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خادمة هندية انتحرت حرقًا.. في الظهرسكران ينسى زجاجتي خمر في التاكسي

شرطة وفني مفاتيح لتخليص طفل قفل على نفسه الحمام

سكرانة »شبه عارية« 
وبمكياج كامل 

هاني الظفيري 
متكن رجال جندة حولي من ضبط قائد تاكس����ي جوال وبحوزته 
زجاجتا خمر مس����تورد، وبحس����ب مصدر أمني فان األمر الالفت في 
القضية هو العذر الذي ساقه السائق الهندي وليس الضبطية ذاتها، 
وقال املصدر أن الهندي والذي مت اس����تيقافه خ����الل جولة اعتيادية 
أمس األول قال لرجال األمن عن����د العثور على الزجاجتني معه »هذا 
خمر مال زبون مو مالي أن����ا«، وأمام هذا العذر الغريب حاول رجال 
األمن االستفسار عن هوية صاحب الزجاجتني فأبلغهم السائق بأنه 
أق����ّل مواطنا من أمام إحدى البنايات في منطقة حولي وطلب منه أن 
يوصله إلى منطقة السرة وكان يحمل معه كيسا بالستيكيا موضحا 
أن املواطن كان في حالة سكر بنّي، وعندما أوصل املواطن للجهة التي 
طلبها وجد أنه نس����ي في املقعد اخللف����ي الكيس وعندما فتحه وجد 
به الزجاجتني البالغ ثمنهما نحو 80 دينارا، موضحا أنه عبثا حاول 
العودة إلى حيث أوصل املواطن ولكنه لم يكن يعرف أي منزل دخل، 

وعليه احتفظ بالزجاجتني، معترفا بأنه كان ينوي بيعهما.

هاني الظفيري ـ محمد الجالهمة
اس���تغلت خادمة هندية خل���و املنزل الذي 
تعمل فيه لتقدم عل���ى االنتحار بطريقة غير 
معهودة، إذ قامت بسكب مادة سريعة االشتعال 
على جسدها ثم أضرمت النار في جسدها، ما 
أدى الى وفاتها متأثرة باالصابات البليغة التي 

حلقت بها.
ووفق مصدر أمني فإن صاحب املنزل وحال 
عودته مع عائلته مساء اول من امس الى منزلهم 

وج���د اخلادمة في منتصف حوش املنزل جثة 
هامدة وتبدو عليها آثار حروق شديدة وبدت شبه 
متفحمة ما دفعه إلخراج عائلته من املنزل قبل 
ان يشاهد أطفاله املنظر املرعب، وقام باالتصال 
بعملي���ات الداخلية، وقال املص���در األمني انه 
وباجراء الفحص األولي على اخلادمة تبني انها 
قامت بسكب البنزين على جسدها ثم أضرمت 
النيران في جس���مها، ونقلت جثتها الى الطب 

الشرعي ملزيد من الفحوصات.

هاني الظفيري
اضطر مواطن لالستعانة برجال األمن وفني 
مفاتيح إلنقاذ ابنه ذي ال� 3 سنوات بعد أقفل على 
نفس���ه باب احلمام عن طري���ق اخلطأ في املنزل 
مبنطقة السالم مساء أول من أمس، وقال مصدر 
أمني ان مواطنا تقدم إلى عمليات الداخلية ببالغ 
عن حادث���ة احتجاز ابنه في حم���ام املنزل وأنه 
يخش���ى أن يقع له مك���روه وكان اإلجراء األول 
هو إرس���ال دورية شرطة إلى منزل املواطن قبل 
االتصال بفريق إنقاذ تابع لإلطفاء، وقال املصدر 
حال وصول رجال األمن إلى منزل صاحب البالغ، 
وجدوا فني مفاتيح متخصصا كان قد اس���تدعاه 
املواطن قبل اتصاله بعمليات الداخلية، وأوضح 
املصدر أن فني املفاتيح متكن من فتح الباب في 

دقائق مع���دودة وأخرج الطفل من احلمام، وقال 
املواطن لرجال األمن انه كان قد اتصل على فني 
املفاتيح قبل اتصاله بعمليات الداخلية ولكنه اضطر 
لالتصال بهاتف األمان بعد أن اختفى صوت ابنه 
فاعتقد أن مكروها أصابه، موضحا: »في البداية 
ب���دا الوضع طبيعيا عندما قفل ابني باب احلمام 
على نفسه باخلطأ وقمت بتهدئته وبعدها وجدت 
صحيفة إعالنية واتصلت على فني املفاتيح وكنت 
خالل االنتظار أسمع صراخ ابني وأثناء ذلك كنت 
أحاول تهدئته غير أن صوت بكائه انقطع فجأة 
فخش���يت أن يكون قد تعرض ملكروه فاتصلت 
ببدالة األمان خاص���ة ان الفني لم يكن قد وصل 
بعد«، وقال املصدر ان رجال األمن اكتفوا بتسجيل 

إثبات حالة.

