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الصفحة

أمير زكي ـ هاني الظفيري 
أحب����ط رج����ال اإلدارة العامة 
املخ����درات بقيادة وكيل  ملكافحة 
وزارة الداخلية املس����اعد لشؤون 
األمن اجلنائي باإلنابة ومدير عام 
اإلدارة العام����ة ملكافحة املخدرات 
اللواء الشيخ احمد اخلليفة محاولة 
ضخ كمية ضخمة من املواد املخدرة 
الى أوساط املدمنني حيث مت توقيف 
مواطنني احدهما عسكري واآلخر 
عسكري سابق ويعمل حاليا مدنيا 
في وزارة الداخلية وكالهما يعمل 
في اإلدارة العامة للتحقيقات عثر 
بحوزتهما على 62 كيلوغراما من 
مادة احلشيش اعترفا بجلبها من 

قطر خليجي بقصد االجتار.
وفي تصريح للصحافيني أكد 
وكي����ل وزارة الداخلية املس����اعد 
لشؤون األمن اجلنائي ومدير عام 
اإلدارة العام����ة ملكافحة املخدرات 
اللواء الش����يخ احمد اخلليفة ان 
الكمية املضبوطة بحوزة مواطنني 
تعد الكبرى خ����الل العام احلالي 
مؤك����دا ان وزارة الداخلي����ة بكل 
أجهزتها لديها تعليمات بالضرب 
بأيد من حدي����د على كل من يريد 
البش����رية  الكويت  العبث بثروة 

والتي تعد الثروة احلقيقية.
وقال اللواء الشيخ احمد اخلليفة 
ان ضبط عس����كري في الداخلية 
وشريكه ويعمل مدنيا في وزارة 
الداخلية يؤكد ان الوزارة حاسمة 
في التعام����ل مع قضية املخدرات 
وليس لديها أي استعداد للتستر 
على أي ش����خص يس����يء لغيره 
ويس����يء لنفسه، مش����يرا الى ان 
هذه النوعية من جتار الس����موم 
ال تتشرف الكويت بأن ينتسبوا 
إليها باعتبارهم مفسدين بتجارتهم 

املسمومة تلك.

وحول ظروف ضبط املتهمني 
واعترافاتهما قال مصدر امني ان 
معلومات وردت الى وكيل الداخلية 
املساعد لش����ؤون األمن اجلنائي 
ابلغ عبر مصادر خاصة  باإلنابة 
بأن مواطنا يعمل في اإلدارة العامة 
للتحقيقات يقوم بني فترة واخرى 
بجلب كميات ضخمة من املخدرات 
من قط����ر مجاور عب����ر تهريبها 
أثناء تردده على البالد برا وعليه 
أمر اللواء الش����يخ احمد اخلليفة 
مس����اعده العميد صال����ح الغنام 
باختيار إح����دى اإلدارات التابعة 
العامة ملكافحة املخدرات  لإلدارة 
لهذه املهمة مع التشديد عليهم على 
ضرورة وضع النيابة العامة في 
مجمل اخلطوات املتبعة. ومضى 
املصدر األمني بالقول: مت االستقرار 
على ان تقوم مبهمة الضبط ادارة 
العمليات والتي يرأسها املقدم محمد 
الهزمي ومساعده الرائد محمد قبازرد 
الى جانب النقيب محمد القبندي 
واملالزمني أول ناصر الديحاني وزيد 
صلبوخ وعبدالعزيز أظبية واملالزم 

عبد اللطيف الراشد.
واس����تطرد املص����در بالقول: 

استمر فريق العمل في اجراء عملية 
رصد للمته����م حيث متت مراقبة 
املكافحة  حتركاته وانتظر رجال 
الفرص����ة املواتية لضبطه، حيث 
رصد اثناء بيع����ه لكيلوغرام من 
اإلدارة  احلشيش لعس����كري في 
العامة للتحقيقات على مقربة من 
منزله ف����ي منطقة الرميثية ليتم 
ضبط املتهمني وعثر بحوزة األول 
على 1200 دين����ار هي كمية كيلو 

احلشيش وبتفتيش مسكن املتهم 
عثر رج����ال ادارة العمليات على 
كيلو من احلش����يش ومتت إعادة 
التحقيق م����ع املتهم وإبالغه بأنه 
دائم التردد على ش����قة باإليجار 
اليومي في منطقة الساملية ليعترف 
املتهم بأنه يستخدم الشقة املؤجرة 
باإليجار اليومي كمخزن للمخدرات 
واصطحب رج����ال العمليات الى 
املباحث  الشقة وفيها عثر رجال 

