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إعداد: مؤمن المصري

عبداهلل قنيص
متكن رجال مباحث العاصمة من 
توقي���ف وافدين مصريني اختطفا 
وافدا مصري���ا واحتجزاه ملدة 24 
ساعة داخل مقهى في املنطقة احلرة 
إلجب���اره على توقي���ع كمبياالت 
مس���تحقات مالية لصالح مواطن 

)ج���ار ضبطه( بحج���ة أن الوافد 
سلبها منه.

وقال مصدر ان الوافد املصري 
تقدم ال���ى مخفر الش���امية وابلغ 
عن اختطاف���ه واحتجازه من قبل 
شخصني مصريني ليتم ضبطهما 
واعترفا باختطاف ابن بلدهما بعد 

تعليمات وردت إليهما من مواطن 
حيث ابلغهم املواطن بأن املخطوف 
مدان مببلغ مالي ووعدهما بإعطائهما 
مبلغا محترما لو استطاعا تنفيذ 
مخطط خطف الوافد، وجار البحث 
ع���ن املواطن للتأكد م���ن ادعاءات 

الوافدين.

مصريان خطفا زميلهما 24 ساعة إلجباره على توقيع كمبياالت لصالح مواطن

مشاجرة دامية في تيماء تستنفر عموم دوريات الجهراء

التركيت: »اإلطفاء« ستفتح باب التسجيل لدورة 
ضباط الصف للعنصر النسائي يونيو المقبل

رجال األمن انتشروا في أروقة املستشفى منعا المتداد املشاجرة

املقدم صالح الدعاس في موقع احلادث

سيارة اللصني بعد تفريغها من كمية »طفايات احلريق« التي ضبطت بحوزتهما

العقيد خالد التركيت

الزميل احملامي احمد الشحومي

دوريات أمن اجلهراء أحاطت باملستشفى فجر أمس

هاني الظفيري
استدعت مشاجرة دامية بدأت في تيماء 
وتواصلت داخل اروقة مستشفى اجلهراء، 
تدخال امنيا عالي املستوى وقيام عدد من 
رجال األمن يتقدمهم املقدم صالح الدعاس 
باالسراع في التعامل مع احلادث للحيلولة 
دون تطور االوضاع ولم يكتف الدعاس 
ورجاله بالسيطرة على املشاجرتني وإمنا 
قام ايضا مبطاردة احد اجلناة جريا على 
األقدام واللحاق به داخل مواقف مستشفى 
اجلهراء قبل أن يهرب إلى جهة غير معلومة، 
وكانت مشاجرة تيماء الدامية قد اسفرت 
عن اصابة شابني واحتجاز 3 وجار ضبط 
8 اشخاص من البدون والكويتيني الذين 

شاركوا في املشاجرة.
ووفق مصدر أمني فإن عمليات الداخلية 
ابلغت عن وقوع تشابك باأليدي وتبادل 
للطعن داخل مستشفى اجلهراء ليتم ابالغ 
عمليات الداخلية ولم متر دقائق من تلقي 
الداخلية بالغ احلادث حتى توافد كل من 

مدير أمن اجلهراء بالوكالة العميد محمد 
الديني واملقدم صالح الدعاس والرائد مطر 
سبيل والنقيب غنيم الظفيري واملالزمني 
اولني عبدالعزيز احلس���يني وس���عود 
االنصاري والوكيلني سعد عاشق وسعد 
محذاف ومت ضبط عدد من املتشاجرين 
داخل املستشفى قبل أن تندلع مجددا بعد ان 
كانت قد بدأت في تيماء في وقت سابق، وقد 
مت اخضاع املصابني للتحقيق، حيث ادعى 
احد املصابني بأنه كان يسير مبركبته ليتم 
اعتراض طريقه واالعتداء عليه بالضرب 
على يد مجموعة من االشخاص فيما رجح 
االطباء املعاجلون ان يكون هذا الشخص 

قد تعرض الى طلق ناري في القدم.
واشار املصدر الى ان االطراف األخرى 
ادعوا أن املصاب كان يستعرض مبركبته 
وطلبوا منه الكف عن االزعاج ولكنه تطاول 
بالقول عليهم وح���اول ضربهم فما كان 
منهم اال ان تبادلوا االعتداء بالضرب فيما 

بينهم.

