
رئيس التحرير : يوسف خالد يوسف المرزوق

يا ألطاف اهلل خووش حچي
بسبب الغالء الفاحش في البلد أعتقد ان دينارنا سيتحول الى كذبة ابريل.

ـ ال تستغربوا.. ففي 1 ابريل 1961 تم اصدار أول دينار كويتي!
»الصحة«: لجنة تسعير األدوية خفضت أسعار األدوية بنسبة %5.

ـ مشكورين بس يا ريت تعالجون »لجنتكم« ألنها ما تقعد من النوم إال كل 
أبواللطفواحد10 سنين  مرة.

مواقيت الصالة والخدمات  ص38

مقاالت الزمالء  كتّاب الصفحة األخيرة ص55

البقاء هلل
صبـاح قاسـم محمـد العوضي ـ 
20 عاما ـ الرحاب: ق1 – 
ش29 – قســـيمة 1 – ت: 

.24336961
موسـى ابراهيـم مظفـر – 89 
عاما – الرجال: حسينية 
القار  الشيرازي – بنيد 
 –  66005599 ت:   –
99191941، النساء: صباح 
السالم – ق11 – ش1 – ج11 
– م47 – ت: 25510450.

حمد سالم سـلطان جوهر ـ 51 
الدوحة  الرجال:  عاما – 
– ق1 – ش7 – م8 ـ ت: 
النســـاء:   ،94442001
النهضـــة – ق1 – ش12 

– م9.
طالل خلـف فهد مطر الشـمري 
ـ 32 عامـــا – اجلهراء – 
العيـــون – ق1 – ش6 – 
 67075797 ت:   – م46 

.66728666 –
علي حسني قائمي البلوشي – 82 
عاما – الرجال: حسينية 
البلـــوش – اجلابريـــة 
ت:   – ش108   – ق11   –
 ،99846559 – 97573322
النساء: سلوى – ق8 – 
ش املعتـــز – م 23 – ت: 

.97202999
عبـداهلل يوسـف عبدالرحمـن 
 – عامـــا   71  – الثنيـان 
الرجال: العديلية – ق3 
– ش عيسى عبدالرحمن 
السنعوسي – ج33 – م1 
– ت: 99445732، النساء: 
السرة – ق2 – ش2 – م22 
– ت: 25319677 – الدفن 

التاسعة صباحا.
قبالن درنكس فرحان العازمي – 92 
عاما – الرجال: ضاحية 
فهد االحمد – ق4 – قسيمة 
179 – ت: 99810088 – 
99676868، النساء: الرقة 
– ق6 – ش16 – م7 – ت: 

.99454196

تسجيالت هاتفية تثبت تورط بن رجب في غسيل أموال للحرس الثوري

النيابة أفرجت عن المواطنة )آ.ع.ر( بكفالة 1000 دينار 
ومحاميها: تعرضُت للتهديد بسبب تصريحي لـ »األنباء«

مؤمن المصري 
أخلت النيابة العامة أمس سراح املواطنة)أ.ع.ر( واملتهمة باالشتراك مع 
الوزير البحريني املقال منصور بن رجب في قضية غسيل األموال بكفالة 
1000 دينار مع منعها من السفر. هذا وعقد محاميها فيصل العتيبي مؤمترا 
صحافيا في مكتبه أمس كشف فيه أنه تعرض للتهديد في البحرين على 
خلفية نشر »األنباء« لتصريحه السبت املاضي الذي ذكر فيه أنه ميتلك 
أدلة ســــتغير مجرى القضية.  وقال العتيبي ان النيابة واجهت موكلتي 
بأشرطة تسجيالت هاتفية بينها وبني الوزير بن رجب وبينها وبني املتهم 
الثاني في القضية البحريني )خالد.ر(، وقال العتيبي ان موكلتي تعرفت 
على صوت بن رجب وعلى صوت )خالد.ر( في التسجيالت التي استمعت 
إليها، ولكنها نفت أن يكون صوت املرأة الذي ورد في احدى التسجيالت 
الهاتفية هو صوتها، وأوضح العتيبي أن أحد التسجيالت التي عرضت 
على موكلتي ضم حديث الوزير بن رجب مع امرأة يطلب فيه كيفية إرسال 
أموال إلى املعارضة العراقية والتيار الصدري وحزب اهلل اللبناني، كما 
يبني تسجيل آخر أن بن رجب طلب من املتهم الثاني في القضية )خالد.ر( 
زيارة قيادات حلزب اهلل بهذا اخلصوص، وأما التســــجيل الثالث فيدور 
بني كل من بن رجب و)خالد. ر( يتناقشان فيه حول كيفية إرسال أموال 
إلى احلــــرس الثوري اإليراني، موضحا ان جميع املكاملات التي متت بني 
موكله والوزير بن رجب كانت حول امور جتارية. واســــتغرب العتيبي 
توريط موكلته في القضية قائال: كيف ميكن ملوكلتي أن تزج بهذه القضية 
وهي أصال لديها قرض ألحد البنوك احمللية بقيمة 60الف وتتقاضى راتبا 
شهريا مببلغ 700دينار؟ فكيف ميكن لها ان تعمل في غسيل اموال؟ وقال 

العتيبي ان موكلته اتخذت كبش فداء في هذه القضية.

