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الصفحة
ألغت محكمة االستئناف حكم أول درجة 
القاضي بحبس وافدين مدة 3 س����نوات مع 
الشغل والنفاذ وإبعادهما عن البالد بعد تنفيذ 
العقوبة وقضت ببراءتهما من تهمة س����رقة 
1000 كرت تعبئة للهواتف من فئة الدينار من 
بقالة مواطن. وتتلخص الواقعة فيما شهد 
به ضابط املباحث بأن حترياته السرية دلت 

على قيام املتهمني بسرقة بقالة املواطن وأنهما 
قاما باالستيالء على بطاقات تعبئة هواتف 
فئة الدينار. وبعد ضبط أحدهما أقر بارتكاب 
اجلرمية وأنه قام مع املتهم الثاني ببيع الكروت 
لصاحب بقالة بقيمة 500 دينار، وأنه تقاسم 
املبلغ مع صديقه. وق����د قضت محكمة أول 
درجة بحبس املتهمني 3 سنوات مع الشغل 

والنفاذ وأمرت بإبعادهم����ا عن البالد عقب 
تنفيذ العقوبة لم يرتض املتهمان هذا احلكم 
فطعنا عليه باالستئناف. وحضر عن املتهمني 
احملامي زيد اخلباز أمام محكمة االستئناف 
وترافع شارحا الدعوى ودفع ببطالن حتريات 
ضابط الواقعة وبتلفيق االتهام وكيديته ودفع 

ببطالن أقوال ضابط املباحث.

براءة وافدين من سرقة كروت تعبئة

العميد الشيخ احمد اخلليفة

»عجرة« حتطمت إلى نصفني على باب مخفر النعيم

احملامي زيد اخلباز

مجموعة من اآلسيويني الذين ضبطوا خالل احلملة آسيويان ضبطا بخمور وطاولة قمار

السائق املصري وأمامه كمية احلبوب املضبوطة

املخيم الذي ضبط بداخله املعتدون

قطعة حشيش عثر عليها في مخيم اجلناة

العميد محمد طنا بـ »املدني« في مستشفى اجلهراء بعد احلادثة آثار االعتداء داخل مخفر النعيم

عدل
و حماكم

إعداد: مؤمن المصري

في حكمها لمواطن اقترض مرتين من مصرف محلي

التحريات لم تتوصل إلى سجين في »المركزي« يعمل لحسابه المتهمون

»التجارية«: ال يحق للبنك تعديل سعر الفائدة عن المتفق عليه

تأييد حبس ثالثة آسيويين حبسًا مؤبدًا لالتجار بالمخدرات

بالدعوى في أحد بن���وده إلى أن الثابت 
للخبرة أن عقد القرض وفوائده وطريقة 
سداده تتفق مع قرارات البنك املركزي ومع 

مبنطقة الفروانية حيث مت ضبطهما.
ومبواجهتهم���ا بأقوال املتهم األول 
أقرا بأنهما قاما بإخفاء املواد املخدرة 

قضت الدائرة التجارية املدنية باحملكمة 
الكلية برئاسة املستشار أحمد الضبيعي 
بعدم أحقية أحد البنوك احمللية في تعديل 
سعر الفائدة على قرضني ملواطن عن املتفق 
عليه وقت التعاقد وما يترتب على ذلك 
من تثبيت عدد األقساط وقيمتها املتفق 

عليها في عقدي القرضني.
وف���ي تفاصيل الدع���وى التي أقامها 
احملامي مبارك اخلشاب عن أحد املواطنني 
مختصما فيه���ا املمثل القانوني لكل من 
البنك املركزي وأحد البنوك احمللية طالب 
فيها البنك املدعى علي���ه بتثبيت قيمة 
القس���ط الش���هري للقرضني املمنوحني 
ملوكله وهي عبارة عما يتم س���داده عن 
أصل القروض وفائدتها حتى نهاية املدة 
املتفق عليها 2013/9 بحد أقصى 15 سنة 
أي ف���ي 2018/12/31 مضافا إليها إذا دعت 
احلاجة إعادة اجلدولة ثالث سنوات كحد 

