهمة

اللواء الشيخ فيصل النواف

سوري يناشد فيصل النواف  
املوافقة على استقدام أسرته

قام مدير عام االطفاء اللواء يوسف عبداهلل 
االنص���اري برفقة العقيد خالد العجمي مدير 
وقاية محافظة اجلهراء ومدير مكتب الشؤون 
القانونية مرمي الهالل بزيارة عمل لكلية االطفاء 
باململكة املتحدة، حيث كان في استقبالهم مدير 
عام الكلية جيز س���ميث م���ع الطاقم اإلداري 

والتعليمي بالكلية.
وقام الوفد بزيارة اس���تطالعية على أبرز 
املعال���م في الكلية وبعده���ا عقد اجتماع بني 
الطرفني ونوقش���ت فيه العديد من الس���بل 

واالدوات التي تؤدي إلى تنش���يط العالقات 
بني املؤسستني التي متتد منذ فترة طويلة نظرا 
للتاريخ العريق الذي يربط بني الكويت من جهة 
واململكة املتحدة من طرف آخر، كما نوقشت 
االستعدادات من كال الطرفني للمؤمتر الدولي 
للسالمة الثالث املزمع اقامته في الكويت مارس 
املقبل وكذلك خطط التدريب احلالية التي تقام 
في كال البلدين مع برنامج استقطاب اخلبراء 
من بريطانيا واالستراتيجيات املستقبلية التي 

تفيد الطرفني.

بكل أمل ورجاء تقدم وافد 
سوري بندائه االنساني مناشدا 
وكيل وزارة الداخلية املساعد 
لشؤون اجلنسية واجلوازات 
اللواء الشيخ فيصل النواف 
املوافقة على احضار  املوقر 
زوجته وأوالده، قائال: اتوجه 
الى معاليكم بعد ان ضاقت 
بي السبل نتيجة قلقي الدائم 
على زوجتي واطفالي الثالثة 
بس����بب الظ����روف الصعبة 
التي مير بها بلدنا وتعرض 
بلدتي للقصف الدائم وانعدام 
اخلدمات، اضافة الى اخلوف 
املستمر وحالة الرعب التي بات 
اطفالي يعانون منها بسبب 
القذائف واخلوف  اص����وات 
الدائ����م عليه����م، خصوصا 
بعد ان هاجر القس����م االكبر 
من سكان البلدة الى االردن 

او الى القرى املجاورة، وقد 
تقدمت للداخلية بطلب التحاق 
بعائل له����م ومت رفضه اكثر 
من مرة مع ان شرط الراتب 
ينطب����ق عل����ي واحلمد هلل 
معاشي جيد، راجيا معاليكم 
املوافقة ولم شملي بعائلتي 
واطفال����ي، داعيا اهلل العلي 
القدير ان يجعل ذلك في ميزان 
حسناتكم وان يوفقكم الى ما 
فيه اخلير دائما، وان تتكرموا 
مبساعدتي وتفريج كربتي، 
س����ائال اهلل الرحمن الرحيم 
ان يفرج عنكم بتكرمكم علي 
كرب يوم القيامة وان يثيبكم 
جزيل االحسان في تفضلكم 
علي وقبول طلبي وان ميتعكم 

بالصحة والعافية.

البيانات لدى »األنباء«  ٭

اللواء ناصر االنصاري والعقيد خالد العجمي يقدمان درع تذكارية إلى مدير كلية جيز سميث

وفد اإلطفاء بحث في بريطانيا 
تنشيط العالقات بني »جيز« و»اإلطفاء«

شيك بـ 10 آالف دينار بال رصيد
اتهم مواطن مواطنا آخ���ر بالنصب عليه 
وتزويده بش���يك بال رصيد، وقال املبلغ في 
قضية سجلت في مخفر النقرة ان املدعى عليه 

تسلم منه بضائع بقيمة 10 آالف دينار وسلمه 
شيكا وحينما ذهب لصرف الشيك تبني له ان 

هذا الشيك بال رصيد وسجلت قضية.


