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الممثلة السعودية )ن( لضابط تنفيذ األحكام: زوجي المخرج الكويتي »دّبسني« بـ 10 آالف دينار

مفرح الشمري
لم تكن تتوقع املمثلة السعودية املعروفة 
)ن( ان الكلبشات ستكون بانتظارها حال ان 
تطأ قدماها مطار الكويت، ولم يكن ما حصل 
لها جزءا من مشهد متثيلي، فما ان قدمت املمثلة 
السعودية جواز سفرها الى موظف جوازات 
مطار الكويت، حتى أضاءت الشاشة باللون 
األحمر كدليل على ان صاحبة اجلواز مطلوبة 
»ضبط واحضار«، ورغم ان موظف اجلوازات 
تعرف على املمثلة حتى قبل ان يشاهد جوازها 

اال ان ه����ذا لم مينعه من االبتس����ام بوجهها 
وطلب منها االنتظار قليال، وبالفعل خرجت 
املمثلة م����ن الطابور وانتظرت جانبا، عندما 
فوجئ����ت برجلني بالزي املدني يقتربان منها 
ويطالبانها بأن تسير معهما الى غرفة األمن 
بهدوء، وكان موظف اجلوازات قد اتصل بهما 
ليبلغ عن ان املمثلة )ن( واملطلوبة للضبط 

واالحضار موجودة في املطار.
وبحسب أمر الضبط واالحضار الصادر من 
االدارة العامة لتنفيذ األحكام فاملمثلة السعودية 

)ن( مدانة مببالغ مالية لعدة شركات بقيمة 10 
آالف دينار، وصدر بحقها قبل سنوات أمر أداء 
ثم أمر ضبط واحضار بصفتها مدينة ممتنعة 
عن السداد. ولم متض ساعة حتى كانت املمثلة 
تنقل بواسطة رجال تنفيذ األحكام املدنية الى 
االدارة العامة لتنفيذ األحكام وهناك بدأت أمام 
ضابط تنفيذ االحكام سرد روايتها مع املبالغ 
املتراكمة عليها واملطالبة بس���دادها لصالح 
شركات بينها شركة اتصاالت وأخرى شركة 
س���يارات شهيرة وثالثة لصالح شركة اثاث. 

وبدأت املمثلة حديثها للضابط قائلة: ارجو ان 
املبلغ واالستعانة  متنحوني فرصة لتسديد 
بأصدقائي هنا في الكويت لتسديد املبلغ فأنا 
وهلل احلمد امتلك ما ميكن ان أسدد به املبلغ. 
ومضت املمثلة التي لم تدخل الكويت منذ اكثر 
من 15 عاما قائلة: زوجي املخرج الكويتي هو 
من »دبس���ني« و»وهقني« بهذه املبالغ، فقد 
اشترى سيارة باس���مي وأخذ قرضا من أحد 
البنوك بكفالتي ولم يسدد وكذلك قطع أثاث، 
وكنت أثق به واتصلت به اكثر من مرة أسأله 

ع���ن حقيقة القضايا املالي���ة املرفوعة ضدي 
فأبلغني ان هذه املبالغ قد أسقطتها احلكومة 
الكويتية بعد الغزو العراقي الغاشم، ولكنني 
اليوم اكتشفت ان هذه املبالغ لم تسقط حيث 
كنت أقيم في الكويت قبل عام 1990 ومعظم هذه 
املبالغ اقترضتها قبل 1990 وال أعلم عنها شيئا. 
وبحسب مصدر أمني أشرف على التحقيق مع 
املمثلة وساعدها في انهاء املطالبات املالية ان 
املمثلة )ن( كانت هادئة جدا وقامت باالتصال 
بأصدقائها في الكويت حيث حضرت لتصوير 

مشاهد مسلسل جديد تلعب دورا رئيسيا فيه، 
وقام أصدقاؤها بدفع املبالغ املستحقة في مركز 
خدمة وزارة العدل في مطار الكويت وأحضروا 
الى ادارة تنفيذ االحكام حيث جتلس املمثلة 
ورقة تثبت خلو طرفها وتس���ديدها جلميع 
املستحقات وعليه مت اطالق سراحها، موضحا 
املصدر ان معظم القضايا صدرت احكامها بني 
1995 و1997 اي بعد نحو 5 سنوات من حترير 
البالد، موضحا املصدر ان املمثلة لم تكن تعلم 

عن امر هذه القضايا شيئا.

مباحث الصليبخات يوقفون
3 أحداث »بدون« ارتكبوا 50 سرقة

عبداهلل قنيص
رغ���م أن أعمارهم 
ب���ني 16 و17  تتراوح 
عاما إال انهم ش���كلوا 
عصابة سلب بالقوة 
واس���تطاعوا ارتكاب 
50 قضية سلب بالقوة 
وكان جميع ضحاياهم 
من اآلسيويني وسائقي 
التاكس���يات اجلوالة 
البق���االت،  وباع���ة 
وس���الحهم ف���ي ذلك 
سيارة يابانية مسروقة 
وسكني وأصفاد حيث 
يدعون أمام ضحاياهم 

أنهم من رجال املباحث.
ومتكن رجال مباحث الصليبخات من إيقاف تشكيل األحداث 
العصابي الثالثي امس األول بعد مطاردة بوليسية في منطقة 

سكراب أمغرة.
وبحسب مصدر أمني فان مدير مباحث العاصمة العقيد منصور 
العتيبي كلف ضابط مباحث الصليبخات مبلف قضايا انتحال 
صفة رجال مباحث وس���لب آسيويني على يد 3 مجهولني، ولم 
ميض على تكليف مباحث الصليبخات 3 ايام حتى متكنت دورية 
من رجال مباحث الصليبخات من رصد س���يارة املشتبه فيهم 
قرب سكراب أمغرة ومت إيقافهم بعد مطاردة بوليسية قصيرة، 
ومبراجعة هوياتهم تبني أن جميعهم من األحداث وأنهم من فئة 
غير محددي اجلنس���ية، وبتفتيش مركبتهم عثر بداخلها على 
هواتف نقالة وس���كني وأصفاد وفالشر أزرق كالذي يستخدمه 
رجال املباحث، ومن خالل التدقيق على بيانات السيارة تبني أنها 
مس���روقة، واعترف األحداث الثالثة بارتكابهم 50 قضية سلب 
بالقوة في مختلف مناطق البالد وقام رجال املباحث باستدعاء 
ع���دد من الضحايا الذين تعرفوا عل���ى األحداث الثالثة وبذلك 
 يكون رجال مباحث الصليبخ���ات قد متكنوا من ضبط أخطر

تش���كيل عصابي تخصص في الس���لب بالقوة وانتحال صفة 
املباحث.
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