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مفرح الشمري
أعل���ن احملامي محمد حم���زة عباس انه 
تقدم بعدد من الش���كاوى الى النائب العام 
ضد عدد م���ن الصحف وأعضاء من البلدي 
بدعوى إساءتهم ملدير بلدية اجلهراء. وقال 
احملامي عباس في بيان أصدره أمس انه في 
شهر ابريل املاضي تعرض موكله مدير بلدية 

اجلهراء لهجمة شرس���ة، حيث قام البعض 
باتهام مدير بلدية اجله���راء بأنه يتحرش 
باملوظفات ويسرق املال العام وقامت بعض 
الصحف بدورها بنشر هذه االتهامات. وأضاف 
احملامي محمد حم���زة عباس ان ما تعرض 
له موكله يعتبر مساسا بشخصه وسمعته 
وكرامته، وان التهم التي نشرت في بعض 

الصحف على لسان بعض أعضاء املجلس 
البل���دي ال يوجد عليها دليل أو س���ند من 
الواقع والقانون، وانه لو صحت هذه التهم 
لتمت معاقبة موكل���ه وعزله من منصبه، 
ولكن مدير بلدي���ة اجلهراء مازال مبنصبه 
القيادية املشهود  ويعتبر من الشخصيات 

لهم بالكفاءة واالجتهاد.

مدير بلدية يقاضي صحفًا وأعضاء بالبلدي بتهمة المساس بسمعته وكرامته

»منّجد نصاب« يسقط بـ 7 قضايا في مبارك الكبير
كان يصطاد ضحاياه عبر إعالنات الصحف

توقيف 3 أشخاص اختطفوا مواطناً وحاولوا قتله في األحمدي

بائعة زهور نجت من محاولة اعتداء

1500 دينار طارت من مصري عن طريق اإلنترنت

خادمة فلبينية تنهي حياتها طعنًا
وتعّض زميلتها الهندية قبل وفاتها

عبداهلل قنيص
متكن رجال ادارة بحث وحتري محافظة مبارك 
الكبير بقيادة العقيد وليد الدريعي ومس���اعده 
املقدم سالم اجلوسري من توقيف وافد سوري 
ارتكب 6 قضايا نصب من خالل انتحاله صفة 

منجد.
وقال مصدر امني ان عدة بالغات وردت الى 
العقي���د الدريعي عن وافد ينش���ر اعالنات في 
الصحف االعالني���ة ويؤكد من خالل االعالنات 
انه يقدم خدمة تنجيد االثاث بأسعار تنافسية 

ومن ثم يتسلم مقدما ويتوارى عن االنظار.
واش���ار املصدر الى ان الدريعي واجلوسري 

توصال الى محل اقامة الوافد في اجلليب وضبطه، 
وبالتحقيق معه اعت���رف بعمليات نصبه ومت 
عرض���ه من خالل طابور ع���رض على عدد من 

املجني عليهم والذين تعرفوا عليه.
من جهة اخرى، احال مدير ادارة بحث وحتري 
محافظة االحمدي العقيد عادل احلمدان ومساعده 
املقدم مشعل العنزي 3 اشخاص بتهمة الشروع 

في اخلطف. 
وكان مواطن ابلغ عن ان 3 اشخاص حاولوا 
خطفه مقابل منزله اثر خالف ليتم حتديد اجلناة 
وضبطهم واعترفوا بأنهم خططوا خلطف املجني 

عليه لتصفية عوالق مادية.

محمد الجالهمة
أح���ال مدير أمن محافظ���ة الفروانية وافدا من 
اجلنسية املصرية بتهمة محاولة حتريض بائعة 
زهور على الفسق والفجور وهتك عرض أنثى، وكانت 
الوافدة وهي من اجلنسية الفلبينية قد استغاثت 
باملارة بعد ان دخل الوافد الى محل تعمل به كبائعة 

زهور وحاول االعتداء عليها داخل احملل.

