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)كرم دياب(االمطارالغزيرة هطلت منذ فجر أمس واستمرت ذهاء الساعتني

صورتان توضحان احلروق البالغة التي تعرضت لها الفتاة املواطنة على يد شقيقها احملامي بشار النصار

والد الفتاة التي قام شقيقها بحرقها
يهددها بالقتل أمام وكيل النيابة ومحامييها

مؤمن المصري
شهد مركز عبدالعزيز البابطني للحروق 
صباح امس حادث���ة غريبة عندما تهجم 
والد الفتاة التي قام شقيقها بحرقها عليها 
وهددها بالقتل على مرأى ومس���مع من 
محامييها بش���ار النصار ومحمد اجلميع 
اللذين كانا قد حضرا معها أمس حلضور 
حتقيق النيابة في غرفتها حيث ترقد في 

املركز جراء احلروق التي حلقت بها.
وقال محاميا الفتاة العشرينية: احلروق 
التي تعرضت لها موكلتهما بليغة وتصنف 
حروقا من الدرجة الثالثة وأدت إلى احتراق 
الشرايني واألعصاب وأن ما تعرضت له 
الفتاة أم���ر عظيم وغير مقبول حتت أي 
مبرر وقررا أن النيابة العامة مش���كورة 
بدورها انتقلت إلى حي���ث ترقد املجني 
عليها مبستشفى البابطني وحققت معها 
حول الواقعة وقيدت القضية حتت رقم 

2010/15 جنايات مبارك الكبير.
وأوضح احملاميان أن التهمة املوجهة 

إلى شقيق املجني عليها هي حجز احلرية 
والتعذيب التي تصل عقوبتها إلى احلبس 
سبع سنوات وأمرت النيابة العامة بضبط 
وإحضار اجلاني وقررا أنهما لن يهدأ لهما 
بال إال بعدما يوصالن اجلاني للس���جن 
حيث ان مثل هؤالء الوحوش البشرية ال 

محل لهم في املجتمع.
 وكان والد املجني عليها قد حضر إلى 
املستشفى أثناء التحقيق مع املجني عليها 
وحاول الدخ���ول أثناء التحقيق ومنعته 
احلراسة املشكلة من قبل وزارة الداخلية 
حلماي���ة البنت إال أنه ه���دد بقتلها أمام 
محامييها وأمام الش���رطة مما دعاها إلى 
تقدمي بالغ إلى جهات التحقيق وتسجيل 
جنحة التهديد بالقتل ضد والدها وسينتقل 
احملقق على إثر ذلك إلى حيث ترقد املجني 

عليها لسماع أقوالها.
وخت���م احملاميان اجلمي���ع والنصار 
تصريحهما بالشكر العميق للنيابة العامة 
ووزارة الداخلية وقررا أنهما لن يتخليا عن 

املجني عليها حتى إن انتهت هذه القضية 
فالقضية إنسانية بحتة ويجب على املجتمع 

بأسره أن يقف مع هذه املسكينة.
وكانت الفتاة قد أبلغت وكيل النيابة 
الذي شرع في فتح حتقيق معها منذ صباح 
امس ان شقيقها دأب على تعذيبها منذ 10 
سنوات، اي منذ كان عمرها 13 عاما، وان 
والدها لم يكن يردعه عن ذلك، موضحا ان 
والدتها هي التي دائما ما كانت تنقذها من 
تعذيب شقيقها لها، وأوردت ان احلادثة 
التي أدخلت على اثرها الى املستش���فى 
وتس���ببت باحلروق البليغة ان شقيقها 
قام بربطها في اح���دى غرف املنزل وبدأ 
يحرق جسدها بالشموع والسجائر ملدة 
ساعتني حتى أغمي عليها ونقلت بعدها 
الى مستشفى البابطني وعليه رفعت قضية 

ضد شقيقها.
وعن والدها ال���ذي هددها بالقتل انه 
دخل الس���جن اكثر من مرة وكان يوافق 

شقيقها على فعلته.