محمد الدشيش 
الطريق  »سكرانة تسير في 
الع���ام ش���به عاري���ة وبكامل 
مكياجه���ا« كان هذا البالغ الذي 
تقدم به مواطن مس���اء أول من 
أمس إلى عملي���ات الداخلية ما 
استدعى إرس���ال دورية شرطة 
إلى موقع البالغ في منطقة أبو 
حليف���ة، وقال املصدر أن رجلي 
دورية تابعة ألمن األحمدي وحال 
وصولهما استجابة للبالغ شاهدا 
آسيوية تسير بشكل مريب في 
منتصف الش���ارع العام ش���به 
عارية وكانت بحال س���كر بني، 
فقاما بسترها بوضع غطاء على 
الدورية  إلى  جسدها واقتيادها 
حيث لم تك���ن حتمل أي هوية 
إثب���ات، موضح���ا املص���در أن 
اآلس���يوية كانت بكامل زينتها 
وتضع مكياجا كثيفا كما لو كانت 
في حفلة زفاف، وأوضح املصدر 
إلى أن اآلسيوية ورغم حالة تأثير 
الس���كر أبلغت رجلي األمن أنها 
كانت بصحبة أصدقائها في سهرة 
وأنها ال تعرف كيف وصلت إلى 
الطريق العام، ومتت إحالتها إلى 
مخفر املنطقة التخاذ اإلجراءات 

القانونية بحقها.

وفاة مصري في افتتاح مطعم
هاني الظفيري

شهد حفل افتتاح احد املطاعم واقعة غريبة متثلت في سقوط 
اح���د الضي���وف املدعوين للحفل ميتا ما أث���ار الرعب في نفوس 
احلاضرين وتسبب في إلغاء حفل االفتتاح، وبحسب مصدر أمني 
عاين الواقعة بعد االبالغ عنها انه وفقا لش���هود احلضور ان احد 
الضيوف وهو مصري اجلنسية سقط فجأة عن طاولته بال حراك 
وعندما بدأ مسؤولو املطعم وبعض احلاضرين معاينته معتقدين 
انه تعرض الغماءة تبني ان���ه فارق احلياة فقاموا باالتصال على 

عمليات الداخلية.

الصانع يعقد مؤتمرًا صحافيًا 
لكشف مالبسات قضية »اإليرانيين«

»المرور«: بدء فحص سيارات الحج
خالل الفترة المسائية بمحافظة العاصمة

اعلنت االدارة العامة للمرور عن بدء اجراءات فحص سيارات 
احل���ج لعام 1431ه� املوافق 2010 بقس���م الفحص الفني مبحافظة 
العاصمة خالل الفترة املسائية، حيث تشمل االجراءات: بالنسبة 
للسيارات اخلاصة لنقل احلجاج فيجب اال يزيد عمر املركبة على 
عشر س���نوات وقت الترخيص من تاريخ سنة الصنع ابتداء من 
2000 واصطحاب اوراق التأمني من اجازات تسيير املركبة وكتاب 
معتمد من احلملة، باالضافة الى وضع امللصقات اخلاصة باحلملة 
عل���ى املركبة مع مراعاة ان يكون وض���ع امللصقات على الزجاج 
اجلانبي اخللفي ومينع منعا باتا وضع هذه امللصقات على الزجاج 
االمامي واخللفي ويجب ان يكون زجاج املركبة من النوع الشفاف 

غير املظلل وال يسمح بوضع الستائر.
اما سيارات اخلدمات فيجب اال يزيد عمر املركبة على 20 سنة 
وقت الترخيص من تاريخ س���نة الصنع ابتداء من 1990، وكذلك 
اصطحاب اوراق التأمني مع اجازة تسيير املركبة وكتاب معتمد من 
احلملة ووضع امللصقات اخلاصة باحلملة على املركبة مع مراعاة 
ان يكون وضع امللصقات على الزجاج اجلانبي اخللفي ومينع منعا 
باتا وضع هذه امللصقات عل���ى الزجاج االمامي واخللفي، اضافة 
الى توافر شروط االمن واملتانة ووضع مطفأة حريق تناسب نوع 
احلمولة »مركبات الصال���ون الصغيرة من 1 الى 2 كيلو البودرة 
اجلافة، ومركبات الشحن الصغيرة 2 كيلو البودرة اجلافة، ومركبات 
الشحن املتوس���ط 6 كيلو البودرة اجلافة، باالضافة الى مركبات 

الشحن الثقيلة من 6 الى 9 كيلو البودرة اجلافة«.
وعن سيارات االسعاف اخلاصة بحمالت احلج فيجب اال يزيد 
عمر املركبة على 20 سنة وقت الترخيص من تاريخ سنة الصنع 
ابتداء من 1990 واصطحاب اوراق التأمني من اجازات تسيير املركبة 
وكتاب معتمد م���ن احلملة، مع وضع امللصقات اخلاصة باحلملة 
عل���ى املركبة مع مراعاة ان يكون وض���ع امللصقات على الزجاج 

اجلانبي اخللفي.

