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القاهرة ـ أ.ش.أ: قرر املستشار محمد 
السيد خليفة رئيس نيابة شمال اجليزة 
الكلية امس االستعالم من نقابة الصحافيني 
عما إذا كان إبراهيم عيسى رئيس حترير 
جريـــدة »الدســـتور« اخلاصـــة ومحمد 
الوشـــيحي عضوين بنقابة الصحافيني 
املصريني أم ال وذلك الستدعائهما من أجل  

ســـماع أقوالهما على ضوء البالغ املقدم 
ضدهما إلى النائب العام من سمو رئيس 
مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد يتهمهما 
فيه بسبه وقذفه عبر 6 مقاالت نشرت في 
جريدة »الدستور« التي يرأس حتريرها 
إبراهيم عيســـى، على مدار شهري مايو 

ويونيو املاضيني.

واســـتمع رئيس نيابة شمال اجليزة 
الى اقوال د.عبدالرؤوف املهيتي، الوكيل 
اخلاص عن سمو الشيخ ناصر احملمد والذي 
قرر في أقوالـــه ان موكله تعرض حلملة 
تشويه شرسة من قبل جريدة »الدستور«، 
مشـــيرا الى ان اجلريدة املذكورة اتهمته 
بأنه »ينتهج سياســـة تتسم بعدم الفهم 

والتخبط، وانه صاحب سياســـة رخوة 
طابعها العبث«.

واضاف وكيل ســـمو رئيس الوزراء 
في اقواله ان اجلريدة اتهمت ايضا سمو 
الشـــيخ ناصر احملمد بالكثير من األمور 
التي متســـه  املغلوطة وغير الصحيحة 

بشكل شخصي.

النيابة المصرية تحقق في بالغ رئيس الوزراء ضد الوشيحي و»الدستور«

وزارة التجارة وال�صناعة

اإعـــــــــــــالن

تعلـــــــن وزارة التجارة وال�صـــــــناعة مل�صـــــــاهمي �صـــــــركة املجموعة 

الدولية لال�صـــــــتثمار )�ش.م.ك( مقفلـــــــة اإىل اجتماع اجلمعية 

العامة العادية املقرر عقدها يف متام ال�صـــــــاعة احلادية ع�صـــــــر 

من يـــــــوم الثالثاء 2010/8/3م مبجمع الوزارات - مقر وزارة 

التجـــــــارة وال�صـــــــناعة بلوك 2 الـــــــدور االأول قاعة االجتماعات 

الكربى ومناق�صة تقرير الوزارة املتعلق مبخالفة ال�صركة بع�ش 

مواد قانون ال�صـــــــركات التجارية رقـــــــم 15 ل�صنة 1960وذلك 

طبقًا لن�ش املادة )178( من القانون امل�صار اإليه اأعاله.

فريجـــــــى مـــــــن ال�صادة امل�صاهمـــــــن الكرام الراغبـــــــن يف ح�صور 

االجتمـــــــاع اأو من ينوب عنهم مراجعـــــــة مقر ال�صركة الكويتية  

للمقا�صـــــــة منطقـــــــة �صـــــــرق - �صـــــــارع اخلليج العربـــــــي - الدور 

اخلام�ش - بجانب امل�صت�صفى االأمريي.

املوؤجل  اجلمعية  اجتماع  يعقد  �صوف  الن�صاب،  توفر  عــدم  حالة  مالحظة: يف 

يوم الثالثاء املوافق 2010/8/10م يف متام ال�صاعة احلادية ع�صر مبقر الوزارة 

املذكور، ويعترب هذا االإعالن �صاريًا على االجتماع املوؤجل.

