
الثالثاء
14 يوليو 2009 

10
االمنية
الصفحة

عبداهلل قنيص
أحال رجال مباحث الهجرة يوم أمس إلى نيابة حولي مواطنة بعد تورطها في قضية استخراج 

40 إذن عمل لوافدين من اجلنسية اللبنانية.
وق���ال مصدر امني ان وافدين تقدموا إلى مباحث الهجرة وابلغوا عن انهم حضروا الى البالد 
واكتش���فوا ان سمات دخولهم ال أصل لها في حاسوب وزارة الداخلية وبعمل التحريات تبني ان 
السمات املزورة صادرة عن شركة تعود لسيدة حصلت مؤخرا على اجلنسية الكويتية لزواجها 

من مواطن ومت اخضاعها للتحقيق وإحالتها للنيابة التي أمرت باحتجازها.

ضبط مواطنة استخرجت 140 إذن عمل مزورًا للبنانيين

في شقتين مخصصتين إليواء العمالة المنزلية المسترجعة

إعالن مشبوه يقود رجال األمن لضبط 41 آسيوية يقدمن خدمات »الزواج المؤقت«

أمير زكي
اعالن باالوردو في اسواق 
جتارية كويتية قاد قطاع االمن 
العام الى ضبط شبكة لتقدمي 
خدمة الزواج املؤقت بسعر 3 
دنانير فقط ال غير، هذا ليس 
دعابة وامنا واقع شهدته محافظة 
االحمدي، اذ متكن رجال قطاع 
االمن العام من اغالق اكبر وكر 
الزواج املؤقت  لتقدمي خدمات 
وتوقيف 41 امرأة داخل منزل 
يفت���رض ان يك���ون مس���كنا 
للعمالة املنزلية املسترجعة، 
حملة االمن العام والتي اشرف 
عليها واعطى تعليمات بشأنها 
وكيل وزارة الداخلية املساعد 
لشؤون االمن العام اللواء ثابت 
املهنا واشرف على تنفيذها احد 
انشط ضباط وزارة الداخلية 
وهو العميد عبدالفتاح العلي 
مدير امن االحمدي لم تتوقف 
على اغالق وكرين لتقدمي خدمة 
»الزواج املؤقت«، وهما عبارة 
عن ش���قتني متجاورتني يبلغ 
االيج���ار الش���هري لهما 450 

دينارا، وامنا امتدت ملالحقة باعة 
االفالم »اخلالعية« اآلسيوية، اذ 
ضبط في احلملة التي استهدفت 
مناطق االحمدي والفحيحيل 
والرقة والظهر وابوحليفة 517 
فيلما »خالعيا« و129 شخصا 
ما بني بائع متجول ومتسول 
من مختلف اجلنس���يات، فيما 
اكد مصدر امني ان احلملة على 
وكري الزواج املؤقت ما كانت ان 
تتم بالصورة املرضية من دون 
االستعانة بوافد آسيوي والذي 
بدوره طرق باب الوكر ومكن 
العميد العلي ورجاله من الدخول 
اليه، مشيرا في الوقت ذاته الى 
ان جه���ود رجال امن االحمدي 
والتي اس���تمرت ال� 48 ساعة 
املاضية اس���فرت عن احتجاز 
37 مركبة ملدة 3 اشهر واحالة 
5 مصريني يدفعون للش���باب 
املستهتر مبلغ 300 دينار مقابل 

ما يسمى ب� »دزة«.
وحول معرفة حقيقة وكر 
ال����زواج املؤقت، ق����ال مصدر 
امني: الحظ مدير امن االحمدي 

العميد عبدالفتاح العلي اعالنات 
منتشرة وموضوعة بصورة 
الفتة مقابل عدد من االسواق 
التجاري����ة باللغ����ة االوردية، 
مش����يرا الى ان العميد العلي 
استعان بفني من وزارة الداخلية 
والذي قام مبهمة ترجمة ما هو 
مدون في اللوحات االعالنية، 
واذ يكش����ف العلي ان االعالن 
هو مش����روع جرمي����ة بكل ما 

