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عدل
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إعداد: مؤمن المصري

 قضت محكمة اجلنايات 
برئاســـة محمد اخللف 
وأمانة ســـر أحمد علي 
ببراءة مواطن من ابتزاز 
وتهديـــد مواطنـــة عبر 

االنترنت.
الواقعة    وتتلخـــص 
فـــي أن املواطنـــة دأبت 
على استعراض جسدها 
عبر مواقـــع اإلنترنت. 
وفجأة اكتشفت، على حد 
تعبيرها، أن من يراقبها 
عبر الشبكة العنكبوتية 
كان رجال وليس امرأة كما 

كانت تظن. وادعت أنه بعد فترة من الوقت بدأ في ابتزازها 
وإال سيفضحها. 

  وأمام احملكمة أنكر املتهم ذلك مؤكدا أنه لم ينتحل شخصية 
امـــرأة نافيا ابتزازه للمتهمـــة أو تهديدها، في حني جاءت 
حتريات وأقوال ضابط املباحث بأن الشاكية تعاني شذوذا 
جنسيا. وبعد اكتمال أركان القضية أمام هيئة احملكمة قضت 

ببراءة املتهم مما أسند إليه. 

 هاني الظفيري
  تقدمت مواطنة الى مخفر تيماء واتهمت صديق طليقها 

بتحريضها على الفسق والفجور بإيعاز من طليقها.
  وقالت املواطنة انها بدأت تتلقى رسائل بعضها فاضحة 
من هاتف محمول، مشـــيرة الى انها جتزم بأن طليقها أو 
صديقـــه هما وراء هذه املســـجات ألن طليقها يكاد يكون 

الرجل الوحيد الذي يعرف رقم هاتفها هذا. 

 كونا: أعلنت اإلدارة العامة لإلطفاء أمس عن اندالع حريق بسيط نتيجة 
خروج غاز خالل عمليات حفر عميقة لتثبيت خطوط للضغط العالي في 

منطقة الظهر.
  وقال نائب املدير العام لإلدارة العامة لإلطفاء لشـــؤون قطاع املكافحة 
وتنمية املوارد البشـــرية العميد يوسف األنصاري في تصريح لـ «كونا» 
ان محور احلفر يقدر مبتر مربع واحد في حني يبلغ طول احلفرة ١١ مترا 

مربعا، مشيرا الى انه جار التعرف على مالبسات احلريق.

 «اإلطفاء»: اندالع حريق غاز غرب منطقة الظهر مواطنة تتهم صديق طليقها بتحريضها على الفسق 

 العمل على مدار الساعة

 احلفر امتد إلى مترين

 الزميل محمد الدشيش ومبارك السهلي وتبدو احلفريات العميقة

 المنصوري: قياسات الغاز في المنطقة وصلت إلى صفر واألمور مبّشرة

 أحد سكان األحمدي لـ «األنباء»: منازلنا تحوّلت إلى مقابر  

 اللواء الشيخ أحمد اخلليفة

 أمير زكي ـ عبداهللا قنيص
  احال مدير عام االدارة العامة 
ملكافحة املخدرات يوم امس الى 
نيابة املخدرات مواطنا من ارباب 
الســـوابق واطلق سراحه قبل 
شهرين فقط لتورطه في قضية 
شروع في قتل واالجتار باملواد 
املخدرة بعد سجن دام ١٥عاما، 
وحمل ملف احالة ارباب السوابق 
مسمى حيازة مواد مخدرة بقصد 
االجتار وحيازة سالح وذخيرة 
بقصد االجتار ايضا. واستنادا 
الى مصدر امني، فإن معلومات 
وصلت الى اللواء اخلليفة عن 

عودة مواطن خرج من السجن حديثا الى االجتار 
باملواد املخدرة، وعليه طلب من مساعده العميد 
صالح الغنام تكليف ادارة العمليات والتي يترأسها 
العقيد محمد الهزمي والذي حصل على الترقية 

قبل ايام ومساعده الرائد محمد الهزمي.
  وقال املصدر ان العقيد محمد الهزمي شـــكل 
فريق عمل مكونا مـــن املالزمني اوليني عبداهللا 
الربيعة وعبداللطيف الراشد وعبدالعزيز اظبية، 
وعليـــه قام فريق العمل بعمل التحريات، وبعد 
ثبوت حيازته املخدرات مت التنسيق مع النيابة 
العامة والتي منحت رجال العمليات اذنا نيابيا 

بضبط املتهم وتفتيش محل سكنه.