نصاب يصطاد ضحاياه عبر اإلعالنات: شاليهات لإليجار بأسعار تنافسية
هاني الظفيري

قبل أيام بســــيطة نشــــرت »األنباء« 
قضية توقيف شــــبكة مؤلفة من مواطن 
وخليجيني اتهموا بالنصب على مواطنني 
بشاليهات وهمية، ولكن يبدو ان مثل هذه 

العصابات تسقط ليس فقط في االحمدي 
ومبارك الكبير وامنا ايضا في اجلهراء، إذ 
تقدمت مواطنة يوم امس الى مخفر اجلهراء 
واتهمت شخصا مجهوال بالنصب عليها، 
مؤكدة انها دفعت للنصاب مبلغ 400 دينار 

مقابل تأجير شاليه ولكن هذا الشخص 
توارى عن االنظار. وقالت املواطنة انها 
قرأت في أحد اإلعالنــــات بالصحف عن 
شركة تقوم بتأجير شــــاليهات بأسعار 
تنافسية واتصلت بالشركة على حد قولها 

وحضر إليها مندوب تسلم منها 400 دينار 
كمقدم حلجر شاليه ملدة اسبوع وحينما 
حان موعد تسليمها الشاليه اتصلت على 
الشخص ولكنها وجدت الهاتف مغلقا على 
الدوام. وسجلت قضية نصب واحتيال، 

وقال املصدر انه يبدو أن النصابني بدأوا 
يضعون اعالناتهم في الصحف االعالنية 
غير املراقبة ويعلنون عن شاليهات لاليجار 
وغيرها بأســــماء وهمية ويقبضون من 

الضحايا ثم يختفون.

مركز رياضمركز رياض

املتتبع للجرائم املرتكبة 
في دولتنا اآلن يستبني له 
ظهور أمنـــاط من اجلرائم 
تعتبر دخيلة على مجتمعنا، 
فاملعتـــاد ومـــا درج عليه 
او  العمل ان تتقـــدم فتاة 
سيدة ببالغ تتهم فيه رجال 
مبعاكستها فهذا أمر طبيعي 
ويكاد يســـجل يوميا في 
أحوال املخافر. إال انه ورغم 
ندرة األمر فإن تسجيل رجل 
لبالغ يتهم فيه ســـيدة او 
فتاة مبكاتبته او معاكسته 
أمر غير مستغرب وإن كان 

غيـــر مألوف، أما ان تتقـــدم فتاة تتهم اخرى 
بالتحرش بها ومعاكستها وإمطارها برسائل 
احلـــب واإلعجاب فهو األمر الغريب الشـــاذ. 
وما جعلني أســـرد تلك املقدمـــة ما قرأته في 
جريدة »األنباء« بعددها رقم 12337 الصادر في 
2010/7/24 من ان إحدى الفتيات تقدمت ببالغ 
تتهم فيه فتاة في العشـــرين من عمرها تقوم 
مبعاكستها والتحرش بها ومالحقتها وإرسال 
رســـائل هاتفية غرامية علـــى هاتفها بعد ان 
حصلت على رقم هاتفها بطريقة ما، وفي البالغ 
أوضحت الفتاة انها ترددت كثيرا قبل تقدمي تلك 
الشكوى ضد الفتاة التي دأبت طيلة 3 أسابيع 
على مالحقتها بسيارتها وتستوقفها بينما هي 
فـــي طريقها الى منزلها عائـــدة من اجلامعة، 
إال ان الفتـــاة جتاهلت األمـــر اال انها فوجئت 
بعد أسبوع برسائل هاتفية تصل على هاتفها 
تتضمن االعجاب واحلب والغرام حتى بلغ عددها 
120 رسالة خالل اقل من 10 أيام وتدعوها في 
رسائلها لعالقة صداقة واالرتباط معها وهو 
ما جعل الفتاة تضيق ذرعا من تلك التصرفات 
وأبلغت والدتها التي نصحتها باللجوء الى رجال 
األمن لوضع حد لهذه الفتاة العشرينية وكانت 
الرسائل املرسلة على هاتف الفتاة مسطرا فيها 
)احبك...(، )ال استطيع النوم...( وغيرها من 
الرسائل املشبوهة التي تثير التعجب، تلك هي 
الواقعة التي تلقي بظاللها على املجتمع الكويتي 
املعروف بأعرافه وتقاليده وقيمه. وتعجبت لهذه 
الواقعة وتساءلت هل وصل األمر بشبابنا إلى 
هذا االنحدار األخالقي؟ اإلجابة.. ال شك أننا في 
ثورة فكرية واستعمارية نقلت إلينا من الغرب 
بعد ان بدأنا نقلد الغرب في تصرفاتهم، وهي 
غريبة علينا وعلـــى مجتمعنا، فهذه الواقعة 
قد تكون عادية فـــي املجتمع األوروبي لكنها 
مستهجنة ومرفوضة في مجتمعنا والبد من 
معرفة الدوافع النفســـية لهـــذا املوضوع، إال 
أن هذا هو مصب اهتمام الطب النفســـي، اما 
املنظور القانوني لهذه الواقعة فاملادة 1/200 

