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 محمد الدشيش
أم���ر محقق مخفر الصاحلية أمس باحتجاز خادمة 
آسيوية بتهمة االعتداء على طفلة كويتية في اخلامسة 
من عمرها، وفي تفاصيل القضية الغريبة وفق رواية 
مصدر أمني، ان مواطنا تقدم الى املخفر مصطحبا معه 
ابنت���ه الصغيرة البالغة من العمر )5 س���نوات( قائال 
انها اش���تكت له من آالم أس���فل بطنها وبعد ان توجه 

بها الى املستش���فى ابلغه الطبيب بان ابنته تعرضت 
العتداء، وبسؤال ابنته قالت ان اخلادمة هي من قامت 

بهذا الفعل. 
وأوضح املصدر انه مت ارسال الطفلة الصغيرة الى 
»الطب الش����رعي« حيث تأكدت واقعة االعتداء فيما مت 
القبض على اخلادمة التي اعترفت بفعلتها ومت احتجازها 
متهيدا إلحالتها الى النيابة بتهمة »هتك عرض طفلة«.

احتجاز خادمة آسيوية بتهمة هتك عرض طفلة في الخامسة

بعد شهر كامل من تتبعه رصدته في موعد غرامي بفندق 3 نجوم

مواطنة تستعين بأدوات الجواسيس و»األقمار الصناعية«
 لضبط زوجها الستيني في موعد غرامي مع صديقته العشرينية

 محمد الدشيش
اضطرت مواطنة خمسينية 
لالستعانة بعدد كبير من أجهزة 
ومعدات اجلواسيس، وعلى مدار 
اكثر من ش����هر قبل ان تضبط 
زوجها املواطن الستيني بجرم 
اخليانة مع وافدة عربية عشرينية 
حسناء كان قد أحضرها الى البالد 

بكارت زيارة.
وبحسب مصدر امني روى 
تفاصيل قضية اجلاسوس����ية 
انتهت بقضية  الزوجية والتي 
سجلت في مخفر الدعية مساء اول 
من امس، ان املواطنة اخلمسينية 
بدأ الشك يراودها حول سلوكيات 
زوجها منذ شهر، خاصة بعد ان 
حصل على تقاعده وأصبح كثير 
الغياب عن املنزل دون مبررات 
مقنعة فساعة يتحجج بالذهاب 
الى املزرعة وأخرى بالديوانية 
ومرة ثالثة يتحجج بأنه ذاهب 
الى احلداق، حتى أصبح غيابه 

شبه كامل عن املنزل.
وق����ال املص����در ان الزوجة 
الت����ي طلبت تس����جيل قضية 

ض����د زوجها ف����ي املخفر روت 
امام محقق املخفر ان الشك في 
زوجها قادها الى اللجوء لطرق 
مبتكرة لرصده ومحاولة تتبع 
حركاته حتى توصلت الى فكرة 
االستعانة بأجهزة اجلاسوسية 
التي تباع على اإلنترنت وأجهزة 
الرصد والتصنت التي تباع في 
احملالت اإللكترونية التي تعلن 
ع����ن منتجاته����ا ف����ي الصحف 

اإلعالنية.
ومض����ت املواطنة قائلة: في 
البداية قمت بشراء جهاز تنصت 
هاتفي وهو جهاز يش����به القلم 
وميكن إلقاؤه في أي مكان دون 
ان يراه أحد، ويستطيع هذا القلم 
بآلة التسجيل املتناهية الصغر 
التي بداخله ان يلتقط ويسجل 
لس����اعات اي محادثة تدور في 
نطاق ال� 3 أمتار بوضوح تام، 
وقمت بوضعه في سيارة زوجي، 
وكان كلما عاد الى املنزل ذهبت 
القلم  الى سيارته واس����تعدت 
ومن ثم أق����وم بتفريغ احملادثة 
واالس����تماع اليها بعد ان اقوم 