الطريقة الوحيدة لوقفه إغالق الهاتف النقال كل عشر دقائق

 »التجارة« تبدأ حملة لمصادرة جهاز »الشبح« اإللكتروني القادر على التنصت على المكالمات وسرقة الرسائل
هاني الظفيري

أصدرت وزارة التجارة قرارا يقضي بسحب كميات كبيرة 
من جهاز الكتروني بدأت بعض محالت اإللكترونيات باستيراده 
قبل نحو اســـبوع، وأوضحت وزارة التجارة في كتابها الذي 
وجهته إلى إدارة املصادرة أن اجلهاز يشكل خطورة على األمن 
القومي للبالد، في حني كشـــف مصدر مطلـــع في الوزارة أن 
اجلهاز ويدعى »الشبح« على درجة من اخلطورة أنه ميكن أن 
يتسبب في كوارث اجتماعية ال حصر لها، واوضح املصدر أن 
اجلهاز عبارة عن قارئ لرسائل املوبايالت عن طريق استخدام 
تقنية البلوتوث، مشـــيرا إلى أن اجلهاز ميكن مستخدمه من 
تشـــغيله والتقاط األجهزة القريبة منه في دائرة محيطها 10 

أمتار وبالتالي اختراقها.
وقال املصدر: »يحوي جهاز »الشبح« الذي ستقوم وزارة 
التجارة مبصادرته وحظر بيعه تقنية برمجية خاصة بحيث 
ميكنك أن تعمل مســـحا على أي جهـــاز قريب منه في محيط 
دائرة قطرها 10 أمتار ومن ثم يعمل »شبك« على اجلهاز النقال 
املســـتهدف حتى ولو كان في وضع آمن دون علم مستخدمه 
وبعدها يتمكن صاحب اجلهاز »الشبح« من نقل جميع الرسائل 
النصية القصيرة والصور واألرقام من الهاتف النقال املستخدم 
بـــل وميكن أن يجري منه مكاملة هاتفيـــة، وهناك نوعان من 
أجهزة »الشبح« األول يقوم مبسح ونقل ذاكرة األجهزة النقالة 
املستهدفة، أما النوع الثاني وهو األخطر فله خاصية اختراق 

أي هاتف والتنصت على أي مكاملة يجريها صاحب اجلهاز«.
ومضى املصدر بالقول ان اجلهاز حديث ولم يبدأ دخول السوق 
العاملية إال منذ نحو شـــهرين ولتوه بدأ يدخل البالد عن طريق 
وكالء غيـــر معتمدين لألجهزة اإللكترونية ويباع النوع العادي 
منه بنحو 120 دينارا، أما النوع القادر على التنصت على املكاملات 

الهاتفية واختراق األجهزة فيبلغ سعره نحو 200 دينار.
وحول مـــدى خطورة اجلهاز قال املصـــدر: »ما علمناه أن 
اجلهاز ميكن أن يكشـــف أي موبايل ويســـتولي على ذاكرته 
بالكامـــل ويتنصت على املكاملات فـــي املوبايالت التي يتمكن 
من اختراقها، وهو ال يتنصت على الشـــبكة نفسها كما يفعل 
الســـكانر القدمي بل يتنصت على هاتف محدد يقوم باختراقه 

صاحب اجلهاز الشـــبح، وهذا يعني أن األزواج أو الزوجات 
ميكن أن يستخدموه أو حتى ميكن أن يستخدمه أي ضعيف 
نفس الستغالل البعض واالطالع على اسرارهم« موضحا أن 
أصحاب أجهزة الشبح يفضلون استخدامه في املقاهي واألسواق 

املزدحمة لغرض التنصت في الغالب.
أمـــا عن عدد أجهزة »الشـــبح« التي دخلـــت الكويت فقال 
املصدر إنها باملئات، كاشفا أنه جار حتديد احملالت التي تبيع 
ذلـــك اجلهاز الذي وصفه بـ »اخلطيـــر جدا« وذكر املصدر أن 
الطريقة الوحيدة التـــي ميكن حماية األجهزة النقالة من هذا 
اجلهاز احلديث الذي بدأ ينتشر في أوروبا وأميركا هو إغالق 

اجلهاز كل 10 دقائق وإعادة فتحه.
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