أقصى.
وذلك بعد أن انتهى تقرير اخلبرة املرفق 

أيدت الدائرة اجلزائية الثانية مبحكمة 
االستئناف برئاسة املستشار نصر سالم 
آل هيد وعضوية املستشارين محمد 
بيومي وأحمد باظة وأمانة سر عادل 
العوضي حكم محكمة أول درجة القاضي 
بحبس ثالثة آس���يويني حبسا مؤبدا 
بينما ألغ���ت احملكمة الغرامة املقضي 

بها على املتهمني.
وتخلص الواقعة فيما أثبته وشهد به 
ضابط الواقعة بأن حترياته السرية دلت 
على أن املتهم األول )ماتاي ش.( يحوز 
ويحرز مواد مخ���درة بقصد االجتار. 
فاستصدر إذنا من النيابة العامة وتوجه 
على رأس قوة إلى مسكنه في جليب 

الشيوخ حيث مت ضبطه.
ومبواجهته بالتحريات أقر بحيازة 
املخدرات لالجتار وأنه قام بإخفائها لدى 
املتهمني الثاني )جاديش م.( والثالث 
)أبو بابو م.( وهما شريكاه باالجتار. 
وأرش���د املباحث عن م���كان إقامتهما 

نصوص القانون، إال أن اخلبرة تشير إلى 
أن بنك الكويت املركزي قد أصدر تعميما 
للبنوك وش���ركات االستثمار اخلاضعة 
لرقابته بتاريخ 2008/4/23 بشأن معاجلة 
القروض املقس���طة املقدم���ة من البنوك 
وشركات االستثمار التقليدية خالل الفترة 

من 2001/3/31 حتى 2006/7/2.
وطالب اخلشاب في ختام دعواه باحلكم 
بعدم أحقية البنك في تعديل سعر الفائدة 
على القرضني محل النزاع عن املتفق عليه 
وقت التعاقد وم���ا يترتب على ذلك من 
تثبيت عدد األقساط وقيمتها املتفق عليها 

في عقدي القرضني سالفي الذكر.
وعقب صدور احلكم، أش���اد احملامي 
اخلش���اب بهذا احلكم القضائي، مطالبا 
البنوك بااللتزام بقرارات البنك املركزي 
وعدم رفع س���عر الفائدة وتعديلها عن 
املنص���وص عليه���ا حني إمت���ام عقود 
القروض وااللتزام بتثبيت عدد األقساط 

وقيمتها.

مبنطقة العارضية. وبإرشادهما عثر 
على كيس بالس���تيكي بداخله أربعة 
أكياس ش���فافة ولفافت���ان بداخلهما 
مادة بيجي���ة اللون تب���ني بالفحص 
أنها مادة الهيروين املخدرة، وأكياس 
فارغ���ة وملعقتان وميزان حس���اس. 
ومبواجهتهم باملضبوطات أقروا بأنها 
تخصهم بقصد االجتار وأنهم شركاء 
في االجتار مع نزيل بالسجن املركزي. 
إال أن حتريات املباحث لم تتوصل إلى 

معرفة هويته.
وبتاريخ 2009/9/17 قضت محكمة 
اجلنايات حضوري���ا بحبس املتهمني 
الثالثة باحلبس املؤبد مع الشغل والنفاذ 
وتغرمي كل منهم عشرة آالف دينار مع 
مصادرة املضبوطات، وأمرت بإبعادهم 
عن البالد عقب تنفيذ العقوبة. استأنف 
املتهمون احلكم فقضت االس���تئناف 
بإلغاء الغرامة وتأييد احلكم فيما عدا 

ذلك.

