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وزيرة.. تُعذّب خادمتها اآلسيوية

حريق غامض فوق سطح بناية بشرق
وانفجار غاز يخلي بناية في الفنطاس

وواضح���ة عل���ى مختلف 
انحاء جس���دها، وقالت في 
معرض بالغها: ان كفيلتي 
العربية اجلنس���ية وتدعى 
وزيرة دأبت ومنذ ان بدأت 
العمل في منزلها على ضربي 
ولكمي واستخدام االسالك 
الكهربائية جللدي بها كلما 
اخطأت او تأخرت في تنفيذ 
طلب ما، وكانت تنهال علي 
ضرب���ا حتى اس���قط على 
االرض دون حراك وتركلني، 
بل انها احيانا توقظني من 
الن���وم بالضرب، لذا قررت 
الهرب من املنزل واللجوء 

الى سفارة بلدي.
واض���اف املص���در ان 
اخلادمة قدمت حافظة شكوى 
متكاملة ضد كفيلتها تضم 
صورا توضح آثار التعذيب 

انفجار اس���طوانة غاز ولم 
يسفر احلريق عن وقوع أي 
إصابات، ومت إخالء البناية من 

البادية على ظهرها ووجهها 
وتقريرا طبيا يفيد باصابتها 
برضوض وكدمات عبارة عن 
جتمعات دموية حتت اجللد 
جراء الض���رب وان بعض 
تلك الكدمات قدمية وتركت 
آثارا شبه دائمة على جسد 

اخلادمة.
واوضح املصدر ان رجال 
مباحث الفروانية سيقومون 
العربية  باستدعاء املقيمة 
املشكو بحقها للتحقق من 
ادعاءات اخلادمة اآلسيوية 
ومواجهتها مبا هو منسوب 
اليها، مشيرا الى ان القضية 
س���جلت اعت���داء بالضرب 
وحمل���ت مس���مى جنايات 
الفروانية واحيلت الى النيابة 
العامة بكامل حافظة الشكوى 

التي تقدمت بها اخلادمة.

السكان حتى متت السيطرة 
على احلري���ق وإخماده في 

وقت قياسي.

قطعة 3 وعليه توجه مركزا 
املنق���ف والقرين،  إطف���اء 
وتب���ن ان احلريق نتج عن 

هاني الظفيري

»وزيرة.. تعذب خادمتها 
اآلسيوية«، كان هذا عنوان 
القضية التي تسلمها رجال 
الفروانية االربعاء  مباحث 
املاضي وبدأوا حتقيقاتهم 
حولها لكشف كامل مالبسات 
القضي���ة الغريب���ة، فوفق 
مص���در امني ف���ان خادمة 
آس���يوية تقدمت ببالغ الى 
الفروانية  رج���ال مخف���ر 
العربية  تتهم فيه كفيلتها 
اجلنسية بحبسها وتعذيبها 
طوال اشهر قبل ان تتمكن 
من الفرار من منزل كفيلتها 
واللجوء الى سفارة بلدها، 
وقدمت تقريرا طبيا صادرا 
من مستشفى الفروانية يثبت 
اصابتها بكدمات ش���ديدة 

محمد الدشيش

تعام���ل رج���ال اإلطفاء 
فجر أمس مع حريق غرفة 
فوق سطح بناية في منطقة 
شرق ولم يسفر احلريق عن 

إصابات.
وق���ال مص���در أمني ان 
بالغا ورد إلى غرفة عمليات 
الداخلية فجر أمس وتوجه 
على الفور مركزا إطفاء ومت 
إخماد احلريق الذي كان فوق 
سطح البناية مبنطقة شرق 
هذا ولم تعرف أسباب احلريق 

وجار التحقيق بالواقعة.
ومن جان���ب آخر متكن 
رجال مركزي إطفاء املنقف 
والقرين من السيطرة على 
حريق شقة اندلع في عمارة 
مبنطقة الفنطاس فجر امس 
ولم يسفر احلريق عن وقوع 

أي إصابات. 
وق���ال مص���در أمني إن 
بالغا ورد إلى غرفة عمليات 
الداخلي���ة عن وقوع حريق 
الفنطاس  في شقة مبنطقة 

اخلادمة االسيوية تدعي انها تعرضت للتعذيب طوال مدة خدمتها

عربات اإلطفاء تغلق الشارعألسنة اللهب تتصاعد من سطح البناية قبل إخماد احلريق

حريق جديد في سكراب أمغرة
هاني الظفيري 

عبدالعزيز فرحان
عادت حرائق سكراب 
أمغرة من جديد مرة أخرى، 
ويبدو أنها بدأت تأخذ شكال 
يشبه حوادث حرائق أمغرة 
العام املاض���ي، فقد اندلع 
ظهر أمس حريق جديد في 
حوطة مبحيط السكراب 
في إحدى القس���ائم التي 
يجري اآلن إزالتها متهيدا 
لنقلها الى منطقة النعامي، 
وتعاملت م���ع احلريق 3 
مراكز إطفاء يتقدمها الرائد 
العويهان ومتت  عبداهلل 
السيطرة على احلريق الذي 
نشب في س���رداب احدى 