الى نسب الرطوبة تساهم في تكون الغيوم الركامية الرعدية وهي 
سريعة جدا بالتكوين ال حتتاج اال لعشرات الدقائق للتشكل وباالظافه 
الى عملية التغذية من البحر بس���بب الرياح الش���رقية واجلنوبية 
الش���رقية املشبعة بنس���ب الرطوبة تكون كميات االمطار أوفر في 
املناطق القريبة من الس���واحل اكثر من غيرها، اال ان هذا يكون غير 
ملحوظ نسبيا بسبب قرب معظم املناطق السكنية من الساحل في 
الكويت، مشيرا الى ان تدفق املنخفضات الى املنطقة سيساهم بتقلبات 
في اجتاه الري���اح مما يؤدي احيانا الى عدم اس���تقرار في الطقس 
ووصف عدم االس���تقرار بفرص لالمطار املصحوبة بالبرق والرعد 
تارة وبالغبار تارة اخرى وذلك بس���بب اختالف مواقع املنخفضات 
واملرتفعات اجلوية واختالف الضغط اجلوي الذي سيستمر حتى 

منتصف شهر مايو.

التدريجي وذلك بس���بب االشعاع الشمس���ي، خصوصا خالل فترة 
النهار، مشيرا الى أن وجود بعض السحب املتفرقة في السماء يعيد 
قسما من إش���عاع األرض إليها ثانية فتحفظ حرارة األرض، حيث 
من املتوقع ان تتراوح درجات احلرارة ما بني 30 و35 مع اس���تمرار 

االعتدال النسبي خالل فترة املساء.
وذكر اجلمعان ان نسب الرطوبة ستكون جيده خصوصا خالل 
فترة املساء مع استمرار الرياح اجلنوبية الشرقية والشرقية خالل 
هذه االيام، مما يجعل فرص االمطار تكون أكبر خالل الفترات املتأخرة 
من الليل وحتى س���اعات الصباح االولى، حيث تبلغ الرطوبة اوج 
نسبها في هذه الفترة، وعلى الرغم من أن نسب الرطوبة ال بأس بها، 

اال ان االحساس بها يقل دائما مع درجات احلرارة املعتدلة.
وقال اجلمعان ارتفاع درجات احلرارة خالل هذه الفترة باالضافة 

أو الق���ادم من خارج البالد مع فرص���ة ألمطار متفرقة تكون رعدية 
أحيانا وأشدها في مساء اليوم وغدا.

واضاف انه يتوقع ايضا انخفاضا طفيفا في درجات احلرارة نهارا 
واس���تمرار الطقس الدافئ ليال وارتفاع امواج البحر بشكل ملحوظ 

حتى بداية عطلة نهاية األسبوع.
من جهته، توقع رئيس قس���م الطقس ف���ي مرصد املرزم الفلكي 
خالد اجلمعان أن تستمر فرص األمطار حتى نهاية األسبوع احلالي، 
وقال ان نسب الرطوبة التي جتاوزت 55% في بعض املناطق ساهمت 
بشكل كبير في تساقط املطر باالضافه الى استمرار الرياح الشرقية 

واجلنوبية الشرقية.
وأكد اجلمعان ان درجات احلرارة مستمرة في ارتفاعها وسيكون 
االرتفاع ملحوظا اكثر مع بداية االس���بوع املقبل مع تراجع السحب 

هاني الظفيري وكونا
شهدت البالد فجر أمس هطول أمطار متفرقة على جميع املناطق، 
وتوقع خبير التنبؤات اجلوية والبيئة عيسى رمضان أن تظل فرص 
هطول األمطار املتفرقة قائمة خالل االيام الثالثة املقبلة، خاصة أننا 
نعيش موسم »سبق السرايات«، ووافقه التوقع رئيس مرصد املرزم 
الفلكي خالد اجلمعان أن تس���تمر األمطار حتى نهاية األسبوع على 

أن تكون رعدية ومحملة بالبرد أحيانا.
وقال رمضان ان االمطار الرعدية التي ش���هدتها مناطق مختلفة 
من البالد أمس تأتي ضمن فترة »سبق السرايات« والتي تنتهي في 
14 اجلاري وتبدأ بعدها فترة »الس���رايات« املعروفة بعدم استقرار 

