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مؤمن المصري
ق����ررت محكم����ة اجلنايات برئاس����ة 
املستشار عبدالرحمن الدارمي وأمانة سر 
أحمد علي تأجيل دعوى قتل عمد مع سبق 
االصرار والترصد متهم فيها اربعة متهمني 
جللسة الرابع من شهر مايو املقبل حلضور 

املتهمني من السجن املركزي.

كانت النيابة العامة قد اس����ندت الى 
املتهمني انهم قاموا بقتل املجني عليه عمدا 
مع سبق االصرار والترصد بأن بيتوا النية 
وعقدوا العزم على قتل املجني عليه في 
منزل طليقت����ه، واتهمت النيابة املتهمني 
ايضا بدخ����ول منزل طليقة املجني عليه 

عنوة دون موافقتها وإذنها.1

تأجيل قضية قاتل طليق خطيبته إلى مايو المقبل

عدل
و حماكم

إعداد: مؤمن المصري

 المحكمة التجارية تقضي بعدم أحقية بنك
في تعديل سعر الفائدة على القروض

براءة موظف في الطوارئ الطبية من االستيالء 
على مبلغ 27 ألف دينار من »الصحة«

 إرجاء قضية المتهمين بتهريب سجين
محكوم باإلعدام لجلسة 13 أبريل

تأجيل دعوى قاتلة خادمتها
أجلت محكمة اجلنايات برئاسة املستشار 
عادل الصقر وعضوية املستشارين أحمد أبو 
العمامي وخالد عبدالهادي وأمانة س����ر هشام 
س����ماحة القضية املتهمة فيها وافدة ثالثينية 
بالتسبب في قتل خادمتها اآلسيوية جللسة 13 
اجلاري حلضور شهود النفي. وتخلص واقعة 
الدعوى فيما ش����هد به ضاب����ط مباحث مخفر 
شرطة أبوحليفة ان حترياته السرية دلت على 
ان املتهمة كانت تقوم بضرب وتعذيب خادمتها 
املجني عليها على فترات متقطعة قبل وفاتها 
وفي أماكن متفرقة من جسدها، كما انها قامت 

بسكب سائل ساخن على جسدها اال انها لم تقصد 
قتلها. وشهد صاحب مكتب اخلدم الذي جاءت 
املجني عليه����ا للمتهمة عن طريقه ان االخيرة 
اتصلت به وأبلغت����ه انها تريد ارجاع اخلادمة 
الى بالدها فقام بالغاء اقامتها لكي تغادر البالد، 
وعندم����ا ذهبوا بها الى املطار رفضت ش����ركة 
الطيران ادخالها ال����ى الطائرة وطلبوا تقريرا 
طبيا يفيد بأن مرضها غير معد ملا شاهدوه من 
سوء حالتها، فقام بتمديد اقامتها، مضيفا انه في 
يوم الواقعة تلقى اتصاال بأن املجني عليها قد 

سقطت مغشيا عليها ثم فارقت احلياة.

على العقد موضوع الدعوى 
وحتديد قيمته ونسبة الفوائد 
املستحقة ش����هريا وسنويا 
وطريقة حسابها واملتبقي من 
اصل القرض وتاريخ انتهاء 
سداده مع الزام رئيس البنك 
املذكور بصفته ومحافظ البنك 
املركزي بصفته مبا يسفر عنه 
التقرير واملصروفات ومقابل 

وترافع شارحا ظروف الدعوى 
قائال إنه من الغريب أن يقوم 
موكله بصرف راتبه الشهري 
عن طريق السحب اآللي ويأتي 
ذلك بوج����ود خطأ من جهة 
عمله حيث انها هي املسؤولة 
عن صرف أو إيقاف رواتب 

املوظفني.
وأضاف أنه بالفعل كانت 
هناك مديونية بذمة موكله 
لك����ن متت التس����وية عليها 

وظيفته بحراس���ته، وطلب 
االدعاء العام معاقبته طبقا 
للمادة 30 من قانون اجلزاء 

الكويتي.
وبس���ؤال الضاب���ط في 
أنكر ما أس���ند  التحقيقات 
إليه، وقرر أن املسؤولية ال 
تقع عليه ألن املسجون هرب 
من احلراس خارج السجن، 

قضت الدائ����رة التجارية 
الثامنة مبحكم����ة حكم أول 
درجة برئاس����ة املستش����ار 
ماه����ر بوطيب����ان وعضوية 
املستشارين اسامة دسوقي 
وحامد عيساوي وامانة سر 
احمد عبدالسالم بعدم أحقية 
احد البنوك احمللية في تعديل 
س����عر الفائدة ع����ن القرض 
املمن����وح ألحد املواطنني عن 
املتفق عليه وقت التعاقد وما 
يترتب على ذلك من تثبيت 
عدد االقساط وقيمتها املتفق 
عليها في عقد القرض وألزمت 
رئيس مجل����س ادارة البنك 
بصفته املصروف����ات ومائة 
دينار مقابل اتعاب احملاماة.