  واضـــاف املصـــدر االمني: 
استدرج املتهم لبيع اصبع من 
احلشيش وحدد مكان التسلم 
والتسليم على طريق امللك فهد 
السريع للتأكد من ان الصفقة 
ليســـت كمينا واستعد رجال 
العمليات لهذا االمر جيدا، وبعد 
ان اطمأن املواطن لعدم وجود 
املباحث حضر الى املكان احملدد، 
وما ان تسلم املبلغ املرقم وسلم 
احلشـــيش حتى القي القبض 
عليـــه وكان في املقعد املجاور 
له ســـالح ناري، حيث احكم 
رجال العمليات السيطرة على 
املتهم قبل اســـتخدام السالح ثم مت االنتقال الى 
حيث يقيم في منطقة صباح السالم وفي منزله 
عثر رجـــال املكافحة على كمية اخرى من املواد 
املخدرة و٤ قطع سالح، وبإعادة التحقيق مع املتهم 
اقر بحيازة املخدرات والســـالح بقصد االجتار. 
من جهته، قال اللواء الشـــيخ احمد اخلليفة في 
تصريح صحافي ان ضبط اسلحة مع املتهم يؤكد 
على مخاطر التعامل مع هذه الشريحة الفاسدة 
من جتار السموم، كما يؤكد ارتباط االجتار في 
املخدرات باالجتار في االسلحة وهذه االمور من 
احلقائق املعلومة لرجال االدارة العامة ملكافحة 

املخدرات. 

 أمير زكي
  احـــال مدير عـــام اإلدارة 
العامـــة للجمـــارك ابراهيم 
الغامن وافدا مصريا الى النيابة 
العامة بتهمة جلب كمية من 
املواد املخدرة و٥٤٧ حبة من 

املؤثرات العقلية.
ان  امني    وقـــال مصـــدر 

رجال جمرك املطار اشتبهوا 
فـــي وافد مصـــري قادم من 
االسكندرية على منت شركة 
طيران خاصة ولدى اخضاع 
امتعتـــه للتفتيش لم يعثر 
رجال اجلمارك على ممنوعات 
بحوزته وبإخضاعه للتفتيش 
الذاتي عثـــر رجال اجلمارك 

على ١٤ قطعة حشيش و٥٤٧ 
حبة مخدرة.

  من جهة اخرى، اوقف رجال 
مباحث الفنطاس سريالنكيا 
بعد معلومات عن اجتاره في 
املخدرات وعثر بحوزته على 
١٢ غرام هيروين و٢٠٠ حبة 

روش. 

 ُسجن ١٥ عامًا وخرج قبل ٦٠ يومًا

  أرباب سوابق يفقد الحرية بأسلحة وحشيش

 ضبط ١٤ قطعة حشيش و٥٤٧ حبة هلوسة في المطار 
و١٢ غرام هيروين و٢٠٠ «روش» مع سريالنكي

 ٤ منتحلين لصفة مباحث 
  يدفعون آسيويًا للقفز من الطابق التاسع

 مصرع خليجي وإصابة ٩ في ٧ حوادث مرورية

 أمير زكي ـ محمد الجالهمة
  شكل مدير إدارة بحث وحتري محافظة حولي 
العقيـــد عبدالرحمن الصهيل فريق عمل لضبط 
٤ أشـــخاص انتحلوا صفة مباحث واستهدفوا 
أحد املنـــازل في منطقة حولي وهو ما دفع أحد 
اآلســـيويني الى ان يندفع نحو الشرفة محاوال 

الهرب ليسقط متوفيا من الطابق التاسع.
  وقال مصدر أمني ان عمليات وزارة الداخلية 
تلقت بالغا في الرابعة والنصف من فجر أمس 
عن سقوط وافد من الطابق التاسع، حيث توجه 
للتعامل مع بالغ السقوط رجال الطوارئ الطبية 

ومنهم ناصف صالح وسامي طلعت الى جانب 
رجال مباحث حولي.