وقمت بش����رائه وحال وصوله 
قمت بزراعته في أس����فل مقعد 
السائق بسيارة زوجي، ويأتي 
اجلهاز على شكل قطعتني األولى 
تزرع في السيارة والثانية تكون 
مع����ي وهي قطعة على ش����كل 
شاشة هاتف متكنني من رصد 
حتركات القطعة األولى املزروعة 
في السيارة، وبالفعل منذ اليوم 
األول لزراعتها جنحت في حتديد 
حتركاته حتى كان اليوم الذي 
ضرب فيه موعدا مع املرأة التي 
كان يحدثه����ا على الهاتف وهي 
التي رص����دت مكاملات����ه معها 
على مدار ش����هر كامل، وعلمت 
ان����ه س����يقابلها ي����وم الثالثاء 
)املاضي( وعلي����ه قمت بابالغ 
ابنتي وزوجها بكامل تفاصيل 
خيانة زوجي لي، وأبلغتهما انه 
وبحسب جهاز رصد املوقع الذي 
زرعته في سيارته فانه توقف 
في منطقة شرق، وبالفعل توجها 
معي الى مكان توقف الس����يارة 
وبعد نصف ساعة رصدنا سيارة 
زوجي وهي متوقفة أمام فندق 

3 جنوم في شرق وتوقفت مع 
ابنتي وزوجها باخلارج ننتظره 
حتى خرج من الفندق وبصحبته 
شابة عشرينية حسناء وصدم 
حلظتها من وجودن����ا وحاول 
اله����رب معه����ا اال انني كنت قد 
أوقفت س����يارتي خلف سيارته 
الف����رار واتصلت  ألمنعه م����ن 
بعمليات الداخلية إلثبات حالة 
خيانة زوجي لي وبعدها تركته 
وتوجهت الى املخفر لتقدمي بالغ 

رسمي خليانته.
وق����ال املص����در األمن����ي ان 
املواطنة وبعد كش����فها خليانة 
زوجها توجهت الى مخفر الدعية 
لتسجيل قضية ضده خاصة انها 
اكتشفت انه قام بجلب صديقته 
العربية احلسناء بواسطة كارت 
زيارة على كفالته وانها ضبطته 
معها في فندق كان يستأجر لها 
وله غرفة فيه، وأصرت املواطنة 
الط����الق وأحيلت  على طل����ب 
القضية الى جهات االختصاص 
الس����تكمال التحقيقات في تلك 

القضية الغريبة.

بتحميلها على جهاز الكمبيوتر، 
ومنذ اول مرة قمت بزراعة القلم 
في س����يارة زوجي التقطت له 
مكاملة كان يجريها على الهاتف 
وكنت أس����مع صوته ولكني ال 
أسمع صوت من يحادثه، ولكن 
كان يبدو انه يحادث امرأة خاصة 

ان����ه كان يتغزل به����ا، وبعدها 
سمعته يحدد موعدا لها للقدوم 
الى الكويت، حيث ينوي اللقاء 
بها، ولكنني فشلت في حتديد أي 
معلومات أخرى عدا انها ستدخل 
الى البالد بداية شهر اغسطس 
وكنت اسجل له طوال الشهر ولم 

أواجهه بأي مما كشفت عن عالقته 
الهاتفية حتى األسبوع املاضي 
عندما توصل����ت الى انه ينوي 
لقاءها في الكويت بداية الشهر 
اجلاري ولكنني لم أكن أعلم اين 

او متى أو كيف يلتقيان.
املواطنة: وجدت  وأضاف����ت 

وأثناء بحثي عن أجهزة الرصد 
اجلاسوسية التي تباع للجمهور 
عن طري����ق االنترن����ت جهازا 
صغي����را ميّكن من رصد حترك 
أي سيارة وحتديد موقعها عن 
 GPS �طريق استخدام تقنية ال
كتلك املوجودة في الهاتف النقال 

جهاز التتبع اخلاص بـ GPS كما يباع في االسواق احمللية قلم تسجيل شبيه بالقلم الذي استخدمته املواطنة لرصد مكاملات زوجها

احلفرة التي أحدثها االنهيار األرضي ويبدو عمقها    )سعود سالم(

النيران تتصاعد من الدور الثاني رجل إطفاء أثناء إخالء إحدى ساكنات البناية املنكوبة

آثار احلريق املدمر في منجرة الري شدة حرارة النيران اذابت ارفف املنجرة من الداخل

 مسعف ورجل إطفاء يضعان قناع أوكسجني على وجه الطفل الرضيع بعد إخراجه من البناية   )محمد ماهر(