كان املواطن قد اقام دعواه 
ع����ن طريق محاميه حس����ن 
الذي قدم للمحكمة  العجمي 
صحيفة دعوى طلب في ختامها 
احلك����م بندب خبير لالطالع 

عاما( واعترف امام رجال املباحث 
بأنه خرج من منزله بالصليبية 
الى منطقة الفيحاء وقام باقتحام 
منزل بالفيحاء وكان خاليا من 
سكانه يومها واس���تولى على 
اخلامت الثمني الذي وجده في غرفة 
النوم كما استولى على مجموعة 
املقتنيات االلكترونية وانه  من 
بعد ان عاد الى منزله قدم اخلامت 

الخته وطلب منها بيعه.
هذا واش���ار املص���در الى ان 
القضية بأكمله���ا وضعت على 
طاولة مدي���ر مباحث العاصمة 
العقيد منصور العتيبي الذي امر 
بفتح حتقيق شامل مع السارق 
البدون ملعرفة ما اذا كان قد ارتكب 
جرائم مماثلة في مناطق آخرى 

ام ال.

كانت بقية املسروقات عبارة عن 
موباي���الت واجهزة كهربائية ال 

يتعدى ثمنها ال� 300 دينار.
وقال املصدر انه متت احالة 
القضية الى رجال مباحث مخفر 
الفيح���اء الذين قام���وا بتعميم 
اوصاف اخلامت الثمني على جميع 
محالت الصاغة والذهب واالحجار 

الكرمية.
واضاف املصدر ان اتصاال ورد 
مس���اء اول من امس الى رجال 
مباحث الفيحاء من صائغ ابلغه 
ان هنديا حضر الى محله يعرض 
عليه شراء اخلامت الثمني املبلغ 
عنه وعلى الفور قام رجال املباحث 
باس���تدعاء الهندي الذي كان قد 
ت���رك رقم هاتفه ل���دى الصائغ 
املبلغ وطلبوا منه احضار اخلامت 

وعرضت علّي اخلامت وكنت اعرف 
انه غالي الثمن وعندما سألتها عن 
السعر قالت اريد 750 دينارا ثمنا 
له، وبالفعل اشتريته منها النني 
كنت اعرف ان ثمنه اعلى من ذلك 
بأكثر من عشرين ضعفا، وأنا ال 

ازال احتفظ ببطاقتها املدينة.
واوض���ح املص���در ان رجال 
املباحث حصل���وا على صورة 
بطاق���ة الفتاة املدني���ة )بطاقة 
املقيمني بصورة غير شرعية كون 
الفتاة بدون(، وقام رجال املباحث 
باستدعاء الفتاة وبالتحقيق معها 
قالت ان شقيقها البالغ 17 عاما 
هو من اعطاها اخلامت وطلب منها 
بيعه ونفت متام���ا علمها بأنه 
مسروق. واشار املصدر الى انه 
مت استدعاء شقيقها احلدث )17 

امير زكي
متكن رجال مباحث الفيحاء 
من كشف هوية حدث بدون سرق 
خامتا ثمينا يبلغ سعره 25 الف 
دينار من منزل احد املواطنني في 
الفيحاء وذلك بعد مرور 5 أيام 
الذي  على قيامه بسرقة اخلامت 
كان يشكل بالنسبة للحدث ثروة 
صغيرة غير ان احلدث لم يكن 
يدرك قيمة الثروة التي خرج بها 

من منزل املواطن.
وف���ي التفاصيل كما يرويها 
مصدر امني ان مواطنا تقدم الى 
مخفر الفيحاء االسبوع املاضي 
مبلغا عن تعرض منزله للسرقة 
موضحا في بالغ���ه ان من بني 
املسروقات خامت احجار كرمية 
يبلغ ثمن���ه 25 الف دينار فيما 