احملامي مبارك اخلشاب

املستشار نصر سالم آل هيد

ضبطوا بعد 4 ساعات من الحادثة وجميعهم من أرباب السوابق

القبض على 11 شابًا  »بدون« اقتحموا وحطموا مخفر النعيم

هاني الظفيري
متكن رجال أمن اجلهراء من 
الق���اء القبض على 11 ش���خصا 
غير محددي اجلنس���ية كانوا قد 
النعيم  اقتحموا وحطموا مخفر 
بغرض االعتداء على شاب بدون 
كان قد جلأ إلى املخفر النقاذه من 

مطاردتهم.
وبحس���ب مص���در امني فان 
النعي���م فوجئوا  رجال مخف���ر 
بشاب عش���ريني يدخل  املخفر 
مستنجدا بهم مدعيا ان هناك 11 
شخصا يطاردونه بغرض االعتداء 
عليه وانه يريد حماية رجال األمن 
وتس���جيل قضية ضد مطارديه 
ولم متض حلظ���ات حتى اقتحم 
11 شخصا املخفر مسلحني  نحو 
باسلحة بيضاء عبارة عن سكاكني 

وسواطير وعصي وقاموا بانتزاع 
الش���اب العشريني من بني ايدي 
رجال األمن ثم شرعوا باالعتداء 
عليه رغم محاوالت رجال االمن 
ايقاف املعتدين اال انهم حالوا دون 
قتل املجني عليه على األقل وبعد 
االعتداء فر الشبان ال�� 11 امللثمني، 
لينقل الش���اب العشريني متأثرا 
إلى مستش���فى  باصابات بليغة 
اجلهراء وحتضر قوة أمنية الى 
املخفر بقيادة مدير أمن محافظة 
العمي���د محم���د طنا  اجله���راء 
والعقيد س���لطان نشمي واملقدم 
ص���الح الدعاس وعلى الفور قام 
العميد طنا بتشكيل فرقة مكونة 
من النقيب مطر سبيل، واملالزم 
سعود األنصاري واملالزم ناصر 
القطان والوكالء سعد عاشق وسعد 

توجه رجال الفرقة االمنية وقاموا 
مبحاصرة املخيم والقبض على 
العش���رة واقتيادهم  االشخاص 
الى مديرية األمن بأمر مباشر من 

العميد محمد طنا.
واشار املصدر الى انه عثر في 
املخيم على 4 قطع من احلشيش 
وبالتدقيق على بيانات املعتدين 
ال� 11 تبني ان معظمهم من أرباب 
الس���وابق واملطلوب���ني جنائيا 
وتتراوح قضاياهم بني الس���رقة 

واالعتداء وهتك العرض.
وأوضح املصدر ان رجال األمن 
متكنوا من القبض على املعتدين 
بعد 4 ساعات فقط من اقتحامهم 
للمخفر ورغم أن كاميرات املراقبة 
اقتحامهم  التقطت صور  االمنية 
وهم ملثم���ون اال انه مت التعرف 

عليهم بواس���طة املجن���ي عليه 
وحتديد اسمائهم كما أنهم جميعا 
اعترفوا بقيامهم مبحاولة اقتحام 
املخف���ر واالعتداء على الش���اب 
العشريني خالل التحقيقات االولية 

التي اجريت معهم.
وذكر املصدر انه ومنذ االبالع 
ع���ن حادث���ة االعت���داء مت إبالغ 
الوكيل املساعد لش���ؤون األمن 
العام اللواء خليل الشمالي الذي 
تابع احلادثة حتى حلظة القبض 

على املعتدين.
والقت احلادثة اهتمام وزير 
الداخلية الش���يخ جاب���ر اخلالد 
ووكي���ل وزارة الداخلية الفريق 
أحمد الرجيب الذين تلقيا تفصيال 
كامال ح���ول احلادثة التي انتهت 

إلى ضبط اجلناة.

