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احملامي محمد املاجدي

د.عاطف رمضان مصطفى

املتهمون الثالثة وامامهم كمية احلشيش املضبوطة

املتهم محاطا باحلضور بعد لكمه برلسكوني

برلسكوني حلظة تلقيه اللكمة  )أ.ف.پ(

الدماء تنزف من فم وأنف برلسكوني

صاحب السمو امللكي األمير نايف بن عبدالعزيز آل سعود يؤدي العرضة ابتهاجا  )واس(

ولي العهد السعودي يؤدي العرضة وبجانبه احلريري ولي العهد السعودي صاحب السمو امللكي األمير سلطان بن عبدالعزيز متوسطا ضيفيه ملك البحرين ورئيس الوزراء اللبناني

المحكمة: ال يحق للبنك تعديل سعر الفائدة
وبني البنك.

وأضاف: إال أن موكلي فوجئ 
البنك باس���تقطاع كامل  بقيام 
راتبه باملخالفة لصحيح القانون 
القرض  وباملخالفة لبنود عقد 
البنك  املبرم، كما فوجئ بقيام 
بدون إش���عار أو إخطار كتابي 
بزيادة قيمة القس���ط الشهري 
وأيضا بزيادة عدد أقساط القرض 
القرض  باملخالفة لبن���ود عقد 

وباملخالفة لصحيح القانون.
وهذا األمر حدا مبوكلي إلى 
االستعالم من البنك عن سبب 
الت����ي قام بها  تلك اإلجراءات 
أو  إنذار  باتخاذها دون سابق 
إخطار حيث فوجئ باملوظف 
املختص يخب����ره بأن إجمالي 
راتب����ه يتم خصمه حلس����اب 
سداد أقساط الفائدة دون أصل 
القرض ذلك على س����ند من أن 
قيمة الفائدة املس����تحقة على 
القرض قد جتاوزت قيمة أصل 
الدين وعليه فإن البنك قد زاد 
قيمة األقساط وكذلك احلال قام 
باستقطاع كامل راتب موكلي 
حلساب سداد أقساط الفائدة.

وكابتي وكيس به هيروين وآخر به 
مارغوانا وثالث به كوكايني.

واش����ار املصدر الى ان رجال 
العمليات انتقلوا في اعقاب توقيف 
املته����م الثاني الى من����زل املتهم 
الثالث مبنطق����ة القرين ويعمل 
في جامعة الكويت بصفة رئيس 
قسم وعثر في منزله على نصف 

كيلو حشيش.
ولفت املصدر الى ان املتهمني 
الثالثة لم يسبق القبض على أي 
منهم في قضاي����ا متعلقة باملواد 
املخدرة وانه����م اعترفوا بحيازة 
املخدرات بقصد التعاطي واالجتار 
واتفقوا عل����ى ان املخرج واملعد 
ه����و من يزودهم بهذه الس����موم 

املخدرة.

البنك لتحويل الراتب طبقا لبنود 
عقد القرض املبرم وذلك ليقوم 
البنك بخصم القسط املستحق له 
ويقوم بوضع باقي راتب موكلي 
وزوجته بعد اخلصم في حسابها 
اخلاص، ملا كان من زوجة موكلي 
قد أحيلت إل���ى التقاعد وقامت 
بوق���ف حتويل الراتب اخلاص 
بها ولم يعد يخصم منه أقساط 
وحتم���ل موكلي وحده س���داد 
أقساط القرض خصما من راتبه 
وفق شروط العقد املبرم بينه 

املوظ����ف البنكي ليبيع كمية من 
املخدرات متثلت في اصبعني من 
مادة احلشيش مبقابل 100 دينار 
ومت االنتقال فور القبض عليه الى 
منزله في اجلابرية، وعثر قبازرد 
وفريق العمل بداخل املنزل على 
ربع كيلو حش����يش و12 اصبعا 

جاهزة للبيع.
وقال املصدر األمني بعد االنتهاء 
من تفتيش منزل املوظف البنكي 
جرى االنتقال الى مس����كن املتهم 
الثاني في منطقة جنوب السرة 
وهو مخ����رج ومع����د تلفزيوني 
وبتفتيش منزله عثر رجال املكافحة 
على كوكتيل من املخدرات ومتثلت 
بنصف كيلو حشيش نوع شقراء 
ب� »اللبنانية« و1000 حبة روش 