قالت اإلدارة العامة لإلطفاء ان التس����جيل لدورة ضباط 
الصف للعنصر النسائي سيكون في يونيو املقبل بالتعاون 

مع الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب.
وأوضح نائب مدير عام اإلدارة للشؤون املالية واإلدارية 
العقيد خالد التركيت في بيان امس ان اإلدارة بدأت باإلعداد 
للدورة والترتيبات الالزمة للمواد العلمية واإلدارية والقانونية 
لقبول 25 خريجة من الثانوية العامة، اضافة الى جتهيز املقر 

اخلاص بالتدريب بالتنسيق مع اجلهات املختصة.

وأشار التركيت الى انه سيتم قبول املتقدمات وفق االجراءات 
املتبع����ة في كل دورات رجال اإلطف����اء، موضحا أن اإلدارة 
في حاجة الى العنصر النس����ائي لتغطية جوانب التفتيش 

والرقابة على احملالت ذات األنشطة النسائية.
يذكر ان الدورة مدتها س����نة وتبدأ في ش����هر س����بتمبر 
املقبل ومتنح املتخرجة رتبة رقيب إطفاء وس����يتم نش����ر 
آلية التسجيل وشروط القبول خالل األسابيع املقبلة عبر 

وسائل اإلعالم.

مركز رياض

تعد البنوك في أمكنة خاصة بها، وغالبا 
ما تكون في س����راديب البنك خزائن تؤجرها 
لعمالئها إليداع األش����ياء الثمينة أو السرية 
التي ال يبغ����ون االحتفاظ بها في منازلهم او 
مكاتبهم خشية س����رقتها او افشاء اسرارها، 
كاملجوهرات الثمين����ة والوثائق واخلطابات 

السرية وغير ذلك.
ويتقاضى البنك من العميل نظير تأجيره 
اخلزانة عمولة )مادة 345 من قانون التجارة(، 
ويسلمه مفتاحا للخزانة فيضع فيها العميل 
ما يشاء من اشياء دون ان يطلع البنك عليها 
ويحتفظ البنك بنسخة من هذا املفتاح )مادة 
347 من قانون التجارة(، وال يجوز للبنك فتح 
اخلزانة واالطالع على ما حتتويه اال في حاالت 

الضرورة القصوى وذلك اذا ثبت لديه ان اخلزانة حتتوي على 
اشياء خطرة بطبيعتها كاملفرقعات وأبى العميل افراغ محتوياتها 
او اذا وقع حادث كحري����ق فاضطر البنك الى فتح اخلزانة، وال 
يجوز للعميل دخول قاعة اخلزائن اال في األوقات التي يحددها 
البنك وبإتب����اع التعليمات التي يضعها، وحق الدخول مقصور 
على العمي����ل ذاته أو وكيله ويجب عل����ى البنك ان يتحقق من 
شخصية العميل او وكيله عند كل زيارة وهناك تساؤل مهم ما 
مدى مس����ؤولية البنك؟ وهل هي تعاقدية أم تقصيرية؟ البنك 
ملزم بحفظ اخلزانة واتخاذ كل ما يلزم لبقائها في حالة جيدة، 
ويس����أل بالتعويض اذا هلكت اخلزانة او أتلفت كما اذا سرقت 
او تس����رب اليها املاء او احترقت )مادة 346 من قانون التجارة( 
ومس����ؤولية البنك في هذا الصدد عقدية، فيفترض معها اخلطأ 
من جانب البنك، فإذا أراد التنصل من املس����ؤولية فعليه اثبات 
الس����بب األجنبي كالقوة القاهرة او فعل الغير الذي تتوافر فيه 
عناصر الق����وة القاهرة، فال يلزم العميل اال باثبات الضرر، وملا 
كان البنك ال يعلم ش����يئا عن محتويات اخلزانة فال يس����تطيع 
العميل ان يبني قدر الضرر الذي أصابه اال اذا اثبت قيمة األشياء 
الت����ي حتتويها اخلزانة وهو اثبات عس����ير ألن هذه احملتويات 
تظل سرا يحتفظ به العميل وحده، وما الطبيعة القانونية لهذا 
العقد؟ املادة 345 من قانون التجارة تنص على »ايجار اخلزائن 

عقد يتعهد البنك مبقتضاه مقابل اجر بوضع 
خزانة معينة حتت تصرف املستأجر لالنتفاع 
بها مدة معينة«، ل����ذا فقانون التجارة اعتبر 
العملية ايجارة وقال »تسري قواعد بإيجارة 
االشياء على الودائع التي تودع في الصناديق 