مؤمن المصري
يعقد احملامي رياض الصانع 
ظهر الي���وم مؤمترا صحافيا 
للكشف عن مالبسات القضية 
املعروفة اعالميا باسم قضية 
ابعاد الوافدين االيرانيني، وقال 
الصانع في بيانه انه سيكشف 
عن كامل تفاصيل قضية االفراج 
عنهما ومالبس���ات الغاء قرار 

االبعاد الصادر بحقهما.
وس���يعقد املؤمتر الساعة 
12 ظهر اليوم بديوان احملامي 

رياض الصانعيعقوب الصانع في كيفان.

استقبل سفيرنا في القاهرة د.رشيد احلمد 
مدير ادارة االعالم األمني الناطق باس���م وزارة 
الداخلية العميد محمد الصبر وذلك خالل زيارة 
الصبر للقاهرة ومش���اركته ممثال عن الكويت 
في الن���دوة العلمية الس���تعمال االنترنت في 
متويل االرهاب وجتنيد االرهابيني التي انعقدت 

بالقاهرة.

وقد نقل العميد الصبر لس���عادة س���فيرنا 
حتيات وزير الداخلية الفريق الركن م.الشيخ 
جابر اخلالد ووكيل وزارة الداخلية الفريق احمد 
الرجيب. ومت خالل اللقاء تبادل األحاديث الودية 
وعدد من املوضوعات التي متت مناقشتها خالل 
انعقاد الندوة العلمية الستعمال االنترنت في 

متويل االرهاب وجتنيد االرهابيني.

رشيد الحمد يستقبل العميد الصبر

العميد محمد الصبر د.رشيد احلمد

عدل
و حماكم

إعداد: مؤمن المصري

»االستئناف« تنظر دعوى مدير مدرسة 
متهم باالعتداء على تلميذ

الدائرة  عقدت 
الثانية  اجلزائية 
مبحكمة االستئناف 
ام���س  اول م���ن 
برئاسة املستشار 
نص���ر س���الم آل 
هي���د وعضوي���ة 
املستشارين محمد 
بيومي واحمد باظة 
وامانة سر عادل 
اولى  العوض���ي 
لنظر  جلس���اتها 
االستئناف املقدم 
من مدير مدرسة 

محكوم بحبسه حبسا مؤبدا بعد ادانته من قبل محكمة 
اول درجة بهتك عرض احد طالب املدرسة.

واجلت احملكمة نظر الدعوى جللس���ة 10 نوفمبر 
املقبل الحضار املتهم في الس���جن املركزي واستدعاء 
شهود االثبات الذين صمم دفاع املتهم احملامي دوخي 

احلصبان على استدعائهم.
وتتلخص وقائع الدعوى فيما شهد به والد املجني 
عليه في ان جنله البالغ من العمر اثنا عشر عاما ابلغه 
بقيام املتهم باستدراجه الى غرفة االشراف باملدرسة 
وهدده بالفصل من املدرسة والرسوب في الدراسة ثم قام 

باالعتداء عليه بعد ان اخلى الغرفة واغلق الباب.
واضاف والد املجني عليه ان املتهم قام بفعلته هذه 
عدة مرات وان جنله خشي ابالغه خوفا من تهديدات 

املتهم.
وقال���ت احملكمة في حيثيات حكمه���ا: ان احملكمة 
تطمئن لثبوت التهمة في ح���ق املتهم اخذا من اقوال 
املجني عليه صغير الس���ن الذي ال ميكن له خلق مثل 
هذه الرواية، فضال عن شهادة املشرفني الذين كان املتهم 
يس���تخدم غرفتهما في االختالء باملجني عليه وغيره 
من الطلبة وكذلك حتريات املباحث التي اكدت صحة 

ارتكاب املتهم للواقعة.
واحملكمة تشير الى انها تطمئن لصدق رواية املجني 
علي���ه رغم تراخيه في االبالغ عنه���ا طوال هذه املدة 
القتناعها مببرراته التي ذكرها بالتحقيقات من خوفه 

من تهديدات املتهم الذي يعمل مديرا للمدرسة.
وامام كل ما تقدم من ادلة ثبوت اطمأن اليها وجدان 
احملكمة تكون التهمة ثابتة في حق املتهم حسبما جاء 
بالقيد والوصف عمال باملادة 172 من قانون االجراءات 
واحملاكمات اجلزائية مبا احاط الواقعة من ظرف مشدد 
اال وهو كون املتهم م���ن املتولني تربية  املجني عليه 
لكونه مدير مدرس���ته ومن ثم يكون املتهم مستحقا 

للعقاب الوارد باملنطوق.

احملامي دوخي احلصبان