على 61 كيلوغراما من احلشيش من 
أنواع »جميلة« و»كوكا« و»املاجدة« 

و»وزنك ذهب« و»آخر مزاج«. 
واعترف املتهم االول بأنه يجلب 
املخدرات م����ن قطر خليجي وانه 
جلب في آخر مرة 100 كيلوغرام 
واس����تطاع تصريف 38 كيلو من 
احلشيش خالل األسابيع املاضية 
وج����ار إحالة املتهم����ني الى نيابة 

املخدرات. 

مؤمن المصري
على خلفية قضية مولدات طوارئ كهرباء 2007، والتي التزال قيد حتقيقات النيابة 
العامة ومجلس األمة، أصدرت احملكمة اإلدارية حكما ضد ديوان احملاسبة، ولصالح 
مقدم البالغ املدقق الرئيس����ي إحسان عبداهلل تلغي فيه التقييم السنوي التعسفي 
الذي منح له من جانب مسؤولني بالديوان )جيد(، وألزمت فيه الديوان بالتعويض 
املدني املؤقت. وعقب صدور احلكم صرح احملاميان جاس����ر اجلدعي ونواف الفزيع 

املتطوعان بالقضية، بأنهما سعيدان بهذا احلكم الذي يعتبر انتصارا للحق.

محمد الجالهمة ـ هاني الظفيري
لقي مواطن )32 عاما( مصرعه في منطقة الرتقة صعقا بالكهرباء. وقال مصدر 
أمن���ي ان بالغا ورد الى عمليات الداخلية صباح امس عن مصرع مواطن صعقا 
بالكهرباء أثناء تس���لقه أحد أعمدة الضغ���ط العالي في منطقة الرتقة. وأضاف 
املصدر: انتقل رجال األمن الى موقع البالغ وتبني ان املواطن كان ميارس هواية 
الصيد وقد علق صقر اصطاده بأحد أعمدة الضغط العالي وحاول انقاذ الصقر 

وبالفعل متكن من فعل ذلك اال انه توفي أثناء مهمته تلك.

مواطن أنقذصقرًا ومات صعقًا بالكهرباء»اإلدارية« تعّوض المدقق  إحسان عبداهلل في ديوان المحاسبة

يهربها المدني من دولة مجاورة وباع 38 كيلو غرامًا خالل أسابيع

ضبط 62 كيلوغرام حشيش ماركة »جميلة« و»كوكا« و»الماجدة« 
و»وزنك ذهب« و»آخر مزاج« بحوزة عسكري وزميله في »التحقيقات«
الخليفة: تجار السموم مفسدون والكويت ال تتشرف بأن ينتسبوا إليها

اللواء الشيخ أحمد اخلليفة

املتهمان وأمامهما الـ 62 كيلوغرام حشيش

اخلادمات االسيويات بعد ضبطهن في شقتني لإليواء

القبض على بائع جهاز »فك شفرات الرسائل الهاتفية« 
ومحاسب مصري اشتراه ليراقب زميلته في العمل

هاني الظفيري
متكن رجال مباحث العاصمة 
اول من امس من القبض على وافد 
هندي بتهمة النصب واالحتيال 
بعد ان تقدم وافد مصري ببالغ 
الهندي  الواف����د  ب����أن  يفيد فيه 
باعه جهاز »فك شفرات الرسائل 
الهاتفية« ث����م تبني له الحقا انه 
مجرد ذاكرة تخزين كمبيوتر سعة 
1 غيغا، وقال املصري في بالغه انه 
اشترى اجلهاز املزعوم ب� 35 دينارا 
بع����د ان اقنعه الهندي بأنه قادر 
على فك شفرات الرسائل الهاتفية 
عن طريق تقنية البلوتوث وانه 
يعمل وفق برنامج مسح للهواتف 

القريبة.
وقال املصري ان الهندي قدم 
له شرحا وافيا عن اجلهاز وكيفية 
التي تقتضي وضعه  تش����غيله 
في وصلة جه����از الكمبيوتر ثم 