  وأضاف املصـــدر تبني لرجال مباحث حولي 
من خـــالل التحقيقات ان الوافـــد املتوفى يقيم 
في شقة مشـــبوهة، وان هناك ٤ أشخاص جار 
ضبطهم اســـتهدفوا الشقة وأعلنوا عن أنفسهم 
بأنهم مباحث، فما كان من اآلسيوي إال ان حاول 
الهرب بتسلق مواسير ليختل توازنه ويسقط 

جثة هامدة.
  هذا وسجلت القضية بعنوان قتل وجار ضبط 

منتحلي صفة مباحث. 

 أمير زكي
  لقي شاب خليجي (٢٧ عاما) مصرعه واصيب 
شـــاب كويتي (١٨ عاما) فـــي حادث تصادم على 

طريق الدائري السابع باجتاه الظهر.
  وقال املنسق االعالمي في ادارة الطوارئ الطبية 
عبدالعزيز بوحيمد ان احلادث وقع في التاسعة من 
صباح امس، وان رجال املرور فتحوا حتقيقا في 

احلادث، الفتا الى ان كال من عماد االبيض وحامد 
العبداهللا وتيسير خليل تعاملوا مع احلادث.

  واشار بوحيمد الى ان ادارة الطوارئ تعاملت 
ايضا مع ٦ حوادث مرورية اخرى واسفرت احلوادث 
الست تلك عن اصابة ٨ اشخاص ما بني مواطنني 
ومقيمني وفي حوادث مختلفة تنوعت بني اصطدام 

وانقالب ودهس. 

 محمد الدشيش
  متكن رجال اطفاء حولي والشهداء والهاللي 
من السيطرة على حريق منزل في منطقة النزهة 
ومت انقاذ مواطنة في العقد اخلامس من عمرها، 
وقال مدير ادارة العالقات العامة في االطفاء 
املقدم خليل االمير ان اعمال حليم كانت جترى 
في خيمة كيربي في املنزل وخرجت شـــرارة 
ادت الى حريق اخليمة ومن ثم امتداد ألسنة 
اللهب الى املنزل، وقال االمير ان اخليمة كانت 

حتوي كمية من األثاث واملفروشات وهو ما 
ادى الى تضخم ألسنة اللهب، ودعا مدير ادارة 
العالقات العامة واالعالم املقدم خليل االمير 
املواطنني واملقيمني الى شـــراء اجهزة كاشف 
دخان ومطفأة لتجنب احلرائق وتضخمها، هذا 
وتواجد عدد كبير من قيادات االطفاء في موقع 
احلريق يتقدمهم نائب املدير العام لشـــؤون 
املكافحة العميد يوســـف االنصاري ورئيس 

قسم االعالم املقدم ناصر االنصاري. 

 براءة مواطن من ابتزاز وتهديد 
  مواطنة باإلنترنت

 لقيتا مصرعهما بعد تسرب غاز سام في سرداب

 ١٠٠ ألف دينار تعويضًا لمواطن فقد طفلتيه
  نتيجة استنشاق مبيدات حشرية في غرب الجليب

 أيدت محكمة االستئناف حكم 
محكمة أول درجة القاضي بإلزام 
إحدى الشركات املختصة بالتنظيف 
عبر رش املبيدات احلشرية بأن 
تؤدي ملواطن بصفته وليا طبيعيا 
عن أوالده مبلـــغ ١٠٠ ألف دينار 
تعويضا ماديـــا وأدبيا من جراء 
حادث تسرب غاز الفوسفني القاتل 
من مخزن للسلع الغذائية الى منزل 
األسرة في منطقة عبداهللا املبارك 
إثر استخدام املبيدات الكيماوية 
ملكافحة احلشـــرات والقوارض 
الغذائية املنشأ  الســـلع  مبخزن 

بدون ترخيص من اجلهات املختصة. وعقب صدور 
احلكم قال دفاع املواطن احملامي نواف ساري إن 
القضاء قد أنصف األســـرة متمثلة في األب واألم 
واألوالد القصر فيما أصابهـــم من فجيعة لوفاة 
الطفلتني صغيرتي الســـن على أثر استنشاقهما 