احلديدية او في اخلانات منها«.
وهناك تساؤل في غاية األهمية: هل يجوز 
احلجر على محتوي����ات اخلزانة؟ املادة 353 
من قانون التجارة أجابت عن هذا التس����اؤل 
بأنه يجوز توقيع احلجز على اخلزانة ومن 
حق دائني العميل توقيع حجز تنفيذي على 
محتويات اخلزانة ألن القول بعكس ذلك معناه 
متكني املدين من تهريب بعض أمواله ووضعها 
في خزانة أحد البنوك، لكن احلجز التنفيذي 
ق����د ال يكون مجديا من الناحية العملية وذلك ألن اجلهة القائمة 
عل����ى التنفيذ ال تعرف رقم اخلزانة حت����ى توقع عليها احلجز، 
كما ان البنك ال يس����تطيع افشاء هذا الرقم ألنه ملزم باحملافظة 
على س����ريته اال ان املادة 353 من قانون التجارة أجازت ملأمور 
التنفيذ بعد انذار مستأجر اخلزانة ان يقوم بفتحها جبرا وذلك 
بعد ان يودع احلاجز مصاريف فتحها واعادتها الى حالتها وتباع 
محتويات اخلزانة وفقا لإلجراءات املتبعة في قانون املرافعات 
وذلك اذا كان مستأجر موجودا وعاملا باحلجز اما اذا كان املستأجر 
غائبا وكان باخلزانة وثائق ومستندات مهمة خاصة مبستأجر 
اخلزانة ففي هذه احلالة يجب على البنك حفظ تلك املس����تندات 
لديه في حرز يختم بختم البنك وبختم مأمور التنفيذ حتى يكون 

هناك طمأنينة بعدم العبث بتلك املستندات.
وهناك تس����اؤل آخر مهم: هل ميكن توقيع حجز ما للمدين 
لدى الغير على اخلزانة احلديدية؟ القضاء أثبت عدم جواز هذا 
احلجز وعلى مسؤولية البنك ان انصاع له فمنع العميل من فتح 
اخلزانة وذل����ك ألن محتويات اخلزانة تعتبر في حيازة العميل 
وحتت تصرفه فال تكون اال محال للحجز التنفيذي دون حجزها 
للمدين لدى الغير، وذلك ألن البنك ال يعلم من محتويات اخلزانة 
شيئا حتى يقوم مبا يفرضه عليه القانون من وجوب تقرير مبا 

هو مستحق في ذمته للمدين.

ما طبيعة تأجير الخزائن الحديدية بالبنوك وهل هي محل 
للحجز التنفيذي والمسؤولية القانونية الملقاة على عاتق البنك؟

بقلم: المحامي رياض الصانع

براءة الشحومي من تهمة اإلساءة إلى وزير الداخلية 

اإلعالم األمني: الحوادث حصدت 10 وفيات في أسبوع
ذكرت اإلحصائية األسبوعية حلاالت الوفيات 
غير اجلنائية »حوادث السيارات« الصادرة عن 
اإلدارة العامة لألدلة اجلنائية ان الفترة من 18 إلى 

2010/4/24 شهدت 10 حاالت وفاة.
وناشدت إدارة اإلعالم األمني في بيان لها امس 

مستخدمي الطريق االلتزام بالقيادة اآلمنة محذرة 
م���ن خطورة ارتفاع ع���دد الضحايا عن الفترات 
الس���ابقة، مشيرة بذلك الى ما تتكبده الدولة من 
اخلسائر واآلثار السيئة والسلبية على املجتمع 

بأسره، متمنية للجميع السالمة على الطرق.

»الجنايات« تقضي بحبس محام أربع سنوات 
مع الشغل والنفاذ لضرب أحد رجال المرور

قضت الدائرة اجلزائية 
االول����ى باحملكمة الكلية 
امس برئاسة املستشار 
عبدالناص���ر خريب���ط 
وعضوية املستش���ارين 
اشرف السقا ومحمد غازي 
املطيري وامانة سر هشام 
س���ماحة بحب���س كاتب 
بإحدى الصحف احمللية 
ومحام ببلدية الكويت اربع 
سنوات مع الشغل والنفاذ 
في الدعوى املرفوعة ضده 
من احد رجال املرور والتي 

اتهمه فيها بإحداث عاهة مستدمية بساعده 
االمين بينما كان يقوم بعمله.