من قانون اجلـــزاء تنص 
على: »كل من حرض ذكرا 
أو أنثى على ارتكاب أفعال 
الفجور والدعارة أو ساعده 
على ذلك بأي طريقة كانت 
يعاقـــب باحلبـــس مدة ال 
تتجاوز سنة«، فال شك ان 
ما تفعله الفتاة العشرينية 
لفتاة جنسها من التحرش 
اجلنسي ومالحقتها وطلبها 
الذي  االرتباط بهـــا األمر 
التحريض  يشكل جرمية 
علـــى ارتـــكاب أفعـــال ال 
أخالقية معها، إال أن األمر 
لم يقف عند هذا احلد بل القانون رقم 9 لسنة 
2001 بشأن إساءة استعمال أجهزة االتصاالت 
الهاتفية املعدل بالقانون رقم 40 لسنة 2007 
بشأن تعديل القانون سالف الذكر نص في مادته 
1 فقرة 2 على: يعاقـــب باحلبس مدة ال تزيد 
على سنة كل من أساء عمدا استعمال وسائل 
االتصاالت الهاتفية. وجـــاءت الفقرة الثانية 
من املادة مشددة العقاب على انه اذا اشتملت 
اإلساءة العمدية الستعمال وسائل االتصاالت 
على ألفاظ بذيئة او مخلة باحلياء او حتريض 
على الفسق والفجور فإن العقوبة احلبس مدة 
ال تتجاوز سنتني، وال شك ان استعمال الفتاة 
العشرينية لهاتفها وإساءة استعماله بأن أرسلت 
عدة رسائل غرامية ورسائل حب الى فتاة يشكل 
تلك اجلرمية وهو ما يتعني معه معاقبتها بتلك 
العقوبة، إال انه وملا كانت اجلرائم املرتكبة من 
الفتاة العشرينية قد انتظمها سلوك إجرامي 
واحد فإنه يتعني معه معاقبتها بأشد العقوبات 
املنصوص عليها بالقانون 9 لسنة 2001 بشأن 
إساءة اســـتعمال أجهزة االتصاالت الهاتفية 
املعدلة بند 40 لسنة 2007 والتي أفرد لها املشرع 
عقوبة احلبس مدة ال تتجاوز ســـنتني وذلك 
عمال باملادة 1/84 من قانون اجلزاء، وفي النهاية 
أشير الى ان مجتمعنا في حاجة ملحة ملناقشة 
مثل تلك اجلرائم قبل ان تســـتفحل وتنتشر. 
وقبل توقيع عقوبة على تلك الفتاة، البد من 
معاجلتها نفسيا ملعرفة الدوافع التي جعلتها 
تنتهج تلك التصرفات واألفعال املســـتهجنة 
فقد يكون هناك انشقاق عائلي في أسرتها ما 
دفعها إلى إتيان تلـــك التصرفات فيجب قبل 
إخضاعها للعقاب معاجلتها نفســـيا ومعرفة 
الدافع لذلك، ألن من واجب قضائنا الشـــامخ 
وضع العالج املناسب قبل توقيع العقوبة ألن 
العالج قد يأتي بثماره بدال من البتر الذي قد 
ال يكون فيه شفاء بل على العكس ينذر بتفاقم 

اجلرمية وانتشارها.
www.riyad-center.com

من جرائم العصر.. فتاة تتحرش بفتاة وتغازلها!