معه وحضر الهندي الى املخفر 
طواعية واحض���ر معه اخلامت، 
وعند سؤالهم له عن مصدر اخلامت 
قال: ج���اءت لي فتاة قبل 4 ايام 

ألقى ضابط قس���م اإلعالم امل���الزم أول عثمان 
املنصوري محاضرة على مجموعة من مدرس���ات 
منطقة األحمدي التعليمية في مدرسة غزية بنت 
جابر االبتدائية بنات في منطقة األحمدي التعليمية 
وذلك ضمن ال���دور التوعوي الذي تقوم به ادارة 

اإلعالم األمني.
وأكد املنصوري في احملاضرة اهمية اسبوع املرور 
اخلليجي املوحد معرفا ببدايته وانطالقته منذ عام 
1984 والهدف الذي يقام من أجله مثل هذا التجمع 

اخلليجي من أجل سالمة مستخدمي الطريق.
وأشار الى ان ش���عار أسبوع املرور اخلليجي 
املوحد لهذا الع���ام كان يحمل العديد من الدالالت 
واملعاني التي يجب ان يتذكرها اجلميع حيث يؤكد 
ضرورة احلذر من اخط���اء اآلخرين، وتوقع غير 
املتوقع، الفتا الى ارتفاع معدل حوادث املرور، ورغم 
جميع اجلهود املبذولة إعالميا وتطبيق القانون اال 
ان هناك حوادث مرورية لعدم التقيد بقانون املرور، 
موضح���ا ان احلوادث تتنوع بني تصادم مركبات 
وانقالب مركبات ودهس، متمنيا من اجلميع التعاون 
مع رجال املرور للحد من هذه احلوادث ولتحقيق 

السالمة على الطريق جلميع مرتاديه.
وش���دد املالزم اول املنصوري على ان احترام 
القانون وتطبيق قواعد وآداب املرور اثناء استخدام 
الطريق يقلل من عدد احل���وادث، مؤكدا بذلك ان 
القانون وضع من اجل س���المة اجلميع واحلماية 

من اخطار الطريق.
وأكد الدور احملوري الذي تقوم به ادارة االعالم 
األمني من خالل التوعية عبر وسائل اإلعالم املختلفة 
وإعداد وطباع���ة العديد من املطبوعات التوعوية 
في جميع الش���ؤون األمنية واملرورية، وتأكيدها 
الدائم على ضرورة التواصل مع اجلمهور اخلارجي 
من أجل املزيد من األمن وتأمني س���المة اجلميع، 
مش���يرا بذلك الى البرامج اإلذاعية والتلفزيونية 
والتصريح���ات الصحافية التي تقوم عليها ادارة 

االعالم األمني.
كما ألقى محاضرة على طالبات املدرسة اكد فيها 
ضرورة االنتباه أثناء عبور الطريق، وكذلك عند 
الصعود اآلمن بض���رورة توخي احليطة واحلذر 
والتأكد من وقوف السيارة متاما وانتباه السائق 

أثناء الصعود.
كذلك التأكد من خلو الطريق عند العبور وااللتفات 

الى السيارات القادمة من اجلانبني.
وف���ي اخلتام أج���اب عن العديد من األس���ئلة 
واالستفس���ارات الت���ي طرحه���ا احلض���ور في 

احملاضرتني.
وقد أقيم مع���رض خليجي مميز عن املرور مت 
فيه توزيع العديد من الكتيبات والبروش���ورات 

التوعوية.
كما مت تكرمي املالزم اول عثمان املنصوري من 

قبل ادارة املدرسة.

لقيط عمره ساعات
في حاوية بـ »الجابرية«

محمد الجالهمة ـ هاني الظفيري
ابلغ رجال حرس أمن جمعية اجلابرية عمليات 
الداخلية صباح امس عن عثورهم على جثة طفل 
لقي���ط حي وجدوه في حاوي���ة قمامة في مواقف 
اجلمعية. وفي التفاصيل كما يوردها مصدر امني 
ان احد حراس أمن اجلمعية سمع بكاء صادرا من 
احدى احلاويات املوجودة في مواقف اجلمعية وعندما 
ذهب الستطالع االمر وجد طفال ال يتجاوز عمره ال� 
3 ساعات »حديث الوالدة« ملقى بداخلها وملفوفا 
بفوطة وعليه أبلغ زمالءه ومسؤولي اجلمعية الذي 
سارعوا باالتصال بعمليات الداخلية وحضر رجال 
األمن والطوارئ الفنية واالدلة اجلنائية، وافاد املصدر 
بأن الطفل ال يتعدى عمره الساعات وانه عثر عليه 

نحو الساعة السابعة من صباح امس.
وسجلت قضية لقيط حي واحيلت الى مخفر 

اجلابرية.