مؤمن المصري
التجارية  الدائ���رة  قض���ت 
مبحكمة االس���تئناف برئاسة 
املستش���ار علي بوقماز بعدم 
أحقية أح���د البنوك في تعديل 
سعر الفائدة عن القرض املمنوح 
ألحد املواطنني موضوع العقد عن 
املتفق عليه به وقت التعاقد وما 
يترتب على ذلك من تثبيت عدد 
األقساط وقيمتها املتفق عليها في 
العقد وألزمت البنك باملصروفات 
أتعاب  ومبلغ 10 دنانير مقابل 
احملام���اة. وتتلخ���ص وقائع 
الدعوى فيما قرره دفاع املواطن 
احملامي محمد املاجدي بأنه في 
غض���ون عام���ي 2003 و2004 
اقترض مواطن من البنك مبلغا 
وقدره 70 ألف دينار باملشاركة 
مع زوجته على أن يسدد على 
أقساط شهرية ملدة 18 عاما بواقع 
216 قسطا تقريبا قيمة القسط 
الواح���د حوال���ي 590 دينارا. 
وطبقا لبنود عقد القرض احملرر 
بني موكلي والبنك قام موكلي 
بتحويل راتبه وراتب زوجته إلى 
البنك بأن قام بفتح حساب لدى 

أمير زكي ـ هاني الظفيري
الكل سواسية أمام القانون ال 
فرق بني مواطن ومقيم وال فرق 
بني مواطن وآخر خاصة اذا كان 
األمر يتعلق بحيازة املواد املخدرة 
بقصد االجتار، هكذا كانت إجابة 
العميد الشيخ أحمد اخلليفة حازمة 
حينما تلقى اتصاال هاتفيا من قبل 
الرائ����د محمد قبازرد إلبالغه عن 
معلومات تضمنت حيازة مخدرات 
بقصد االجتار بحوزة مخرج ومعد 
في تلفزيون الكويت وموظف في 
احد املصارف الرئيس����ية وثالث 
يعمل في جامعة الكويت بصفة 
وظيفية حتمل رئاسة قسم، حيث 
أم����ر اخلليفة باس����تكمال جميع 
اإلج����راءات القانوني����ة املتعلقة 
بالضبط والتفتي����ش مع إحالة 
املتهمني متى ما ثبت تورطهم في 
االجتار باملواد املخدرة الى النيابة 
العامة وبحوزتهم كيلو ونصف 
الكيلو من مادة احلشيش و1000 

حبة مخدرة.
امن����ي فإن  ووف����ق مص����در 
معلومات وردت الى إدارة العمليات 
وحتديدا الى الرائد محمد قبازرد 
عن حيازة مواطنني للمواد املخدرة 
واالجتار فيه����ا وتعاطيها وبعد 
نقل هذه املعلوم����ات الى العميد 
الشيخ أحمد اخلليفة وتلقيه اوامر 
مبتابعة العمل شرع الرائد قبازرد 
وبعد اخطار وكيل النيابة ايضا 
في اس����تدراج املتهم األول وهو 

مخرج تلفزيوني ومصرفي وموظف بالجامعة
يسقطون بكيلو ونصف من الحشيش

ملك البحرين والحريري ضيفا شرف خالل االحتفال بعودة األمير سلطان

وكاالت: ش����ارك العاهل البحريني الشيخ حمد بن 
عيسى آل خليفة ورئيس مجلس الوزراء اللبناني سعد 
احلريري مساء أمس األول، في االحتفال الرسمي والشعبي 
الذي أقامه النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء، وزير 
الداخلية السعودي، األمير نايف بن عبدالعزيز، مبناسبة 
عودة ولي العهد السعودي األمير سلطان بن عبدالعزيز 

إلى أرض اململكة، بعد رحلة عالج.
وأقيم االحتفال في مقر الصاالت الرياضية مبجمع 
األمير فيصل بن فه���د األوليمبي بالرياض، حيث بدأ 
احلفل بعزف السالم امللكي، ثم انطلقت أغان عكست 
تقدير السعوديني لشخص ولي العهد، وملا قام به على 

املستويات اإلنسانية واخلدماتية والعلمية واالقتصادية 
واالجتماعية، وكان الفتا التصفيق احلار والهتاف، الذي 
رافق دخول احلريري إلى قاعة االحتفال، والذي كان 

يعلو كلما ذكر اسمه من قبل اخلطباء واحملتفني.
وألقى األمي���ر ناي���ف بن عبدالعزيز كلمة عرض 
فيها مآثر املك���رم، ولي الع����هد الس���ع��ودي األمير 
س���لطان بن عبدالعزيز، وقال »ال شك ان اململكة دولة 
مس���تهدفة، وذلك لتمسكها باإلس���الم عقيدة ومنهجا 