وتتلخ���ص الواقعة فيما قرره املجني 
علي���ه بأنه واثناء تأدي���ة عمله مبخالفة 
الس���يارات الت���ي كانت متوقفة بش���كل 

غير قانوني امام سوق 
املالية  الكويت لالوراق 
)البورص���ة( ف���ي يوم 
الواقع���ة فوجئ باملتهم 
يتوجه اليه ويعاقبه على 
حترير مخالفة لسيارته 

املتوقفة في املمنوع.
النقاش بني  وتطور 
الى اعتداء من  الطرفني 
احملامي على الش���رطي 
الذي اصي���ب بإصابته 
املوصوفة بتقرير الطب 
الشرعي والذي وّلد لديه 
عاهة مستدمية بساعده االمين، وقد تقدم 
الشرطي بشكوى ضد احملامي ومت التحقيق 
املتهم للمحاكمة بتهمة  بالواقعة وتقدمي 
احداث عاهة مستدمية والتعدي على موظف 

عام اثناء تأدية وظيفته.

قضت الدائرة اجلزائية باحملكمة الكلية أمس برئاسة 
املستشار محمد اخللف وعضوية املستشارين سعيد 
جبيل ومتعب العارضي وأمانة سر أحمد علي ببراءة 
عضو مجلس األمة الس���ابق الزميل أحمد الشحومي 
من تهمة سب وزير الداخلية وقضت احملكمة برفض 
الدعوى املدنية وألزمت رافعها باملصروفات ومقابل 

أتعاب احملاماة.
كان وزير الداخلية قد رفع دعوى ضد الشحومي 
يتهمه فيها باإلس���اءة إليه من خالل مجموعة مقاالت 
نش���رت في »األنباء« في املدة من 19 إلى 23 من شهر 

يوليو املاضي.

املستشار عبدالناصر خريبط

لصوص يسرقون 6 جوازات من محل هواتف

»حرامية الطفايات« سقطوا بـ 180 طفاية
هاني الظفيري

أحال مدير أمن محافظة اجلهراء 
باإلناب���ة وافدين من اجلنس���ية 
املصري���ة الى مباح���ث اجلهراء 
بتهمة سرقة نحو 180 مطفأة حريق 
والسعي الى بيعها داخل سكراب 
أمغرة بأس���عار بخسة وجاءت 
إحالة الوافدين الى املباحث رغم 
تأكيدهما انهما يتاجران في اخلردة 
ويسيران على نهج عبدالغفور 
البرعي في مسلس���ل لن أعيش 

في جلباب أبي.
وكان���ت حملة لرج���ال أمن 
اجلهراء أوقفت شاحنة هاف لوري 
وكان بداخلها وافدان وكمية من 

طفايات احلريق. 
من جهة اخ���رى أخذ مواطن 
يندب حظه العاثر حينما متكن 
لص مجهول من س���رقة بطاقته 
البنكية واالستيالء على نحو 1200 
دينار من حسابه البنكي مستغال 
الرقم السري الذي وضعه املراطن 

خلف البطاقة البنكية.
وقال مصدر امني ان املواطن 
تقدم الى مخف���ر اجلهراء وأبلغ 
عن انه فقد بطاقته البنكية بعد 
كسر مركبته وانه سارع الى إبالغ 
البنك بتوقيف البطاقة ليفاجأ بأن 
هناك من سحب 1200 دينار من 
حسابه قبل إلقاء البطاقة البنكية، 
وسجلت قضية سرقة وتزوير في 

محررات رسمية.

عبداهلل قنيص ـ محمد الدشيش
تقدم صاح����ب محل هواتف الى مخفر 
الفنطاس صباح امس مبلغا عن س����رقة 
6 جوازات س����فر تخص عمالة لديه الى 
جانب س����رقة 100 دينار، مش����يرا الى ان 
موظفا مصريا يعمل في احملل ومبجرد ان 
فتح احملل صدم بكسر التجوري وسرقة 

االغراض س����الفة الذكر ال����ى جانب دفتر 
شيكات.

من جهة اخرى، تقدمت مواطنة الى مخفر 
ام الهيمان وابلغت عن سرقة 80 دينارا و6 
بطاقات مدنية كانت داخل شنطتها اخلاصة، 
مرجحة ان يكون لص تس����لل الى منزلها 

وسرق الشنطة وسجلت قضية.

من جهة اخرى، تقدم مواطن الى مخفر 
صباح السالم مبلغا عن تعرض مركبته 
للكسر وسرقة 600 دينار كانت بداخلها، 
مش����يرا الى انه كان ف����ي ارض املعارض 
لشراء الكترونيات ونسي حافظة نقوده، 
وتذكر احلافظة حينما شرع في دفع قيمة 

مشترياته وسجلت قضية سرقة.