الغاز الســـام املميت، وما أصاب 
األسرة من أضرار مادية وأدبية 
في أنفسهم. وقد استجابت احملكمة 
لطلبات املدعني مببلغ التعويض. 
وبني ساري أن هذا احلكم جاء ملا 
ألّم باألســـرة من مأساة حقيقية 
ملعاناة أب وأم من خطأ املستأجر 
الذي ســـبب ضررا وقلب فرحة 
األم واألب بأوالدهم الصغار زهرة 
احلياة إلى حزن ومعاناة وشقاء 
وألم لوفاة الطفلتني الصغيرتني 
على أثر استنشاقهما غاز الفوسفني 
املميت وهمـــا قابعتني مبنزلهما 
فيأتي لهما املـــوت من داخل املنزل زاحفا عليهما 
من سرداب املنزل الذي تسبب فيه خطأ الشركة 
املستأجرة للســـرداب،، واعتبره حكما رادعا ملن 
يتالعب بأرواح الناس وال يعبأ باألخطار ويستهني 

باخلطأ وال يعطيه قدره. 

حتوي كمية من األثاث واملفروشات وهو ما  محمد الدشيش
ادى الى تضخم ألسنة اللهب، ودعا مدير ادارة   متكن رجال اطفاء حولي والشهداء والهاللي 

 شرارة لحيم تغطي سماء النزهة بدخان كثيف 
و٣ مراكز إطفاء تنقذ مواطنة

 تأجيل  قضية مقتل ُمدرسة 
المهبولة إلى ٢٦ الجاري

  قررت محكمة االستئناف أمس برئاسة املستشار علي الدريع 
وعضوية املستشارين عبد اهللا اجلاسم وعزت أبو اخلير وأمانة 
ســـر فارس القضاب تأجيل دعوى جرمية قتل منطقة املهبولة 
التي راحت ضحيتها مدرســـة كويتية جللسة ٢٦ اجلاري لضم 

دفتر األحوال.
  وكانت النيابة العامة قد أسندت للمتهم قتل املجني عليها عمدا 
مع سبق اإلصرار بأن عقد العزم، وبيت النية على ذلك بأن قام 
بخنقهـــا بكلتا يديه والضغط على عنقها قاصدا إزهاق روحها، 
ولم يتركها إال بعد تأكده من وفاتها فأحدث إصابتها املوصوفة 

بالتقرير الطبي الشرعي التي أودت بحياتها.
  يذكر ان محكمة أول درجة قضت بإعدام املتهم والسجن ٣أعوام 

نظير القتل وحيازة سالح. 

 المحكمة تعّوض الكاتبة إيمان سلطان بمبلغ ٥٠٠١ دينار ضد أحد المنتجين
 قضت محكمة االستئنافـ  الدائرة املدنية الثامنة برئاسة 
ــار فوزي الوهيب وعضوية كل من املستشارين  املستش
جمال العتال ومحمد احمد زغلول بتعويض الكاتبة إميان 
سلطان مبلغ ٥٠٠١ دينار تعويضا مؤقتا ضد احد املنتجني 
ــم أحد مؤلفاتها ونشره  املعروفني بعد ان قام بتغيير اس

بدون موافقتها على األمرين.
  وكان دفاع الكاتبة احملامي بشار النصار خالل جلسات 
احملاكمة قد ترافع شفاهة شارحا ظروف الدعوى، مبينا 
ــة االعتداء الذي وقع على حقوق املؤلفة مبينا أن  للمحكم
ــر مت بدون علمها وموافقتها مبينا حجم الضرر  التصوي

املادي واملعنوي الذي وقع على موكلته خصوصا ان العمل 
ــنوات  كان األول لها بحياتها وتعبت عليه قرابة الـ ١٠ س
وبعد هذا كله يأتي املنتج ومن معه معتدين على حقوقها 
ــر هذا العمل مع تغيير اسمه وكان النشر والتغيير  بنش

دون موافقتها وعلمها. 