دوريات أمن ومرور اجلهراء تغلق الطريق املؤدي إلى احلفرة

اغالق الطريق بالكامل 

انهيار أرضي في أمغرة 
يبتلع حارة بعرض 5 أمتار

إصابة باكستاني بـ »خطرة«
 في حادث خماسي على »الفنطاس«

 محمد الدشيش
نقل وافد باكستاني الى مستشفى العدان بني احلياة واملوت متأثرا 
بإصابات حلقت به بعد حادث خماس����ي شهد جسر الفنطاس صباح 
أمس، وبحسب مصدر أمني فان السيارة التي كان الباكستاني يقودها 
اصطدمت بحاجز اعمال »األشغال« لتنحرف إلى يسار الطريق وتصطدم 
بها 4 سيارات تباعا ليصاب الباكستاني بكسر في الرقبة فيما لم يصب 
سائقو السيارات األربعة بأي أذى، إذ أدى االصطدام املتتالي للسيارات 
األربعة الصطدام س����يارة الباكستاني باحلاجز االسمنتي للجسر ما 
أدى إل����ى إصابته باإلصابات البليغة التي أدت إلى نقله بحالة خطرة 

الى مستشفى العدان وسجلت قضية حادث مروري وإصابة.

 حمد رمضان
أدى انهيار أرضي ابتلع حارة كاملة في طريق س���كراب أمغرة 
أمس إلى إغالق الطريق بأكمله، وكان أحد مستخدمي الطريق قد 
أبلغ عن االنهيار األرضي الذي ابتلع جزءا من احلارة الوس���طى 
للطريق بعرض 5 امتار وعمق 15 مترا، وعزا احد رجال األمن سبب 
االنهيار الى وجود أعمال حفر أسفل الشارع لتمديد انابيب صرف 

صحي ويبدو ان خطأ ما حصل فأدى إلى االنهيار األرضي.

حريق يخلي بناية كاملة من سكانها في حولي
ورجل إطفاء يغامر بحياته من أجل طفل رضيع

.. وحريق يلتهم منجرة بأكملها في الري
 أمير زكي

واستمرارا ملسلسل حريق املناجر 
التهم حريق ش���ب أمس األول منجرة 
بأكمله���ا في منطقة الري وحال رجال 
االطفاء دون امتداد النيران حملال أخرى 

مجاورة للمنجرة.
وبحسب مصدر اطفائي فان بالغا ورد 
عن حريق املنجرة املمتدة على مساحة 
500 مت���ر مربع وعليه توجه رجال 3 
مراكز إطفاء هي الش���ويخ الصناعي 
والشهداء واالسناد، ومتكن رجال االطفاء 
من الس���يطرة على النيران في وقت 
قياسي واحليلولة دون امتداد ألسنة 

النيران إلى محال أخرى مجاورة.

 أمير زكي
كتب����ت النجاة الكث����ر من 60 
شخصا اثر حريق اندلع في بناية 
س����كنية في حولي مساء اول من 
امس بعد ان ساهم رجال االطفاء في 
اخالء البناية من السكان في وقت 
قياسي، وأدى احلريق الى اصابة 
6 اشخاص باختناقات وعوجلوا 
في مكان احلادث، فيما متكن رجال 
االطفاء من اخالء اسرة مكونة من 4 

افراد بعد ان احتجزتهم النيران.
وكان احلريق قد اندلع في بناية 
بشارع تونس في متام الساعة 8.50 
من مس����اء اول من امس وانطلق 
فور ورود البالغ رجال مركز اطفاء 
حولي واالنقاذ الفني والس����املية 
بقيادة مدير اطفاء حولي باالنابة 
محمد احملميد، حيث وصل رجال 
االطفاء في وقت قياس����ي وقاموا 
بعملية اخالء واسعة، فيما شرعوا 

في مكافحة النيران التي اندلعت في 
الطابق الثاني وكانت في طريقها 
لالنتش����ار غير ان السيطرة على 

النيران حالت دون انتشارها.
وق����ال مصدر اطفائي انه فيما 
شرع قس����م من رجال االطفاء في 
املكافحة والسيطرة، قام قسم آخر 
باقتحام البناية واخالء الس����كان 
والبحث عن محتجزين، وجنحت 
جهود االطفائيني في التوصل الى 
عائلة مكونة من 4 افراد محتجزين 
في ش����قتهم بينهم رضيع وقاموا 
باخراجه����م، وكان لهذا دور كبير 
في تقليص عدد املصابني بني سكان 
البناية الى 6 اش����خاص معظمهم 
عوجلوا في موقع احلادث وبينهم 
رضيع قام احد رجال االطفاء بنزع 
اثناء  قناعه ووضعه على وجهه 
قيامه باخراجه من البناية في عمل 

بطولي.