من جهة اخرى، أحيل مواطن ووافدة فلبينية 
الى اإلدارة العامة ملكافحة املخدرات بعد ان ضبطا 
من قبل دورية تابعة ملخفر ميناء عبداهلل، داخل 
سيارة وبحوزتهما زجاجة خمر وكانا حتت تأثير 

تعاطي املواد املسكرة.
ومتت مصادرة زجاجة اخلمر وسجلت قضية 

سكر في مكان عام.

محمد الجالهمة
تق���دم وافد مصري الى اح���د مخافر محافظة 
حولي مبلغا عن س���رقة 1500 دينار عبر شبكة 
االنترنت. وقال الوافد انه صدم بان رصيد حسابه 

نقص بش���كل فجائي 1500 دينار، وحينما راجع 
البن���ك ابلغ ان هذا املبلغ س���حب عبر 3 دفعات 
متت من خالل االنترنت، وسجلت قضية تزوير 

في محرر بنكي.

هاني الظفيري
في حادثة شديدة الغرابة، أقدمت وافدة فلبينية 
على محاولة االنتحار بطعن نفس���ها بسكني حاد، 
وكادت واف���دة هندية تقيم في غرفة الفلبينية ان 
تدفع حياتها ثمنا جراء محاولتها منع القتيلة من 

االنتحار بهذه الطريقة.

وقال املنسق اإلعالمي في ادارة الطوارئ الطبية 
عبدالعزيز بوحيمد ان بالغا تلقته عمليات الطوارئ 
فجر أمس عن إصابة خادمتني، وتبني ان إحداهما 
حاولت طعن نفسها واألخرى أصيبت بعضة بعد أن 
حاولت منع زميلتها من تسديد الطعنات املتالحقة 

الى جسدها.

مركز رياض

أب����دأ مقالتي مبقولة »جاسوس����ية 
امرأة...كشفت خيانة زوجها«، فهي مأساة 
أخالقية من رجل مسن ألهته متطلبات 
احلياة، فلهث وراءه����ا وانغمس وراء 
شهواته ناسيا عشرة العمر مع زوجته 
التي صبرت معه وعاونته على متطلبات 
احلياة إال انه خان األمانة وجرى وراء 
نزواته الشخصية، فالواقعة هي قصة 
حقيقية وليست من إبداع خيال كاتب 
او تأليفا لقصة، واملأساة كما أتناولها 
ه����ي ملواطنة وأقول زوجة بدأ الش����ك 
يراودها حول سلوكيات زوجها خاصة 
بعد خروجه عل����ى التقاعد، وبدال من 
التقرب لربه أصب����ح كثير الغياب عن 
منزله دون مبررات مقنعة، فتارة يتحجج 
بالذهاب إلى مزرعته، وتارة بذهابه إلى 
الديوانية، ومرة ثالثة يتحجج بأنه ذاهب 
إلى احلالق، حتى أصبح غيابه ش����به 
كامل عن املنزل، وهو ما جعل الزوجة 
يتسرب الشك داخلها فراودتها الفكرة 
إلى اللجوء لطرق مبتكرة لرصد حتركات 
زوجها حتى هداها تفكيرها إلى االستعانة 
بأجهزة اجلاسوس����ية التي تباع على 
االنترنت وأجهزة الرصد والتصنت التي 
تباع في احملالت االلكترونية التي تعلن 
عن منتجاتها ف����ي الصحف اإلعالنية، 
ونتيجة ذلك قامت بشراء جهاز تصنت 
هاتفي يش����به القلم وميكن وضعه في 
أي مكان دون ان يراه أحد، ويستطيع 
هذا القلم بآلة التسجيل التي بداخله ان 
يلتقط ويسجل لساعات أي محادثة تدور 
في نطاق ال� 3 أمتار بوضوح تام وقامت 
بوضع ذلك اجلهاز داخل سيارة زوجها 
وكان كلما عاد إلى املنزل ذهبت لسيارته 
واستعادت القلم ثم تقوم بتفريغ احملادثة 
واالستماع إليها بعد أن تقوم بتحميلها 
على جهاز الكمبيوتر، ولكنها كانت تسمع 
صوته دون سماع صوت من يحادثه، 
ولكن محادثته كان يتبني منها انه يحادث 
امرأة خاصة انه كان مبحادثته يتغزل 
في جمالها وأنها س����معته يحدد موعدا 
ملن يحادثها للقدوم إلى الكويت لكنها لم 
تستطع حتديد ميعاد املقابلة ومت تسجيل 