تعنيه الكلم����ة أفاد الفني بأن 
املدون في اللوحات هو اآلتي: 
نق����دم خدمة ال����زواج املؤقت 
للراغبني ب� 3 دنانير للساعة 
وفي االعالنات املنتشرة عنوان 

الشقة والطابق.
ف����ور علم  وق����ال املصدر 
العلي بفحوى االعالن خاطب 
وكي����ل وزارة الداخلية اللواء 
ثابت املهنا والذي أمر بسرعة 

مداهمة الوكر بعد اخطار النيابة 
العامة، مشيرا الى ان مديرية 
امن االحمدي استعانت بنفس 
الفني الذي قام بالترجمة وطلب 
من����ه الصعود ال����ى العنوان 
املدون ومبجرد ان فتح للفني 
اآلس����يوي داهم رج����ال االمن 
الشقتني ووجدوهما مقسمتني 
الى فواصل ووجدوا بداخلهما 
ال� 41 امرأة بعضهن في وضعية 
تلبس، مشيرا الى ان الشقتني 
تديرهما امرأة آسيوية تبني ان 
لديها 3 ابناء ال يوجد معهم اي 
اثبات للشخصية وال شهادات 
اقامات  مي����الد، وبالطب����ع ال 

صاحلة.
وأشار املصدر الى ان رجال 
األمن حرصوا على توثيق ما 
يدور في وكر املتعة بالصوت 
والصورة وجار إحالة املوقوفات 
الالتي هن في االساس عمالة 

مسترحعة الى النيابة.
على صعيد ذات صلة تعامل 
رجال امن االحمدي مع بالغات 
تفيد باستئجار بعض املعرسني 

شبابا يستقلون مركبات دزة 
ووانيت لعمل حركات بهلوانية 
في العرس ليت����م توقيف 37 
مركبة اعترف بعض اصحابها 
بأنهم يتقاض����ون 300 دينار 

مقابل استهتارهم في الزفة.
كما شن رجال أمن االحمدي 
حملة عل����ى الباعة املتجولني 
واملتس����ولني انته����ت بضبط 
نح����و 129 واف����دا من مختلف 
اجلنسيات جار ابعادهم الفتا 
الى ان بعضا من هؤالء من غير 
محددي اجلنسية، حيث دّون 
املوقوف الب����دون تعهدا وفي 
حالة ضبطه مرة اخرى يحال 

لإلبعاد اإلداري.
كذلك شن رجال امن االحمدي 
حملة على باعة الشرائط حيث 
مت ضب����ط 517 فيلما خالعيا 
آسيويا ومن بني هذه االشرطة 
شرائط سحاق وشذوذ، حيث 
يباع الشريط مقابل االسواق 
بدينار اضافة الى خمور محلية 
وكذل����ك مت ضبط آس����يويني 

مبكاملات دولية.

العميد العلي استعان بفني آسيوي لترجمة اإلعالن المكتوب بـ »األوردو« والمنتشر في عموم محافظة األحمدي
احتجـاز 37 سـيارة يؤجرهـا أصحابهـا بــ 300 دينـار للمشـاركة فـي »اسـتعراضات« زفـة العـرس

مجموعة من األفالم واخلمور احمللية عثر عليها في الشقتني

كمية الهواتف املضبوطة خالل احلملة

مجموعة  اآلسيويني واآلسيويات الذين ضبطوا في شقتي الزواج املؤقتآسيويان ضبطا يبيعان األفالم اخلليعة خالل احلملة

آسيوي ضبط يسرق املكاملات الدولية

العميد عبدالفتاح العلياللواء ثابت املهنا

مصرع آسيوي سقط من »الخامس« في العاصمة
وإصابة 6 مواطنين وخادمتهم في حادث على »النويصيب«

بعد 24 ساعة على هروب السجين المحكوم باإلعدام

منح رجال أمن »السجناء« مسدسات!
أمير زكي

 محمد الدشيش
بع���د خ���راب 
مالطة او بعد أقل 
من 24 ساعة على 
هروب النزيل املدان 
باإلع���دام ناصر 
وتش���كيل  نواز 
أمني���ة  3 ف���رق 
للبحث عنه علمت 
»األنباء« ان وكيل 
وزارة الداخلي���ة 
لشؤون املؤسسات 
اإلصالحية وتنفيذ 
أعطى  األح���كام 
يكون  بأن  أوامر 
اي رجل  بحوزة 
امن يشرف على 
نقل النزالء سالح 