باكستاني يسقط بـ 9000 حبة مخدرة
في مواقف مطار الكويت

عبداهلل قنيص
متكن رجال أمن املطار من ضبط وافد باكستاني 
وبحوزته نحو 9 آالف حب���ة مخدرة وما يقارب 10 
غرامات هيروين، وذلك أثناء محاولته بيعها لشخص 
آخر في مواقف املطار، حيث متكن رجال أمن املطار 
من ضبط الوافد الباكس���تاني فيما متكن الشخص 
الذي كان بصحبته من الفرار ويعتقد انه جاء لشراء 

كمية من املخدرات من الباكستاني.
وقال مصدر أمني ان رجال مباحث املطار وبالتعاون 
مع رجال أمن املطار متكنوا من رصد الباكس���تاني 
والشخص اآلخر الذي كان برفقته في وضع مشبوه 
وقام���وا مبحاصرتهما، اال انهما حاوال الفرار وجنح 

الثاني فيما سقط الباكستاني في قبضة رجال األمن 
واملباحث وبتفتيش سيارته عثر بداخلها على كمية 
كبي���رة من احلبوب املخدرة وق���درت بنحو 9 آالف 
حبة كما عثر على أكياس بالستيك صغيرة )أظرف 

هيروينية( زنتها تقرب من 10 غرامات.
وقال املصدر ان تقريرا رفع بالضبطية الى مدير 
عام امن املطار اللواء ابراهيم الراشد ومدير امن املطار 

العقيد إياد احلداد.
هذا ويجري رجال مباحث املطار حاليا حترياتهم 
من اجل كشف هوية الشخص الثاني الذي كان بصحبة 
الباكستاني ومت حتريز املضبوطات وجار التحقيق 

مع الباكستاني ملعرفة مصدر البضاعة.

أيدت محكمة االستئناف 
حكم أول درجة القاضي ببراءة 
موظف في الطوارئ الطبية من 
االستيالء على مبلغ 27 ألف 

دينار من وزارة الصحة.
وكان الباح����ث القانوني 
بوزارة الصحة قد شهد بان 
املته����م كان يعم����ل بوزارة 
الصحة والتح����ق باخلدمة 
العسكرية اإللزامية بوزارة 
الدفاع ث����م هرب من اخلدمة 
وق����ام بس����حب رواتبه من 
حسابه البنكي مع عدم أحقيته 
في تسلم تلك الرواتب ثم عاد 
والتحق بوزارة الصحة بعد 
أن قام بعمل تسوية على أن 
يتم استقطاع شهري من راتبه 

حتى مت إنهاء خدماته.
وقد شهد الباحث القانوني 
ب����وزارة الدفاع مبضمون ما 
جاء بأقوال ش����كوى وزارة 

الصحة ضد املتهم.
وحض����ر احملامي فارس 
األمير بصفته وكيال عن املتهم 

من قبل وزارة الصحة وقام 
بسداد ما لها بالتقسيط وأن 
من تسبب في اخلطأ هو وزارة 
الصحة حيث ثب����ت إهمال 
اإلدارة املالية وعدم متابعتها 
شؤون وحالة املوظف حينما 
ألزم باخلدمة العسكرية فكان 
عليه����ا إيقاف راتب����ه فورا. 
وأضاف أنه كان هناك إهمال 
من قبل وزارة الدفاع ألنها لم 
ترسل كتابا لوزارة الصحة 
تخطرها بإيقاف راتب املتهم 
ألنه يعم����ل في الدفاع خالل 

تلك الفترة.
وختم األمي����ر مرافعته 
بدفوع منه����ا انتفاء عناصر 
اخلطأ وع����دم جواز حتريك 
الدعوى اجلزائية بحق املتهم 
وعدم انطباق مواد التجرمي 
على الواقعة وانتفاء القصد 
اجلنائي وانعدام أركان جرمية 
االستيالء على أموال الدولة 
والقضاء ببراءة موكلة مما 

نسب إليه من اتهام.