بقلم: المحامي رياض الصانع

أمير زكي
متكن رجـــال االدارة العامة ملباحث 
الهجرة بقيادة اللـــواء عبداهلل خليفة 
الراشد من توقيف سيدة خليجية ووافد 
عربي وجار البحث عن وافد عربي آخر 
وذلك بعد تزويرهم اذونات عمل جتاوزت 
الــــ 60 اذن وتقاضى مبالغ تتراوح بني 
1000 و1600 دينـــار لكل اذن عمل، فيما 
قدرت املبالغ التي حصل عليها املتهمون 

الثالثة بنحو 50 ألف دينار.
ووفق مصدر أمني فإن االدارة العامة 
للهجرة شـــكت في ملف شركة مسجل 
عليها 60 عامال حسب سجالتها ومتت 
مخاطبة وزارة الشـــؤون والتي أكدت 
ان هذه الشـــركة مصرح لها فقط بـ 4 

عمال.
وأضاف املصدر قام اللواء الراشـــد 

بااليعـــاز الى مديـــر ادارة التحري في 
الهجرة ملعرفة حقيقة هذه الشركة وتبني 
انها مسجلة باسم سيدة خليجية ليتم 
ضبط اخلليجية التي أكدت انها أّجرت 
هذه الشركة لوافد سوري وهو املخول 
بالتوقيـــع، ليتم القبض علـــى الوافد 
السوري الذي اعترف بأنه يقوم مبعاونة 
شخص فلسطيني جار ضبطه بتزوير 
اذونات عمل واستخراج ڤيزا لعمال من 
جهات مختلفة مقابل مبالغ مالية، وأرشد 
عن األدوات التي تستخدم في عمليات 

التزوير.
وأشار املصدر الى ان شريك السوري 
متوار عن األنظـــار وان رجال مباحث 
الهجـــرة وضعوا اســـمه علـــى قوائم 
املمنوعني من السفر وغير املصرح لهم 

مبغادرة البالد.

القبض على سيدة خليجية وشريكها العربي 
زوّرا 60 إذن عمل وحصال على 50 ألف دينار

رفعت عدد العمالة من 4 عمال إلى 60 عامالً

اللواء عبداهلل خليفة الراشد

حادث مروري يكشف مواطنًا يخفي 
الحشيش في حزام آالم الظهر

هاني الظفيري
كشف حادث مروري ملواطن عن اخفائه املواد املخدرة بطريقة 
مبتكـــرة للغاية، حيث كان يقوم بوضع احلشـــيش في حزام 
خاص مبرضى »الديسك« والذي يلفه على نفسه وقال مصدر 
امني ان قائد منطقة الشـــويخ العقيد عبدالرحمن الشراح أمر 
بوضع املواطن حتت احلراسة في مستشفى الرازي والتحفظ 
على املواد  املخدرة بعد كشـــف حيازته لها متهيدا الحالته إلى 
اإلدارة العامة ملكافحة املخدرات الستكمال التحقيقات معه ووفق 
مصدر امني فإن حادثا مروريا اسفر عن اصابة 4 اشخاص وقع 
في الواحدة من فجر امس على الدائري اخلامس في تقاطعه مع 
منطقة الري وتعامل معه رجال الطوارئ الطبية ومنهم جمال 
رشيد ومحمد عبدالعزيز وسعيد محمد وعبداهلل حسن وعلي 

سالم وشادي النجار.
واضاف املصدر استدعت حاالت املصابني نقلهم الى مستشفى 
الرازي وكانت املفاجأة لدى االطباء ورجال العالقات العامة في 
مستشـــفى الرازي حينما كشفوا ان احد املصابني يضع حزاما 
حديديا مشـــدودا الى الظهر ولدى نزع احلزام متهيدا لعالجه 
اكتشـــف رجال عالقات الرازي وجود مخـــدرات ملفوفة على 

احلزام الطبي.
واشـــار املصدر الى انه مت ابالغ عمليات الداخلية بالواقعة 
ليسارع العقيد الشراح الى موقع البالغ ويأمر بالتحفظ على 

املتهم واملضبوطات.
من جهة اخرى متكن رجال مباحث اجلهراء ايضا من ضبط 
هندي باع كرتون خمر ريد ليبل مقابل 650 دينارا ومت ضبطه، 
وبتفتيش مسكنه عثر بداخله على 5 كراتني اخرى وجار التحقيق 

معه ملعرفة مصدر هذه اخلمور.
كما متكن رجـــال مباحث مبارك الكبير مـــن ضبط عاملي 
 بناء من اجلنســـية املصرية بعد ان باعا اصبع حشيش وعثر

بحوزتهما على نحو 200 غرام من مادة احلشيش اعترفا باالجتار 
به.

