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طالع ص ()8

رجال مباحث اآلداب كسروا التدابير األمنية للشبكة «املنافية لآلداب»

ترحيل رومانيتني مارستا «قلة الحياء» في الكويت

| كتب عبداهلل فهمي |
ع� �ل ��ى ال� ��رغ� ��م م� ��ن أن ك� ��ل ش ��يء
ك ��ان م��رت�ب��ًا وم��دب �رًا ف ��ور ال��وص��ول
إل��ى م�ط��ار ال �ك��وي��ت ،و«ف �ي��زا» على
ال�س��ري��ع ك��ون�ه�م��ا أج�ن�ب�ي�ت��ن ،وم��ن
ثم إلى الشقة الفندقية التي حجز
ل �ه �م��ا ف �ي �ه��ا ب �م �ن �ط �ق��ة ال �ع��اص �م��ة،
ول�ت��وث�ي��ق وج��وده �م��ا وق�ف�ت��ا على
ش��رف��ة م�ط�ل��ة ع�ل��ى م�ع��ال��م ال�ك��وي��ت
وال�ت�ق�ط�ت��ا ص� ��ورًا ح �ت��ى ي �ه��رع من
شرب «مقلب» نيته ارتكاب الحرام
وس� � ��ارع ل�ي�ت�ل�م��س واق� �ع ��ًا م ��ا ك��ان
رأه م �ص��ورًا ع�ب��ر اإلغ � � ��راءات ال�ت��ي
تبثها مقاطع فيديو في موقع «ابن
حرام» إلكتروني.
وم ��ع ك��ل االح �ت �ي��اط��ات ل��م تفلح
ال�ت��داب�ي��ر األم�ن�ي��ة الدقيقة للشبكة
امل�ن��اف�ي��ة ل� ��آداب وال �ت��ي ت��دي��ر ه��ذا

املوقع في انكشاف أمرها فسقطت
ف �ت��ات��ان روم��ان �ي �ت��ان ب�ك�م��ن أم�ن��ي
ن�ص�ب��ه ل�ه�م��ا رج ��ال إدارة مباحث
ُ
اآلداب ...قبل أن ترحال إلى بلدهما
ب �ع��د أن ض �ب �ط �ت��ا ت �ب �ي �ع��ان امل�ت�ع��ة
الحرام لراغبيها...
الشبكة املنافية ل��آداب اتخذت
م��ن م��واق��ع ال �ت��واص��ل اإلل�ك�ت��رون�ي��ة
س � �ت� ��ارًا الص� �ط� �ي ��اد زب ��ائ� �ن� �ه ��ا م��ن
مختلف األعمار عبر إطالق صيحة
مل �ح �ب��ي ال� �ت ��واص ��ل و«ال� ��ون� ��اس� ��ة»،
فيأتي «ق�ب��ول ال�ن��داء» سريعًا عبر
شباب ورجال يبدون رغباتهم في
االنضمام...
م � � �س� � ��ؤول امل� � ��وق� � ��ع ي � �ط� �ل ��ب م��ن
ال��زب��ون ال �ج��دي��د ب �ي��ان��ات لتوطيد
الصلة والتأكد من جدية املشاركة
م �ث��ل اس �م��ه وب� �ل ��ده ،وف ��ي ال�ن�ه��اي��ة
ص ��ورت ��ه ...ب�ع��د ذل ��ك ت��أت�ي��ه رس��ال��ة

الفتاتان تطالن من شرفة الشقة الفندقية لتثبتا أنهما في الكويت

ت ��رح� �ي ��ب ب ��ان �ض �م ��ام ��ه إل� � ��ى غ ��رف
الوناسة.
في الخطوة التالية ُيعرض على
م��ن ح�ص��ل ع�ل��ى ث�ق��ة امل��وق��ع ص��ور

فتيات مختلفة األش�ك��ال واألل��وان،
م��دع��وم��ة ب �م �ق��اط��ع ف �ي��دي��و ت�ظ�ه��ر
مفاتنهن في حركات إغرائية ،وكل
م��ا ع�ل�ي��ه ف�ع�ل��ه ه��و أن ي �خ �ت��ار من

ي�ش��اء م��ن بينهن ليضغط بعدها
على زر «إدخال».
ب �ه��ذه ال �خ �ط��وة ي �ك��ون االت �ف ��اق
ق� ��د أب � � ��رم ب� ��ن ال � ��زب � ��ون وم� �س ��ؤول
امل ��وق ��ع ،وال ي �ت �ب �ق��ى إال أن ي�ل�ت��زم
ك ��ل ط� ��رف ب �م��ا ه ��و م �ط �ل��وب م �ن��ه،
فاملوقع سيلتزم باختيار املكان في
أح��د ال�ف�ن��ادق أو ال�ش�ق��ق الفندقية
بالكويت ،وسيلتزم كذلك بإرسال
الفتاة املتفق عليها وليست غيرها،
ويكون على الزبون االتصال الدائم
باملوقع حتى يتم إب��الغ��ه باملكان،
وامل�ب�ل��غ امل�ط�ل��وب ج ��راء «ال�خ��دم��ة»
ال�ت��ي طلبها وال ��ذي الب��د أن يكون
ُ
معه «كاش» وإال تلغى الصفقة.
بعد أن ينفذ ك��ل ط��رف م��ا نص
عليه العقد ُيبلغ ال��زب��ون باملكان،
ف �ي �س��ارع إل� ��ى ه �ن��اك وي �ن �ت �ظ��ر في
ق ��اع ��ة االس �ت �ق �ب��ال م �م �س �ك��ًا ه��ات�ف��ه