فتح امللف املرفق بالداخل والذي 
يفترض � كم����ا اورد الهندي في 
خدعته � انه ميسح املنطقة احمليطة 
باجلهاز بدائ����رة قطرها 5 امتار 
وميكن ملشغله ان يكشف الرسائل 
القصيرة ألي هاتف يقع في نطاق 
تلك الدائرة، واوضح املصري الذي 
يعمل محاسبا في شركة عريقة 
انه حاول تشغيل اجلهاز وفشل 
فقام باالتصال بالهندي لكنه لم 
يرد عليه، وعندما استفسر من 
احد الفنيني بالشركة لعله يساعده 
على تشغيل اجلهاز ابلغه الفني 
بأن ما يحمله مجرد ذاكرة تخزين 
خارجية تباع في السوق بدينار، 
وان امللف الذي يحويه ملف ذاكرة 
صغير ال يفعل شيئا، وعليه تقدم 

املصري ببالغه.
واشار املصدر الى ان املصري 
»املخدوع« قدم رقم هاتف الهندي 

املباحث  الى رج����ال  »النصاب« 
وس����رعان ما توصل����وا لهويته 
وحتديد س����كنه والقبض عليه 
ومبواجهت����ه بادع����اءات املجني 
عليه اعترف بأنه سبق ان مارس 
خدعته على عدد من االشخاص 
ومن بينهم مواطنون وآسيويون، 
لكنه لم يتصور ان احدا سيشتكي 

عليه.
الطريف في املوضوع كما ينقل 
املصدر االمني ان رجال املباحث 
عندما سألوا املصري عن سبب 
رغبته ف����ي اقتناء جهاز من هذا 
النوع ارتبك في البداية، لكنه اجاب 
بأنه معجب باحدى زميالته في 
العمل واراد بواسطة هذا اجلهاز 
»املزع����وم« ان يراقب رس����ائلها 
الهاتفي����ة ليع����رف اخالقياتها، 
خاص����ة انه حس����ب قوله يريد 

الزواج منها.

إطالق نار على عسكري ومواطن 
في الفنطاس والظهر

محمد الجالهمة
في قضيتني منفصلتني حملتا مس���مى واح���دا وهو اطالق نار 
بقصد الش���روع في القتل وحيازة س���الح ناري من دون ترخيص 
تقدم مواطنان أحدهما يعمل عس���كريا في وزارة الداخلية ببالغني 
أكدا خاللهما تعرضهما إلطالق النار. وقال مصدر أمني ان عسكريا 
ف���ي الداخلية ابلغ مخفر الفنطاس بأن ش���خص يعرفه أطلق النار 
علي���ه أثناء خروجه من فرع إحدى اجلمعيات التعاونية وفر هاربا 
وس���جلت قضية، كما تقدم مواطن الى مخفر النسيم وأبلغ عن ان 
مواطن���ا يعرفه أطلق النار عليه لدى خروجه من منزله وس���جلت 

قضية وأحيلت القضيتان الى املباحث للتحقيق.

أمير زكي
انتهى استعراض بالسيارات شهده الطريق الداخلي ملنطقة صبحان 
بإيقاف 3 سيالنيني كانوا يقودون سيارات حديثة ويقومون بسباق فيما 
بينه���م بعد أن حددوا جائزة 2000 دين���ار ملن يحصل على املركز األول، 
وقال مصدر أمني ان القبض على السيالنيني الثالثة شكل صدمة لرجال 
جندة مبارك الكبير الذين كانوا قد توجهوا الى الطريق الداخلي في منطقة 
صبحان اس���تجابة لبالغ تقدم به مواطن عن قيام 3 س���يارات يقودها 3 
شباب باالستعراض وسط الطريق والتسابق معرضني حياة مستخدمي 
الطريق للخطر، وذكر املص���در ان 3 دوريات توجهت ملوقع البالغ وقام 
رجالها بإغالق مداخل ومخارج الطريق ومتكنوا من إيقاف املس���تهترين 
الثالثة ليتلقى رجال األمن الصدمة األولى كون سائقي السيارات الثالث 
ش���بابا س���يالنيني وليس بينهم مواطن إذ درجت العادة على أن يكون 
املس���تعرضون من املواطنني، أما الصدم���ة الثانية فتمثلت في اعترافات 
الشباب السيالنيني الثالثة بأنهم كانوا ينوون عقد سباق بينهم على أن 
يحصل الفائز على 2000 دينار، أما ثالثة الصدمات كما ينقلها املصدر االمني 
فانه اثناء قيام رجال األمن بتحرير مخالفات االستهتار والرعونة للشباب 
الثالثة والقيام بإجراءات حجز املركبات فوجئوا بأحد الشباب يقول لهم 
»يعني ش���نو مخالفة.. 20 أو 30 أو 50 دينارا.. أنا دافعها وخلص.. شنو 

املشكلة« وأوضح املصدر انه مت اقتياد الثالثة ومت حجز مركباتهم.