أرج���ات محكمة اجلنح 
املستأنفة قضية ضابط في 
السجن املركزي اتهم بتهريب 
الباكس���تاني ناص���ر نواز 
احملكوم باإلعدام جللسة 13 

اجلاري لتقدمي الدفاع.
وتتلخص الواقعة في أن 
الباكستاني احملكوم باإلعدام 
التهام���ه في قضي���ة اجتار 
باملخدرات استطاع الهروب 
من السجن املركزي بنوبة 
القبض  ألقي  الضابط، وقد 
الباكس���تاني من قبل  على 
قوة تشكلت برئاسة العقيد 
م���ازن اجل���راح ومت ضبط 
الباكستاني في منطقة جليب 
الشيوخ فوق سطح إحدى 

البنايات.
العام  وقد أسند االدعاء 
للضابط تهم���ة اإلهمال في 
الذي  الباكس���تاني  حراسة 
كلف بن���اء عل���ى واجبات 

وتبني من خ���الل حتريات 
املباحث أن الباكستاني متكن 
من الهروب مستغال اإلهمال 
في قوة احلراسة. وقد قضت 
محكم���ة أول درجة بحبس 
املتهم األول الباكستاني سنة 
مع الشغل والنفاذ عما أسند 
إليه وأمرت بإبعاده من البالد 

عقب تنفيذ العقوبة.
 وقضت بالتقرير االمتناع 
النطق بعقاب الضابط  عن 
املكلفني  الش���رطة  وأف���راد 
بحراسة املتهم األول، إال أن 
الضابط ل���م يرتض احلكم 
فطعن عليه باالس���تئناف 
أمام محكمة اجلنح املستأنفة 
عبر محاميه عبد احملس���ن 
القط���ان الذي حض���ر أمام 
محكمة االس���تئناف وطلب 
أج���ال لالطالع عل���ى ملف 
وأوراق القضية لتقدمي دفاعه 
واستجابت احملكمة لطلبه.

أتعاب احملاماة الفعلية. وقال 
سندا لدعواه ان موكله مبوجب 
عقد ق����رض ق����ام باقتراض 
مبلغ 34.893 دينارا تس����دد 
على اقس����اط شهرية عددها 
180 قسطا قيمة كل منها 306 
دناني����ر، اال انه فوجئ بقيام 
البنك املدعى عليه بزيادة قيمة 
ومدة سداد القرض باملخالفة 
الحكام امل����ادة 115 من قانون 

التجارة.
وقالت احملكمة في حيثيات 
حكمها ان البنك املدعى عليه 
االول قد احتسب فائدة متغيرة 
على القرض املمنوح للمدعي 
تخالف ما اتفق عليه بشأنها 
وق����ت حترير عق����د القرض 
مستندا في ذلك الى بنود هذا 
العقد والتي تعطيه احلق في 
تعديل سعر الفائدة عن املتفق 
عليه طبقا للسعر املعلن من 

البنك املركزي.

احملامي حسن العجمي

احملامي فارس األمير

احملامي عبد احملسن القطان

 لص »بدون« جاء من الصليبية إلى الفيحاء
ليسرق خاتمًا ثمنه 25 ألفًا.. وباعه بـ 750 دينارًا فقط

العقيد منصور العتيبي

)محمد ماهر(املصري »الناجي بأعجوبة« يقف بجانب سيارته التي حتطمت متاما جراء احلادث القاتل

املالزم أول عثمان املنصوري

محمد الدشيش
ال ميكن وصف حادث االصطدام 
الذي تعرض ل���ه وافد مصري في 
الشويخ صباح اول من امس سوى 
انه »حادث قاتل« اال ان الوافد املصري 
خرج منه دون أدنى خدش ما يعد 
اعجوب���ة حقيقية بحس���ب وصف 
مصدر أمني اش���رف على احلادث، 
وكما نقلت عدس���ة »األنباء« التي 
التي كان  التقطت صورة للسيارة 
يقودها املصري وهو يقف بجانبها 

سليما معافى.
وقال املصدر ان الوافد املصري 
كان يقوم باالستدارة من امام اشارة 
املنطقة احلرة عندما فوجئ بشاحنة 
عمالقة تصطدم بجانب السائق من 
سيارته لتحطمها متاما، واعتقد شهود 
عيان احلادثة انه قتل اال انه خرج 
من الب���اب الثاني دون ادنى خدش 
ووصف املص���ري بأنه »محظوظ« 
لنجاته م���ن حادث التصادم القاتل 
الذي تعرض له وسجلت قضية حادث 

تصادم وجار التحقيق.

 المنصوري: أسبوع المرور الخليجي
هدفه حماية مستخدمي الطريق

مصري ينجو بأعجوبة من حادث قاتل