محذاف وجمال رغيان وعبدالعزيز 
اخلال���دي وأحمد هلي���ل، الذين 
حصلوا على اس���م احد املعتدين 
من املجني عليه وقاموا بضبطه 

في منزله، ودل رجال األمن على 
زمالئه العشرة الباقني، مشيرا الى 
انهم متواجدون في مخيم خاص 
بهم في منطق���ة الصبية وعليه 

أمير زكي ـ محمد الدشيش
أحال مدير عام اإلدارة العامة 
الى  ملكافح���ة املخ���درات امس 
نيابة املخدرات واف���دًا مصريا 
يعمل س���ائق ش���احنة ويدعى 
»عبدالرزاق« بتهمة جلب حبوب 
مخدرة بقصد االجتار، فيما أكد 
املتهم جلب 25 ألف حبة كابتي 
وانه سبق وهرب كميات مماثلة 
أثناء قدوم���ه من العراق، حيث 
ينتق���ل بحكم عمله بني الكويت 

والعراق لنقل البضائع.
ووف���ق مصدر امن���ي فإن 
معلومات وردت الى مدير عام 
اإلدارة العامة ملكافحة املخدرات 
العميد الش���يخ احمد اخلليفة 
عن ان سائقًا مصريا اعتاد على 
جلب احلب���وب واالجتار بها، 
حيث أوعز الى ادارة العمليات 
املقدم فيصل املطيري  بقيادة 
والرائ���د محمد قبازرد ومتكن 
فريق العمليات من ابرام اتفاق 
مع السائق على بيع 5 آالف حبة 

مقابل 2500 دينار.
وأضاف املصدر: ما ان وصل 
الس���ائق الى األراضي الكويتية 
متجاوزا مراحل التفتيش حتى 

سائق مصري اعترف بجلب 25 ألف حبة مخدرة من العراق

مداهمة وإغالق 4 أوكار مشبوهة في العاصمة

أمير زكي
واصل رج���ال مديرية أم���ن محافظة 
العاصمة وحتديدا رج���ال الفرقة األمنية 
حمالتهم األمنية الهادفة الى تطهير مناطق 
محافظة العاصمة من الظواهر الس���لبية 
خاصة االوكار املتخصصة في بيع اخلمور 
احمللية والدعارة، وق���ال مصدر أمني ان 
الفرقة الليلية برئاسة املقدم حمود الرشيدي 
والنقيب فهد املذن واملالزم غنيم املطيري 

اس���تهدفت في س���اعة متأخرة من مساء 
اخلميس املاضي 4 اوكار لتصنيع اخلمور 
احمللية وممارس���ة البغاء، مشيرة الى ان 
رجال الفرقة الليلية خرجوا بحصيلة وفيرة 
من اآلس���يويني، اذ مت توقيف 8 نساء و6 
رجال جميعهم آس���يويون بتهم ممارسة 
الدعارة وآسيويني بتهمة تصنيع اخلمور 
احمللية لالجتار بها الى جانب مداهمة وكر 

للقمار وتوقيف آسيويني آخرين.

واشار املصدر االمني الى ان مدير أمن 
العاصمة اللواء طارق حمادة ارس���ل اليه 
تقريرا بالضبطيات التي حصدتها الفرقة 
الليلية وق���ام بالتوقيع على ابعاد جميع 
املوقوفني ف���ي اوكار املتع���ة احملرمة اما 
بالنسبة لباعة وصانعي اخلمور فسيتم 
احالته���م الى نيابة املخ���درات للتحقيق 
معهم ونيل العقوبات التي تتناس���ب مع 

جرمهم.

اتصل برج���ال العمليات الذين 
كانوا يتتبع���ون كل خطوة من 
تنقالت���ه وأبلغه���م بأنه جاهز 
لتسليم الش���حنة املتفق عليها 
وطلب منه���م لقاءه خارج منفذ 
العبدلي احلدودي ليتم ضبطه 
بعد تسلمه املبلغ املرقم وبإخضاع 
الش���احنة للتفتيش عثر رجال 
املكافحة ب���إدارة العمليات على 
حبوب اخرى أخفيت في أماكن 
سرية داخل الشاحنة واعترف 
الس���ائق بجلب���ه احلب���وب 5 

مرات.