ضبط لصوص سيارات زوار السجن المركزي
والجانيان بدون اعترفا بسرقة 12 سيارة

سرقة 6000 دينار تكشف مزور جواز

عبداهلل قنيص
متكن رجال ادارة بحث وحتري محافظة اجلهراء 
بقيادة املقدم ســــعد العدواني ومساعده الرائد عمر 
الرشــــيد من اغالق قضايا سرقة السيارات املتوقفة 
قبالة الســــجن املركزي وذلك بعد توقيف شابني من 
غير محددي اجلنسية اعترفا بسرقة 12 مركبة كانت 

متوقفة مقابل السجن املركزي.

وقال مصدر امنــــي ان تزايد اعداد املركبات التي 
تعرضت للسرقة اثناء تواجدها مقابل السجن الشخاص 
يكونون في الغالب في زيارة القاربهم دعت العدواني 
والرشيد الى تشكيل فريق عمل، واستطاع رصد شابني 
يحاوالن كسر احدى املركبات ليتم ضبطهما، حيث 
اعترفا بسرقة 12 مركبة جميعها كانت متوقفة مقابل 

املركزي وارشدا عن بعض من سرقاتهم.

أمير زكي ـ عبداهلل قنيص
أسفرت قضية سرقة 6000 دينار 
عن اكتشاف عصابة تزوير جوازات 
الســــفر اخلاصة باآلسيويني كما 
كشــــفت عن أن املتهم في السرقة 
حضر الــــى الكويت بجواز مزور 
حيث أبعد من قبل على ذمة قضية 
ادارة مسكن لألعمال املنافية لآلداب 
قبل فترة طويلة ثم عاد الى البالد 

مستخدما جواز سفر مزورا.
وقال مصــــدر امني ان مواطنا 
ابلغ عمليات الداخلية عن سرقة 
6000 دينار من منزله وانه يتهم 
وافدا اسيويا يعمل لديه وتوارى 
عن االنظار، مشــــيرا الى ان اسم 

الوافد ادرج على قوائم املطلوبني 
على ذمة قضية السرقة، ومت حتديد 
مكان اقامته من قبل إدارة التنفيذ 
املدني وانطلق للقبض عليه الرائد 
اسماعيل الشطي، وكانت املفاجأة 
حينما مت االستعالم عن اآلسيوي 
بعد القبض عليه من خالل البصمة 
التعرفية اذ كشــــفت البصمة ان 
اآلسيوي ليس اسمه كما هو مدون 
في جواز ســــفره والذي دخل به 
البالد بل اسمه مختلف وسبق ان 
دخل البالد قبل عشرة اعوام باسمه 
احلقيقي وابعده وعاد إلى البالد قبل 

3 سنوات بجواز مغاير مزور.
واضاف املصدر: قام املقدم بدر 

القطان فــــي إدارة التنفيذ املدني 
بإخضــــاع اآلســــيوي للتحقيق 
ليعترف بأنه اشترى اجلواز املزور 
داخل موطنه كما كشف عن عصابة 
اخرى فــــي الكويت تقوم بتزوير 
اجلوازات للراغبني في الهرب من 
الكويت وجار ضبط العصابة التي 
كشف عنها الوافد اللص. من جهة 
أخــــرى، ألقى رجال التنفيذ ايضا 
القبض على وافدين من اجلنسية 
اجلورجيــــة بعد ان صدر بحقهما 
حكم باحلبس 5 سنوات لكل منهما 
جراء محاولتهما تهريب خمور الى 
البــــالد اثناء حضورهما من منفذ 

خباري العوازم.