صفقة مغرية أسقطت 
مواطنًا بـ 25 غرام هيروين

عبداهلل قنيص
أحال مدير مباحث األحمدي بالوكالة املقدم مشعل العدواني الى 
نيابة املخدرات مواطنا بتهمة حيازة مواد مخدرة »هيروين« بقصد 
االجتار كما تبني لدى االطالع على السجل اجلنائي للمتهم باالجتار 

انه مطلوب للسجن 10 أعوام الى جانب انه مطلوب ل� 15 قضية.
وقال مصدر أمني ان معلومات وردت الى املقدم مشعل العدواني 
عن اجتار مواطن في الهيروين، وعليه مت تكليف املالزم اول عبداهلل 
العوضي النشط واستطاع املالزم اول العوضي استدراج املتهم لبيع 
5 غرامات من الهيروين بس���عر مغر وهو 300 دينار، ولدى تس���لم 
املتهم املبلغ املرّقم وتس���ليمه للهيروين مت ضبطه وبتفتيشه عثر 

بحوزته على 25 غراما من الهيروين.

إلحاق 390 طالبًا في دفعتي وكيل عريف وشرطي

الطلبة لدى التحاقهم بالدورة

برعاي���ة مدير ع���ام اإلدارة العامة لتأهيل 
ضباط الصف واألفراد العميد خالد عبدالعزيز 
اجلناحي وبحضور مس���اعد مدير عام اإلدارة 
العامة لتأهيل ضباط الصف واألفراد العميد 
محمد عامر العجمي، استقبلت مدرسة الشرطة 
الطلبة املس���تجدين في الدفعة 22 رتبة وكيل 
عريف والدفعة 75 رتبة شرطي والبالغ عددهم 
390 طالبا مس���تجدا، حي���ث يتلقون البرامج 
التدريبية في العلوم القانونية والشرطية وكذلك 
التدريبات العملية والرياضية ومت إعطاؤهم 

التعليمات اخلاصة بالدخول وأيضا االنضباط 
داخل مدرسة الشرطة.

وقد أشرف على عملية دخول الطلبة مدير 
إدارة مدرسة الشرطة املقدم محمد بدر الرومي 

ورؤساء أقسام وضباط مدرسة الشرطة.
واجلدي���ر بالذكر ان مدة الدورة مبدرس���ة 
الشرطة 4 شهور يتلقى خاللها الطالب مكافأة 
شهرية مقدارها 250 دينارا وان باب التسجيل 
مفتوح طوال العام للشباب الكويتي لالنخراط 

في السلك العسكري.

عشريني توفي من سقالة
محمد الجالهمة

لقي وافد مصري 20 عاما يعمل 
عامل بناء مصرعه يوم أمس اثر 
سقوطه من على سقالة في منطقة 
سعد العبداهلل. وقال مصدر أمني ان 
رجال مباحث اجلهراء ولدى علمهم 
الى موقع  اتنقلوا  بوفاة املصري 
البالغ لعمل حتريات بهدف التأكد 

من عدم وجود شبهة جنائية.

مخالفة تظليل تكشف  عن حشيش 
محمد الجالهمة

أحال رجال جندة األحمدي إلى اإلدارة العامة ملكافحة املخدرات يوم 
امس مواطنا بتهمة حيازة مواد مخدرة على أن يحال الحقا الى إدارة 
التنفيذ لكونه مطلوبا على ذمة 11 قضية ويتجاوز املبلغ املدان به 93 
أل����ف دينار. وقال مصدر أمني ان رجال النجدة اوقفوا مركبة يقودها 
مواطن كويتي، وكانت املركبة مظللة اال ان رجال النجدة الحظو ارتباكا 
غير مبرر على املواطن ليتم تفتيش مركبته ويعثر بداخلها على قطعة 

من احلشيش ولفافة هيروين و3 حبات »روش«.