ناري جاهز لالس���تخدام فيما أمر محقق مخفر الش���ويخ بعد 
حتقيقات امتدت ل� 3 ساعات باحتجاز ضابط برتبة رائد »ضابط 
الزام« والشرطيني اللذين كانا برفقة النزيل الهارب داخل نظارة 
املخف���ر بتوجيه تهم اإلهمال ف���ي أداء الواجب، على الرغم من 
تأكيد مصدر امني ان منح حرس الس���جن واملشرفني على نقل 
السجناء اسلحة نارية يثبت ان التقصير جاء من القياديني في 

املؤسسة االصالحية وليس من الشرطيني.
على صعيد متصل، قال املصدر األمني ان الس���جني الهارب 
خطط لعملية هروبه منذ فترة اذ تبني من سجله الطبي وجود 
4 زي���ارات منها 3 زيارات الى مستش���فى البح���ر وزيارة الى 
مستشفى األسنان وان الفاصل الزمني بني الزيارات األربع ايام 
وبحد اقصى اسبوع، مرجحا انه كان هناك من ينتظره لتمكينه 

من فك األصفاد احلديدية.
وأشار املصدر الى ان جهود رجال األمن لم تسفر عن حتديد 
موقع املتهم، الفتا الى ان هناك معلومات غير مؤكدة عن احتمالية 
وجوده في س���كراب أمغرة او الرقعي اال ان املصدر أعرب عن 

خشيته من مغادرة النزيل البالد بحرا بصورة غير شرعية.
وأوضح ان جميع أقارب الس���جني املدان غ���ادروا البالد اذ 
غادر ش���قيقه في اغس���طس 2008، اما والده فغادر في ابريل 

امل��اضي.
وأشار املصدر الى وجود إهمال جسيم اذ تبني ان شرطيني 
كانا برفقة 4 متهمني خطيرين منهم الهارب اذ جميع من كانوا 
محالني الى »البحر« هم 3 مدانني باملؤبد وأحكام إضافية تتراوح 
بني 10 اعوام وعامني، اضافة ال���ى املدان باإلعدام، وفي املقابل 
كان هناك عدد من املرضى النزالء غير اخلطيرين نقلوا للعالج 

بصحبة 3 من رجال األمن.

كان قد صدر حكم بحبسهما غيابيًا لمدة سنة

البراءة لمواطنين اتهما بإساءة استخدام الهاتف

ضبط خمور محلية وكيبالت مسروقة في الجهراء
هاني الظفيري

أحال رجال أم���ن اجلهراء 4 وافدين الى جهات 
االختص���اص بعد ان عثر بحوزة اثنني منهم على 
57 زجاج���ة خمر وضبطت م���ع آخرين كمية من 

الكيبالت املسروقة.
وقال مصدر امني ان النقيب مطر سبيل وبرفقته 
امل���الزم نواف العنزي وكل من رجال امن اجلهراء 
سعد عاشق وحمود الهديني وسعد مجداف وحمود 

الرحيلي اقاموا حمالت راجلة في مناطق سكراب 
أمغرة ومدينة سعد العبداهلل وجرى ضبط صينيني 
بحوزتهما اخلمور اللذين كانا بصدد بيعها كما ضبط 
آسيويني بحوزتهما كمية من الكيبالت النحاسية 

املسروقة.
على صعيد ذات صلة، قبض رجال امن اجلهراء 
ايضا على آسيويني يعمالن على تناكر مياه باجلرم 

املشهود اثناء سرقة أمالك دولة.