القسائم.
من جانبه، قال مصدر 
امن���ي ان بالغ���ا ورد الى 
الداخلية  غرفة عملي���ات 
عن وقوع حريق جديد في 
سكراب أمغرة لينطلق الى 
موقع الب���الغ رجال فرقة 
إطف���اء أمغ���رة واحلرفي 
والصليبخات، واتضح ان 
احلريق نشب في حوطة مت 
هدمها من قبل جلنة اإلزالة 
وبداخل احلوطة سرداب 
به حديد ومعدات تستخدم 
للحيم وأشعلت النيران في 
بع���ض املخلفات وامتدت 
لتشمل بقية احلوطة، ومتت 
الس���يطرة على احلريق 
في وقت قياسي. وقدمتت 
املكافحة بقيادة الرائد هشام 
البناي ورقيب أول أحمد 
احلافظ وعباس بلوشي، 

سحب الدخان ارتفعت أكثر من 50 مترا جراء احلريقورفع تقرير بالواقعة.

ميني تسلل عبر »النويصيب« وسقط في اجلهراء

بدون سقط بـ »4 مستوردة« ومخدرات

محمد الدشيش

أحال رجال جندة اجلهراء 
الى مخف���ر اجلهراء  مينيا 

متهيدا إلبع���اده عن البالد، 
حي���ث دخل بص���ورة غير 

شرعية.
وقال مصدر امني ان رجال 

جندة اجلهراء كانوا في جولة 
اعتيادي���ة مبنطقة العماير 
االستثمارية واشتبهوا برجل 
كان يس���ير على غير هدى 

فاقترب منه رجال األمن لكنه 
الفرار حلظة رؤيته  حاول 
رجال األمن، ومتت مطاردته 
وضبطه ليعترف بأنه ميني 

تسلل الى البالد قبل 3 أشهر 
عبر منفذ النويصيب، وعليه 
متت إحالته الى مخفر اجلهراء 

وتسجيل قضية.

عبداهلل قنيص

أحال رجال أمن العبدلي 
إلى  البدون  شابا من فئة 
اإلدارة العام����ة ملكافح����ة 

املخدرات بعد ضبطه في 
نقط����ة تفتيش وبحوزته 
4 زجاجات خمر مستوردة 
وكيسن من مادة مخدرة.
وق����ال مص����در أمني 

أقامها  ان جلنة تفتي����ش 
رجال األم����ن على طريق 
الس����ريع مساء  العبدلي 
أم����س األول، وان����ه لدى 
توق����ف ش����اب مبركبته 

ظه����رت علي����ه عالم����ات 
االرتباك فش����اهد رج�ال 
األمن كيسا صغير احلجم 
على املقعد اجلانبي ملقود 
القيادة، وبسؤال الشاب، 

الذي اتضح أنه بدون، أفاد 
بأنه ال يعلم عنه ش����يئا، 
وبتفتيش املركبة عثر على 
املضبوط����ات وأحيل إلى 

جهة االختصاص.

املرور: احتجاز 18 مركبة في حملة الري
واحتجاز 3 أشخاص في حملة جليب الشيوخ

هاني الظفيري

قام رجال أمن مرور الفروانية بقيادة املالزم 
أول محم����د العويد بحجز 18 مركبة وحترير 
190 مخالفة مرورية خالل حملة أمنية شاملة 
في محيط منطقة الري، وقال مصدر أمني ان 
رجال مرور الفروانية وبأوامر مباش����رة من 
الوكيل املساعد لشؤون املرور اللواء عبدالفتاح 
العلي قاموا بش����ن حملة اس����تهدفت منطقة 
الري وبدأت من الس����اعة التاسعة من صباح 
أمس حتى ال� 12 ظهرا وأسفرت عن حترير 80 

مخالفة مباشرة و110 مخالفات غير مباشرة 
واحتجاز 18 مركبة جميعها كانت إما مبخالفة 
انته����اء تأمن أو مخالفة لش����روط املتانة أو 
متوقفة في املمنوع. وعلى صعيد متصل، شن 
رجال مرور الفروانية حملة مرورية استهدفت 
منطقة جليب الشيوخ بقيادة النقيب فيصل 
سحاب واملالزم أول سالم الردعان ومت حجز 
15 مركبة وحترير 110 مخالفات مباشرة و135 
غير مباش����ر و45 مخالفة حزام األمان، هذا، 
وأش����ار مصدر إلى أن رجال املرور أحالوا 3 

أشخاص إلى احلجز.