ودستورا«.
وأضاف األمير نايف في كلمته »لقد حاول البعض 
أن يعتدي على حدود اململكة، ولكن هناك قوات مسلحة 

قادرة بإذن اهلل، بجمي���ع قطاعاتها البرية والبحرية 
واجلوي���ة، على دحر كل من يفكر ف���ي االعتداء على 
شبر واحد من أرض اململكة، وقد قالها خادم احلرمني 
الش���ريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز: نحن ال نقبل 
أن ندخل شبرا في أراضي غيرنا، لكن ال نسمح لغيرنا 
أن يدخل ش���برا واحدا إلى أرضن���ا، واما النصر واما 

الشهادة«.
وقدمت فرقة الدرعية العرضة والتي وشارك فيها 
ولي العهد الس���عودي األمير سلطان، وأمير الرياض 
األمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وملك البحرين 

الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة.

جاء من اإلسكندرية
إلى الكويت بـ 8 أصابع

هاني الظفيري
أحال مراقب عام مطار الكويت 
الدولي سليمان الفهد يوم امس الى 
االدارة العامة ملكافحة املخدرات 
وافدا مصري���ا حضر الى البالد 
فجر امس قادما من االسكندرية، 
وذل���ك بعد ان ضبط بحوزته 8 
أصابع من مادة احلشيش وكيس 

به ماريغوانا.
وقال سليمان الفهد ل� »األنباء« 
ان داود املنص���ور اش���تبه في 
تصرف���ات وافد مص���ري ومت 
اخضاعه للتفتيش الدقيق ليعثر 
املنصور على 8 اصابع حشيش 
واملاريغوانا، وقد اخفاها في اماكن 

سرية في مالبسه الشتوية.
وأشار الفهد الى ان الوافد قال 
انه تعمد الدخول باملخدرات فجرا 
اعتقادا من���ه ان رجال اجلمارك 
ال يدقق���ون في ه���ذا التوقيت 
املتأخر، مشيرا الى ان الوافد قال 
ان املخ���درات املضبوطة بقصد 

التعاطي وليس االجتار.

د.مصطفى
اليوم وياكم

تستضيف »األنباء« 
اليوم أخصائي التحاليل 
الطبية د.عاطف رمضان 
مصطفى والذي يتناول 
الق���راء كيفي���ة  م���ع 
االستفادة من اخلاليا 
اجلذعي���ة للمش���يمة 
مستقبال، والتشخيص 
املبكر باحلمض النووي، 
وكيفي���ة احلفاظ على 
الصح���ة ع���ن طريق 
الطبي���ة،  التحالي���ل 
وس���يكون معك���م من 
اخلامس���ة  الس���اعة 
والنصف وحتى السابعة 
مس���اء عل���ى هواتف: 
 24830979 � 24830805
� 24830322 � داخل���ي: 

.131 � 318

الوزراء إلى املستشفى إن الهجوم 
جاء نتيجة »للتوترات القائمة في 
البالد والت����ي ترجع إلى االنتقاد 
املتك����رر لرئيس الوزراء من قبل 
املعارض����ة التي تنتمي ليس����ار 

الوسط«.
ان  بونايوت����ي  وأوض����ح 
برلسكوني نفس����ه عبر عن هذا 
القلق في وقت سابق من اليوم في 
طريقه الى ميالنو حلضور اجتماع 
في املدينة قبل االنتخابات اإلقليمية 

التي ستجرى في مارس.
ونقل بونايوتي عن برلسكوني 
قول����ه »هناك مناخ من الكراهية. 

آمل أال يحدث شيئا«.
وندد أعضاء حزب برلسكوني 
»مبناخ املواجهة« الذي أدى إلى مثل 
هذه االعتداءات. ووصف امبرتو 
بوس����ي وهو شريك في االئتالف 
احلاكم لبرلسكوني االعتداء بأنه 
»عم����ل إرهابي« ون����ددت أحزاب 
املعارضة أيض����ا باالعتداء على 

رئيس الوزراء.