إعداد: مؤمن المصري

قضت الدائرة التاسعة مبحكمة االستئناف 
بب����راءة النائب د.ضيف اهلل أبورمية من تهمة 
ترديد ألفاظ وعبارات ووقائع من شأنها املساس 
باحلياة اخلاصة للش����يخ جابر املبارك )نائب 
رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع(، ونسب 
إليه أقواال وأفعاال غير صحيحة تنطوي على 

جتريح لشخصه واإلساءة إليه. 
وقد حضر عن النائب د.أبورمية أمام احملكمة 
احملاميان محمد منور املطيري وماجد أبورمية 
ودفعا بعدم جواز نظر الدعوى اجلزائية لرفعها 
بغير الطريق الذي رسمه القانون عمال بنص 
املادة 109 من قانون اإلجراءات اجلزائية وعدم 
انطباق نص التجرمي الوارد ذكره بتقرير االتهام 

عل����ى املتهم لكون املخاطب����ني بذلك النص هم 
اصحاب القنوات الفضائية واملسؤولون عنها. 
كما دفعا بانتفاء جرميتي السب والقذف في حق 
د.أبورمية لعدم مساسه بشخص الشيخ جابر 
املبارك واقتصار نقده على أدائه الوظيفي وهو ما 
أيدته محكمة االستئناف حيث قضت ببراءته من 
اجلرم املنسوب إليه.  وصرح احملاميان املطيري 
وأبورمية بأن دفاعهما القانوني كان محل تأكيد 
احملكمة في حكمها بتطبيق صحيح القانون وذلك 
بعدم حتميل نص التج����رمي أكثر مما يحتمل، 
وأضافا أنهما يش����كران القضاء الكويتي على 
حمايته للضمانات القانونية التي كفلها الدستور 

والقانون لألفراد في املجتمع الكويتي.

قضت دائرة اجلنح مبحكمة التمييز أمس برفض 
الطعن املقدم من وكيل وزارة املواصالت السابق 
حامد خاجة وبتأييد حكم أول درجة واالستئناف 
القاضي بحبسه ملدة 3 سنوات مع الشغل والنفاذ 
بعد إدانته بإصدار شيك من دون رصيد بقيمة مليون 
و87 ألف دوالر حلساب رجل األعمال عبداحلميد 
عباس دش���تي. وتخلص الواقعة ف���ي ان املتهم 
أصدر لصالح املجني عليه الشيك موضوع االتهام 
وبتقدميه للبنك املسحوب عليه تبني انه ليس له 
وفاء قابل للتصرف فيه، ومبراجعة املتهم ماطل 

في السداد. وبتاريخ 2010/2/9 قضت محكمة أول 
درجة بحبس خاجة 3 سنوات مع الشغل والنفاذ 
عما نسب اليه من اتهام، وأمرت بإحالة الدعوى 
املدنية الى احملكمة املختصة، استأنف املتهم احلكم 
فقضت احملكمة في 2010/4/19 برفض االستئناف 
وتأييد احلكم املستأنف، طعن املتهم على احلكم 
أم���ام محكمة التمييز التي رفضت الطعن وأيدت 
احلكم. وعلمت »األنب���اء« من مصادر مطلعة ان 
املتهم يقيم خارج البالد )باجلمهورية اإلسالمية 

اإليرانية( منذ صدور حكم االستئناف.

قررت محكمة االستئناف أمس 
برئاسة املستشار أنور العنزي 
وأمانة سر أحمد شردان تأجيل 
نظر قضية غسيل أموال وتزوير 
محررات رسمية متهم فيها لبنانية 
وزوجها باالستيالء على أكثر من 
847 ألف دينار من أموال الشركة 
التي تعمل بها الزوجة جللسة 22 

نوفمبر املقبل لتقرير اخلبير.
وتخلص واقعة الدعوى فيما 
أبلغ به املدير املالي بالشركة التي 
تعمل بها املتهمة األولى كسكرتيرة 
للمدير املالي واملنوط بها حترير 

الشيكات اخلاصة بالشركة وعرضها على املخولني 
بالتوقيع العتمادها ث����م حفظ صور كربونية 
لها. ونظرا لورود كشف حساب من البنك الذي 
تتعامل معه الشركة متضمنا 5 عمليات في يوم 
واحد طلبت الشركة من البنك صورا للشيكات 
للوقوف على حقيقة األمر. فتبني أن الشيكات 