الطقس والتقلبات السريعة املفاجئة في أيامها.
واشار الى ان املنطقة متر في منتصف الشهر اجلاري، وهو اجلزء 
األخير من فصل الربيع، بتفاوت كبير في درجات احلرارة السطحية 
املرتفعة ودرجات احلرارة في طبقات اجلو العليا املنخفضة واملصاحبة 

لرطوبة نسبية عالية تكون سحب املزن الركامية.
 وقال ان سحب املزن الركامية املصاحبة للسرايات تتشكل وبعدها 
تتساقط األمطار الغزيرة املصحوبة بالبرد وتتجاوز الفترة الزمنية 
من بداية التكون وحتى انتهاء السراية ما بني نصف ساعة الى ساعة 
واحدة ومتر في ثالث مراحل، أوالها مرحلة التكون والثانية مرحلة 
النضوج وهطول األمطار وثالثا مرحلة االضمحالل والتفكك وانتهاء 

االمطار والعاصفة املطرية.
وافاد بأن الفترات االخطر لتكون مثل هذه السرايات هي فترات 

ما بعد العصر واملساء وفترات الفجر وأول الصباح.
وتوقع رمضان ان تستمر فرصة الطقس الغائم الى الغائم جزئيا 
خالل االيام الثالثة املقبلة، حيث يكون الطقس غير مستقر مع رياح 
جنوبية شرقية معتدلة الى نشطة السرعة مثيرة للغبار سواء احمللي 

الجمعان: األمطار مستمرة حتى نهاية األسبوع
رمضان: هطول أمطار رعدية شديدة اليوم وغدًا

المحكمة تنظر قضية بيع وشراء طفل
والمتهمون  مواطنة وزوجها و4 آخرون

حجزت للحكم 27 الجاري

مؤمن المصري
حج���زت أمس 
الدائ���رة اجلزائية 
الرابع���ة باحملكمة 
الكلي���ة برئاس���ة 
عادل  املستش���ار 
الصق���ر وأمان���ة 
سر هشام سماحة 
قضي���ة االجت���ار 
واملتهم  بالبش���ر 
فيها ستة متهمني 
بينهم كويتيان زوج 
وزوجته جللسة 27 

اجلاري للحكم.
وقد حضر دفاع 
الرابعة  املتهم���ة 
احملامي  املواطنة 
أحمد بوغيث التي 

اتهمت بشراء طفل عمره لم يتجاوز العام وترافع دافعا بانتفاء 
القصد اجلنائي لدى املتهمة وبطالن االعترافات ملخالفتها للحقيقة 

والواقع والثابت باألوراق.
وقد دلل على دفعه بانتفاء القصد اجلنائي لدى املتهمة بأنها 
قد دفعت املال ليس في سبيل تسجيل االبن باسمها أو االمتناع 
عن تسجيله باسم والديه وإمنا دفعت املال بسبب سوء األوضاع 
املالية لوالديه وأنه���ا كانت تقصد من ذلك فقط القيام بتربية 

االبن حتى تتحسن أوضاع والديه املالية.
وأكد بوغيث في دفاعه أن موكلته ال تعلم أن الولد نتاج عالقة 
غير مشروعة وبني أن التبني جائز في الكويت بقصد التربية 
وهذا ما قامت به املتهمة وأن املتهمة وقعت فريس���ة نصب من 

قبل املتهم الثالث.
وختم حديثه بالدفع بأن املتهمة لو كانت قاصدة أن تتاجر 
بالبشر لوافقت على رغبة املتهم الثالث بتسجيل الطفل باسمها 
ولكنها رفضت وأن السبب في ذلك كله أن املتهمة ال تنجب وقدم 
تقريرا طبيا يؤيد ذلك. وطلب بوغيث براءة موكلته من التهمة 

واحتياطيا استعمال منتهى الرأفة معها.

احملامي أحمد بوغيث

)أحمد باكير(برك مائية تكونت في عدد من شوارع البالد