 حكمت الدائرة املدنية مبحكمة االستئناف 
برئاسة املستشار بدر الهدلق ببطالن حكم 
أول درجة الصـــادر لصالح وزارة التربية 

بإلزام مواطن بدفع مبلغ ١٣٨٤٤ دينارا.
  وتتلخص الواقعة في أن وزارة التربية 
ممثلة في إدارة الفتوى والتشريع قد أقامت 
دعوى ضد مواطـــن طلبت فيها إلزامه بان 
يؤدي لها مبلغ ١٣٨٤٤ دينارا واملصروفات، 
وقد صدر احلكم لصاحلها وقامت بتنفيذه 
ضـــد املواطن خصما من مســـتحقاته لدى 
املؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية منذ 
٤ سنوات دون علم املواطن حيث أن اإلعالن 

مت مبواجهة النيابة العامة.
  وقد استأنف احلكم دفاع املواطن احملامي 

مشـــعل صباح الظفيري بعـــد مضي أربع 
ســـنوات على صدوره، الذي دفع ببطالن 
احلكم لبطالن إعالن صحيفة الدعوى، حيث 
أنها أعلنت مبواجهة النيابة العامة في حني 
أن ملوكله موطنا معلوما وقد صدر احلكم 
في غيبته ولم يعلن به ومن ثم يكون احلكم 
باطال وميعاد االستئناف مازال مفتوحا، وقد 
قضت محكمة االســـتئناف ببطالن احلكم 

وإلغائه.
  فأقام احملامي الظفيري دعوى طلب فيها 
إلزام وزارة التربية بإعادة مبلغ ١٣٨٤٤ دينارا 
الذي أخذته الوزارة من املواطن دون وجه 
حق على خلفيـــة احلكم امللغي وقضت له 

احملكمة الكلية وأيدتها االستئناف. 

 إلزام «التربية» بإعادة ١٣ ألف دينار لمواطن

 محمد الدشيش
  أعلن مدير عام االدارة العامة لالطفاء 
اللواء جاسم املنصوري ان اللجنة املشكلة 
ملعاجلة مشكلة الغاز في األحمدي قطعت 
شوطا كبيرا في معاجلة املشكلة، مؤكدا 
ان نسب التسرب في انخفاض شديد وان 
اللجنة تعمل على قدم وساق إلنهاء القضية 

بصورة جذرية.
  وقـــال اللواء جاســـم املنصوري في 
تصريح لـ «األنباء»: قياسات الغاز وصلت 
في منازل عدة الى حد الصفر وهو مؤشر 
جيد ومطمئن، مشيرا الى ان عمليات احلفر 
متتد ملترين حتت األرض لسحب اي غازات 

من املمكن ان تكون قائمة.
  وأشار اللواء جاسم املنصوري الى ان 
اخلبير األميركي الذي وصل البالد مؤخرا 
سيساعد في تشخيص املشكلة، موضحا 
انه سيتم االنتهاء من قضية تسرب الغاز 
في غضون شـــهر وان اللجنة حريصة 
على اعادة املنازل الـــى طبيعتها بحيث 

يتم جتاوز اي حفريات مت استحداثها في 
املنازل املتضررة.

  الى ذلك، شكك مواطنون في اجلهود 
الغازات،  املبذولة حلل مشكلة تســـرب 
مؤكدين ان منازلهم حتولت الى مقابر بفعل 
احلفريات املتعددة والعميقة والتي أقيمت 
في املنازل والســـراديب وحتى الطرقات 

اخلارجية املجاورة ملنازلهم.
  وقال املواطن مبارك السهلي ان منزله 
والذي تسلمته اللجنة بعد رصد غازات 
بنسب كبيرة فيه قد حتول الى «خرابة» 

حسب تأكيده.
  وأضاف السهلي لـ «األنباء»: لألسف 
احلكومة منحتنا شققا صغيرة كما ان بدل 
السكن ال يفي لسكن عائلة كبيرة، مشيرا 
الـــى ان احللول املعلن عنها يراها حلوال 
ترقيعية. ومضى بالقول في السابق كانوا 
يحضرون مقابل املنازل اما اآلن فاحلفريات 
داخل املنازل وأصبحت املنطقة ال تصلح 

للسكن وأصبحت منطقة أشباح. 

 املستشار محمد اخللف 

 احملامي نواف ساري 