ألغت محكمة اجلنح برئاسة 
القاض����ي محمد إبراهيم عمر 
حكما غيابيا باحلبس س����نة 
ملتهمني وقضت ببراءتهما من 
تهمتي التحريض على الفسق 
والفجور وإس����اءة استعمال 

الهاتف.
وقد حضر م����ع املتهمني 
احملامي منيف الظفيري وترافع 
شفاهة دافعا بأن االتهام غير 
ثاب����ت بح����ق املتهمني خللو 
األوراق من ثمة دليل يدينهما، 
باإلضافة إلنكار املتهمني لالتهام 
جملة وتفصيال في التحقيقات 
ومن ثم تغدو الواقعة مجرد 
أقوال مرسلة ال ترقى الى ان 
تكون دليال تعول عليه احملكمة 
ومن ثم يتع����ني عليها إلغاء 

احلكم املعارض فيه والقضاء 
ببراءة املتهمني من ذلك االتهام 
حيث كفاية الشك في إسناد 
البراءة شرط  التهمة س����ند 

متحيص احملكم����ة للدعوى 
وإحاطته����ا بظروفه����ا وأدلة 
الثبوت ع����ن بصر وبصيرة 
وبناء على ذلك حكمت احملكمة 
بإلغاء احلك����م املعارض فيه 
وقض����ت بب����راءة املتهمني. 
وتخلص وقائع هذه الدعوى 
فيما أسنده االدعاء العام لكل 
من املتهمني بالتحريض على 
ارتكاب أفعال الفجور والدعارة 
في مكان عام وإساءة استعمال 
الهاتف عمدا بأن أرسال رسائل 
هاتفية قصي����رة على هاتف 
املجن����ي عليها مما تس����بب 
ذلك في إزعاجها ومضايقتها 
وتضمنت الرسائل حتريض 
على الفسق والفجور وألفاظ 

بذيئة موجهة لها.

أمير زكي ـ محمد الجالهمة
لقي وافد آس����يوي صباح امس مصرعه اثر 
سقوطه من الطابق اخلامس من مجمع جتاري، 
فيما اش����ار مصدر امني إلى ان املعاينة األولية 
تشير الى سقوط العامل باخلطأ ومن ثم وفاته 
اال ان احتمالي����ة ان تك����ون وراء الوفاة انتحار 
قائمة. ه����ذا وابلغت عملي����ات وزارة الداخلية 
بالواقعة صباح امس وتوجه الى موقع البالغ 
رجال دوريات العاصمة يتقدمهم الرائد مشعل 
اخلميس لعمل س����ياج امن����ي وتوفير ما يلزم 
للجهات االخرى س����واء النيابة العامة او االدلة 
الط����وارئ منهم عبدالرحمن  اجلنائية ورجال 

الكندري. ومحمد جاسم.
من جهة اخرى اقدم����ت وافدة بنغالية على 
االنتحار بتناول مواد تنظيف وابلغت عمليات 
الطوارئ الطبية بواقعة انتحار البنغالية 39 عاما، 
وقال فني الطوارئ الطبية عبدالعزيز بوحيمد 
ان رجلي الطوارئ عبد جمعة وسام قداح نقال 

اآلسيوية الى مستشفى العدان.
على صعيد آخر اس����فر انقالب مركبة على 

طريق النويصيب الى اصابة 6 مواطنني منهم 3 
اطفال وخادمتهم اآلسيوية وقام بوحيمد بتحديد 

اعمار املصابني واصابتهم.
1- 11 س����نة، كويتي، ج����رح قطعي بالرأس 

وآلم بالظهر.
2- 12 سنة كويتي، جرح قطعي بالرأس.

3- 35 س����نة، اندونيس����ية، كسر بالفقرات 
العنقية.

4- 50 سنة، كويتية، جروح وكدمات متفرقة 
باجلسم.

5- 6 س����نوات، كويت����ي، خل����ع بالكت����ف 
االيسر.

6- 60 سنة، كويتي، جرح باالذن اليمنى.
7- 16 س����نة، كويتي، ألم بالصدر وجروح 

متفرقة باجلسم.
مش����يرا الى ان رجال الطوارئ علي محمود، 
عبدالكرمي، عبداهلل العي����دان، ريبيرتو، محمد 
طاهر، فرغلي محمد، علي البلوشي، علي الشمري، 
محمد عبداحلليم، روالندو، نصر اهلل املسلم، عامر 

سالمة نقلوا املصابني الى مستشفى العدان.

عدل
و حماكم

إعداد: مؤمن المصري

احملامي منيف الظفيري )محمد ماهر(رجال األمن يحيطون بجثة اآلسيوي

املتهم الهارب ناصر نواز