ميالنو وأظهرت الفحوصات إصابة 
برلسكوني بكسر في اثنتني من 
أسنانه باإلضافة إلصابته بجروح 
في منطقة الفم. ولم يفقد رئيس 
ال����وزراء اإليطال����ي الوعي على 
اإلطالق لكنه احتجز في املستشفى 
ليلة أمس حيث أجريت له املزيد 

من الفحوصات.
وذك���رت تقارير إعالمية أن 
منف���ذ الهجوم املزع���وم يدعى 
ماس���يمو تارتاجلي���ا وهو في 
أوائ���ل االربعينيات من العمر. 
وانه اقترب من برلسكوني فور 
مغادرته اجتماع حلزب شعب 

احلرية.
وذك����رت تقاري����ر إعالمية ان 
تارتاجليا وهو رس����ام تشكيلي 
يعمل في ش����ركة والده بالقرب 
من ميالنو كان يتلقى عالجا من 
مشاكل نفس����ية ملا يقرب من 10 

سنوات.
وقال املتحدث باسم برلسكوني 
باولو بونايوتي الذي رافق رئيس 

الشخصيات السياسية التي تخلت 
عن وفائها له.

واتفقت الصحيفة الپولندية مع 
الصحيفة االسبانية على أن هذا 
االعتداء على برلسكوني يعكس 
درجة اإلحب����اط واليأس ولكنها 
شددت على أن مثل هذا االعتداء 
ال يؤدي إال إلى زيادة العنف. من 
التقارير  ناحية اخرى تضاربت 
ال����ذي تعرض له  حول االعتداء 
رئيس الوزراء اإليطالي وسبب له 
نزيفا وأدى لسقوطه على األرض 
بعد فترة قصي����رة من حضوره 
اجتماعا سياسيا في مدينة ميالنو 

اإليطالية.
فقد أفاد شهود عيان بأنه جرى 
نقل برلس����كوني ال����ذي تعرض 
إلصابة في الوجه أدت لنزيف غزير 
من الفم في سيارة نقلته سريعا 
ملستشفى سان رافايل في ميالنو 
إلجراء فحوصات ولم يعرف بعد ما 
اذا كان املعتدي لكمه في وجهه ام 
ضربه بلوحة مصغرة لكاتدرائية 

أث����ارت واقعة  � د.ب.أ:  روما 
الوزراء اإليطالي  تعرض رئيس 
سلفيو برلسكوني العتداء من قبل 
رجل في ميالنو اهتمام الصحف 

األوروبية بشكل واسع النطاق.
وأدان أنصار برلسكوني الهجوم 
واصفني إياه بأنه جزء من »حملة 
كراهية« يقودها اليسار في إيطاليا 
بهدف إسقاط برلسكوني في حني 
حاولت صحف أخرى البحث في 

أسباب الهجوم.
وتطرقت صحيفة »املوندو« 
األسبانية إلى طريقة تعامل أنصار 
برلسكوني مع الواقعة وكتبت في 
عددها الصادر امس: »من ينظر من 
بعيد للوضع يس����أل نفسه كيف 
ميكن لسياس����ي مثل برلسكوني 
ان يفوز في انتخابات بعد كل تلك 
الفضائح املالية والشخصية التي 

تورط فيها؟«.
ورأت الصحيفة اإلسبانية ان 
هذا االعتداء هو إشارة تدل على 
»خيبة األمل وقلة احليلة« في وقت 
أثبتت فيه املعارضة اإليطالية على 

مدار سنوات عجزها الواضح.
واختتمت الصحيفة تعليقها 
قائل����ة: »لألس����ف فإن االس����اءة 
والضرب أسهل بكثير من النقاش 

واإلقناع«.
أما صحيفة »ديزينيك جازيتا 
برافن����ا« الپولندي����ة فقال����ت ان 
برلسكوني شخصية تبدو وكأنها 
خليفة لقيص����ر روماني يخلط 
بني األعمال التجارية والس����لطة 
لدرج����ة انه يس����تخدم وس����ائل 
اإلعالم اململوكة ل����ه في الهجوم 

على خصومه السياسيني.
إل����ى  وتطرق����ت الصحيف����ة 
التعامالت التجارية بني برلسكوني 
واملافيا واعتماده على خدع ضريبية 
باالضافة إل����ى حتوله مع الوقت 
إلى »بطل الفضائح« واستخدامه 
كلمات قاسية ال ميكن قبولها في 
العالم املتحضر في الهجوم على 

رئيس الوزراء اإليطالي كان يشعر بأن شيئًا ما سيحدث له بسبب مناخ الكراهية الذي يحيط به

المتهم باالعتداء على برلسكوني فنان تشكيلي ومضطرب نفسيًا
صحيفة پولندية: سلفيو يبدو وكأنه خليفة لقيصر روماني يخلط بين األعمال التجارية والسلطة