رفع املركبات املخالفة متهيدا إلحالتها إلى كراج احلجز

جتمهر رمزي للبدون في تيماء

محمد الجالهمة ـ عبداهلل قنيص

قام نحو 30 شخصا بالتجمهر بشكل رمزي 
بعد صالة اجلمعة أمس بعد خروجهم من املسجد 
الواق����ع بن قطعت����ي 2 و3 في منطق����ة تيماء، 
ولم يس����تمر التجمع الرمزي الذي حمل خالله 
املتظاهرون أعالم الكويت وبعض الالفتات التي 

تطالب بحقوق فئة املقيمن بصورة غير شرعية 
أكثر من نصف ساعة، ومت فض التجمع سلميا 
بعد أن حضر مدير أمن اجلهراء اللواء إبراهيم 
الطراح ومجموعة من رجال األمن، وحتدث الطراح 
بشكل ودي مع املتجمهرين الذين جتاوبوا مع 
رجال األمن وفضوا جتمهرهم الرمزي بعد نصف 

ساعة وبشكل سريع من دون أي مشكالت.

اللواء إبراهيم الطراح خالل محاوالته فض التجمع احملدود سلميا

هنديان تخلصا من جثة صديقهما »املخالف« 
واعترفا: توفي في شقتنا وألقيناه في العبدلي

هاني الظفيري

لم متض 48 ساعة على عثور رجال األمن 
على جثة لرجل ملقاة قرب حاوية على طريق 
العبدلي حتى متكن رجال مباحث اجلهراء 
الذين تولوا القضية من كش���ف األشخاص 
الذين قاموا بإلقائها ق���رب احلاوية، وهما 
هندي���ان تخلصا منها بعد أن لفظ صاحبها 
أنفاسه في مسكنهما في شرق ولكونه مخالفا 
لقانون اإلقامة خشية من أن يتهما بالتستر 
عليه في حال أبلغا عن وفاته وقاما على إثرها 
بنقله بسيارتهما إلى العبدلي والتخلص من 
اجلثة، وقال مصدر أمني إن املعاينة األولية 
للجثة وتفتيش مقتنياته ومطابقتها والتدقيق 
فيها تبن أن صاحبها هندي مخالف لقانون 
اإلقامة، وأثبت الطب الشرعي من خالل املعاينة 
األولية أن الوفاة ال تشوبها أي شبهة جنائية، 
ومبعاينة املوقع تبن أن اجلثة مت إلقاؤها قرب 
احلاوية على يد مجهولن، وعليه شرع رجال 

املباحث بالتحري لكشف هوية من قام بإلقاء 
اجلثة في هذا املكان النائي، وقال املصدر أن 
اخليوط األولية التي تكشفت لرجال األمن 
توصلت الى أن الهندي املتوفى كان يسكن 
في منطقة ش���رق مع صديقن له من نفس 
جنسيته، وعلى الفور مت التوجه إلى مسكنهما 
ومبجرد سؤالهما عن صديقهما املتوفى اعترفا 
بأنه كان يعاني من مرض شديد أقعده عن 
العمل ألكثر من 6 أش���هر وكان قبل إصابته 
باملرض مخالفا لقانون اإلقامة، لذا كان دائم 
اجلل���وس في املنزل حتى عادا يوم الثالثاء 
املاض���ي ووجداه ميتا في س���ريره، وعليه 
قررا التخلص من جثته حتى ال يتهما بأنهما 
تسترا عليه كمخالف لقانون اإلقامة، وعليه 
مت احتج���از الهندين وإحالتهما إلى النيابة 
العامة الستكمال التحقيقات، وانتظار تقرير 
الطبيب الشرعي النهائي للجزم ما إذا كانت 
الوف���اة طبيعية كما بدا في املعاينة األولية 

أم ناجتة عن شيء آخر.

جثة الهندي كما عثر عليها قرب طريق العبدلي

ً .. وهندي ودع احلياة شنقا
عبدالعزيز فرحان

اقدم وافد هندي اجلنس���ية على االنتحار 
فجر امس بشنق نفسه بحبل علقه في مروحة 
غرفته مبنطقة سعد العبداهلل ومت نقل اجلثة 

الى الطب الشرعي.

وقال مصدر امني ان بالغا ورد من مواطن 
يفيد بإنتحار سائق املنزل وعليه توجه رجال 
االمن ورجال االسعاف وتبن ان الوافد فارق 
احلياة داخل منزل الكفيل في منطقة س���عد 
العبداهلل وعليه حضر رجال االدلة اجلنائية 

ومت نقل اجلثة الى الطب الشرعي.