أمير زكي
»زوجتي التي تركتها صباحا 
في املنزل أراها اآلن برفقة شخص 
ورأيتها بأم عيني في حالة هيام 
مع شــــخص مجهول«، هذا هو 
فحوى بالغ تلقته عمليات وزارة 

الداخلية صباح امس.
وقال مصدر امني: فور تلقي 
الداخلية لهذا  عمليــــات وزارة 
البالغ الغريب توجهت دوريات 
تابعة الى محافظــــة الفروانية 
حيث متكنت من رصد السيارة 
التي كانت بداخلها زوجة املواطن 
املبلغ وسائق السيارة ولم يكتف 
رجال جندة الفروانية بتوقيف 
الزوجة ومرافقها، وامنا حالوا 
دون تهور الزوج املبلغ واقتادا 
الزوجة ومرافقها الى االختصاص 
ملعرفة قصة العالقة التي تربط 

بينهما.

مواطن يبلغ 
»العمليات«: »زوجتي 
مع ريال على الرابع«

طبيب مصري يتهم بطالً رياضياً بالنصب عليه

لصوص يستولون على 5 كمبيوترات
من المبنى الرئيسي لوزارة الصحة

تسلّم منه 28 ألف دينار واختفى

أمير زكي
أمـــر وكيل وزارة الداخلية املســـاعد لشـــؤون 
املؤسسات اإلصالحية وتنفيذ األحكام باإلنابة اللواء 
ماجد املاجد باإلسراع نحو توقيف بطل رياضي قام 
بالنصب على طبيب مصري اجلنسية واستولى منه 
على 28 ألف دينار، كما تبني من االســـتعالم حول 
سجالت قضايا البطل الرياضي انه مطلوب بـ 70 ألف 
دينار أخرى بعضها في قضايا نصب مماثلة. وقال 
مصدر امني ان طبيبا مصريا تقدم الى النيابة العامة 
وقدم الى جهات التحقيقات إيصال أمانة بقيمة 28 
ألف دينار، مشيرا الى انه تعرف على شخص عرف 
نفسه بأن لديه شبكة عالقات واسعة وانه بإمكانه 

أن يستورد إليه مركبات من خارج الكويت بقصد 
االجتار وبأسعار تنافســـية على ان يقوم الطبيب 
ببيعها داخل البالد بأرباح تصل الى 3 آالف دينار 
لكل سيارة، وعليه وعلى حسب إفادة الطبيب قام 
باالستدانة من احد البنوك احمللية ومنح املبلغ للبطل 
الرياضي الذي توارى عن األنظار بعد تسلمه املبلغ 
املالي. وأشـــار املصدر الى ان النيابة أمرت بسرعة 
ضبط املتهم وأرسلت كتابا بهذا اخلصوص إلى إدارة 
التنفيذ املدني، ولدى االستعالم عن البطل الرياضي 
تبني انه مسجل عليه عدة قضايا تبلغ قيمة املبالغ 
املستحقة عليه فيها 70 ألفا بخالف املبلغ املالي الذي 

تسلمه من الطبيب املصري.

هاني الظفيري
تقدم مســـؤول في وزارة الصحة وابلغ عن 
سرقة 5 أجهزة حاسوب من مبنى الوزارة وذلك 
عن طريق التسور ورفض املسؤول والذي تقدم 
ببالغ الى مخفر الشويخ اتهام احد بالسرقة وعليه 
مت تسجيل قضية سرقة ضد مجهول وااليعاز الى 
األدلة اجلنائية لرفع البصمات متهيدا لتوقيف 
اللصوص، يذكر ان احد املستشفيات في منطقة 
الصباح الصحية تقـــدم قبل فترة ببالغ مماثل 

وتضمن سرقة جهازين للحاسب اآللي.
من جهة اخرى تعرض منزل مواطن في منطقة 
النعيم للسرقة حيث متكن لصوص مجهولون 
من ســـرقة 5 أجهزة الكترونية عبارة عن تلفاز 
وريسفر عجيب وكمبيوتر محمول وهاتف نقال 
و»D.V.D« الـــى جانب 100 دينار كما اكد املجني 
عليـــه ان اللصوص لم يكتفوا بالســـرقة وامنا 
اتلفوا محتويات املنزل وســـجلت قضية سرقة 

واتالف مال الغير.