ل �ت �ل �ق��ي ب �ق �ي ��ة امل � �ع � �ل� ��وم� ��ات ،وف ��ي
ال��وق��ت املناسب يطلب منه إرس��ال
م��واص �ف��ات ث�ي��اب��ه ال �ت��ي ي��رت��دي�ه��ا،
وش ��يء مميز يمسك ب��ه أو يضعه
على رأس��ه ،فيستجيب وح��ن يتم
التأكد م��ن أن��ه الشخص املطلوب،
ي �ت��م إرس � � ��ال «م� ��اس� ��ج» م � �ف ��اده أن
الزبون بات جاهزا للقاء.
ه� �ن ��ا ت� �ت ��دخ ��ل ال� �ف� �ت ��اة وت ��رس ��ل
ب��دوره��ا رس��ال��ة ت��ؤك��د جهوزيتها،
فيطلب م��ن ال��زب��ون أن يصعد إلى
ال � ��دور امل �ح��دد وال �غ��رف��ة رق ��م )،(...
فيسارع إلى هناك ،ليجد من رأها
ت �ت �م��اي��ل ع �ب��ر م�ق�ط��ع ال �ف �ي��دي��و في
ب ��داي ��ة ال �ت �ع��ارف ش��اخ �ص��ة أم��ام��ه
بشحمها ولحمها ،وق�ب��ل أن يبدأ
م �ع �ه��ا ج �ل �س��ة «ال� � �ت � ��واص � ��ل» غ�ي��ر
امل�ت��أدب��ة ،يتبقى إج��راء أخير وهو
ال �ت��أك��د م��ن أن امل�ب�ل��غ امل�ت�ف��ق عليه

م ��وج ��ود م �ع��ه ب��ال �ت �م��ام وال �ك �م��ال،
ع� �ن ��ده ��ا ت� �ب� �ع ��ث ب� ��رس� ��ال� ��ة ت��أك �ي��د
تسلمه.
ك��ل ه��ذه ال�ت��داب�ي��ر األم�ن�ي��ة التي
ات �خ ��ذه ��ا م �س ��ؤول ��و امل ��وق ��ع «غ �ي��ر
األخالقي» لم تفلح في أن تجعلهم
ب �ع �ي��دي��ن ع ��ن م ��رم ��ى رج � ��ال إدارة
مباحث اآلداب واالتجار بالبشر -
حسب مصدر أمني  -أكد أن مديرهم
امل �ق��دم ه�ي�ث��م ال �ع �ث �م��ان وم �س��اع��ده
امل� �ق ��دم ي��وس��ف ال� �ك� �ن ��دري ،وأف � ��راد
ف��رق �ت �ه �م��ا ك� ��ان� ��وا ل �ه ��م ب��امل��رص ��اد
ح � � ��ن ع � �ل � �م � ��وا ب � � ��دخ � � ��ول ف� �ت ��ات ��ن
ب�ف�ي��زا س�ي��اح��ة حصلتا عليها في
امل �ط��ار ك��ون�ه�م��ا أج�ن�ب�ي�ت��ن ،وف��ور
وصولهما نشرتا ص��ورًا لهما في
شرفة الشقة الفندقية التي نزلتا
فيها ت�ب��رز م�ع��ال��م ال�ك��وي��ت وت��ؤك��د
وجودهما.

وأف� � � � � ��اد امل � � �ص� � ��در "ت� � � ��م ت �ك �ل �ي��ف
شخص بتقمص دور زبون وطلب
ج�ل�س��ة أن ��س ُج �ه��زت ل��ه ف��ي الشقة
امل�خ�ت��ارة ل�ه��ذا ال�غ��رض ف��ي منطقة
ال �ع��اص �م��ة ب �ع��د أن ت ��م ال �ت��أك��د من
بياناته وحصل على الثقة» ،الفتًا
إلى أنه «في اللحظة املناسبة أعطى
املصدر إشارة املداهمة لرجال فرقة
مباحث اآلداب ،ليمسكوا بفتاتن
تبن أنهما روم��ان�ي�ت��ان ف��ي العقد
ال� �ث ��ان ��ي م� ��ن ع� �م ��ره� �م ��ا ،ح �ض��رت��ا
إل ��ى ال �ك��وي��ت ق�ب��ل أس �ب��وع لتقديم
خ ��دم ��ات غ �ي��ر أخ��الق �ي��ة ل �ع ��دد م��ن
الزبائن».
وخ � �ت ��م امل � �ص� ��در «ت � �م ��ت إح ��ال ��ة
ال� �ف� �ت ��ات ��ن ع� �ل ��ى ال� �ن� �ي ��اب ��ة ب�ت�ه�م��ة
م�م��ارس��ة ال��رذي�ل��ة ،وب�ع��د التحقيق
معهما تم ترحيلهما إل��ى بلدهما
بعد إلغاء زيارتهما».