ال� 5 س����حبت باسم املتهمة 
كمستفيدة. وبإجراء الفحص 
تب����ني أن املتهمة قامت خالل 
الفترة من أغسطس 2007 حتى 
يونيو 2008 بتزوير 100 شيك 
بأن قامت بتحريرها ألمرها 
على خالف احلقيقة وذيلتها 
بتوقيع����ات نس����بتها زورا 
للمخولني بالتوقيع عليها رغم 
أنها حررت الصور الكربونية 
اخلاصة بتلك الشيكات بأسماء 
مستفيدين آخرين، وأثبتت 

باحلاسب اآللي للشركة.
ثم قدمت املتهمة أصل الشيكات السالفة الذكر 
للبنك وصرفت جزءا منها نقدا وأودعت اجلزء 
الباقي في حسابها لدى البنك نفسه. ومتكنت 
بذلك من االس����تيالء على مبل����غ 847.281.500 
د.ك. خصما من حس����اب الشركة وأثبتت ذلك 

بكشوف البنك.

»االستئناف« تؤيد براءة أبو رمية 
من سب وقذف نائب رئيس الوزراء

»التمييز« ترفض طعن وكيل المواصالت السابق
 وتؤيد حبسه 3 سنوات

المحكمة تنتظر تقرير الخبير في دعوى غسيل أموال 
متهم فيها لبنانية وزوجها

املستشار أنور العنزي

3 سيالنيين يتسابقون
 في صبحان والجائزة 2000 دينار

»مباحث الهجرة« تغلق مكتبين للخدم يبتزان المواطنين
أمير زكي ـ عبداهلل قنيص

متكن رجال اإلدارة العامة ملباحث 
الهجرة بقيادة اللواء عبداهلل خليفة 
الراش����د من توقيف مديرتني من 
جنسية آسيوية في مكتبني للخدم 
تقومان وبعد التنسيق مع إحدى 
السفارات اآلسيوية بأخذ اخلادمات 
من الس����فارة ومن ث����م االتصال 
بكفالئهن السابقني والطلب منهم 
التنازل ع����ن اخلادمات الى كفالء 
آخرين بعد عمل تس����وية مالية. 
ووف����ق مصدر امني ف����إن اإلدارة 
العامة للهجرة اخط����رت االدارة 
العامة ملباحث الهجرة عن شكاوى 
عدد من كفالء اكدوا من خالل تلك 
الشكاوى انهم يتعرضون لالبتزاز 
من مكتبني للخدم حيث يطلب منهم 
احلضور ويفاجأون بأن اخلادمات 
الالتي هربن من منازلهم وجلأن 
للسفارة داخل املكتب ومن ثم يطلب 
منهم التنازل عن اخلادمات مقابل 
حصولهم على جزء من املبلغ املالي 
الذي دفعوه. وقال املصدر االمني: 
نظرا خلطورة القضية باعتبارها 
ابت����زازا صريحا ق����ام مدير عام 
اإلدارة العامة ملباحث الهجرة اللواء 
عبداهلل خليفة الراش����د بتكليف 
مدير إدارة التحري العقيد جنيب 

أحدهم قال لرجال األمن: »يعني شنو مخالفة.. أنا أدفعها وخلص..«

الشطي ومس����اعده املقدم حمدان 
اخلش����م والرائد عبداهلل الهمالن 
واملالزمني اسماعيل بهبهاني وحسن 
الرش����يدي مبعرف����ة حقيقة عمل 
املكتبني. واضاف املصدر األمني: 
على مدار 20 يوما قام رجال ادارة 
البحث والتحري في اإلدارة العامة 
ملباحث الهجرة مبراقبة العاملني في 
املكتبني ورصد ان املديرتني وهما 
من جنسية آسيوية تترددان بشكل 
يومي على احدى السفارات وفي 
كل م����رة تصطحب معها عددا من 

اخلادم����ات الهاربات ومن ثم تبدأ 
رحلة املفاوضات مع الكفالء.

ومضى املصدر األمني بالقول: 
قام مدير عام اإلدارة العامة ملباحث 
العامة  الهجرة باالتصال باإلدارة 
للتحقيقات ملنح فريق العمل اذنا 
مبداهمة شقتني تستغالن في إيواء 
اخلادمات الهاربات ومت ضبط 35 
واف����دة جميعهن هربن من منازل 
كفالئهن وك����ن بصدد العودة الى 
س����وق العمل حتت اكراه ميارس 

على الكفالء.