تل����ك املكاملات طيلة 
شهر حتى توصلت 
الى أنه ينوى لقاءها 
بالكويت في ش����هر 
)أغسطس( بعد أن 
عرفت انه أرسل لها 
كارت زيارة، ونظرا 
الزوج����ة  لتله����ف 
ملعرف����ة املزي����د من 
خيانة زوجها وأثناء 
بحثها ع����ن أجهزة 
الرصد اجلاسوسية 
التي تباع للجمهور، 
عن طريق االنترنت 

وجدت جهازا صغيرا ميكن رصد حترك 
أي سيارة وحتديد موقعها عن طريق 
استخدام تقنية ال� GPS لتلك املوجودة في 
الهاتف النقال فقامت بشرائه ووضعته 
أسفل مقعده بالس����يارة، وهذا اجلهاز 
عبارة عن قطعتني األولى تزرع بالسيارة 
واألخرى تك����ون بحوزتها وهي قطعة 
على ش����كل شاش����ة هاتف متكنها من 
رصد حتركات القطعة األولى املزروعة 
بالس����يارة، وبالفعل من����ذ اليوم األول 
الزوجة في حتديد  لزراعتها جنح����ت 
حت����ركات زوجها حتى كان اليوم الذي 
طلب في����ه موعدا مع امل����رأة التي كان 
يحدثها على الهاتف، وعلمت انه ستتم 
مقابلتها يوم الثالثاء )املاضي( وعليه 
قامت الزوجة بإبالغ ابنتها وزوج ابنتها 
بكامل تفاصيل العالقة الغرامية لوالدها 
ومت رصد موقع س����يارة زوجها أثناء 
وقوفه مبنطقة شرق، وبالفعل توجهت 
صوب مكان زوجها فوجدت س����يارته 
أم����ام فندق ثالث جنوم وتوقفت خلف 
سيارته حتى شاهدته خارجا من الفندق 
وبصحبته شابة عشرينية حسناء، فصدم 
الزوج العاشق حلظة رؤيتها مع ابنتها 
وزوجها، وحاول الهرب إال أنها منعته 
من الفرار وقام����ت باالتصال بعمليات 
النجدة إلثبات حالة خيانة زوجها لها، 
خاصة أنها اكتشفت أنه استأجر لها غرفة 
بالفندق ملقابلتها فيها، فقامت بالتوجه 

الدعية  إلى مخف����ر 
لتسجيل قضية ضد 
زوجها خليانته لها 
طيلة عشرته لها وهي 
القصة التي انفردت 
»األنباء« بنشر كامل 
تفاصيلها في عددها 
الصادر مساء أول من 

أمس السبت.
اتناول  ان  وقبل 
الواقع����ة مبنظ����ور 
قانون����ي راودتن����ي 
بعض االسئلة الهامة، 
الزوج  ان  صحي����ح 
اخطأ بإتيانه ه����ذه االفعال الالخالقية 
وخيانته لزوجته لكن السؤال الذي يطرح 
نفسه هل استطاعت تلك الزوجة تغطية 
احتياجات زوجه����ا واعطاءه ما يكفيه 
الشباع رغباته؟ ال شك ان االجابة بالنفي 
النه لو اخذ ما يكفيه وش����اهد اهتمام 
زوجته به ملا جلأ الى خيانتها، لذا كان 
على الزوجة مراجعة نفسها قبل ان تطلب 
الطالق كما جاء ف����ي الواقعة الن حكم 
الطالق بعد هذه العشرة الطويلة هو ال 
شك هدم لألسرة واملنزل، كما ان هناك 
س����ؤاال يطرح نفسه ايضا هل لو كانت 
الزوجة نظ����را لظروفها الصحية او ما 
شابه ذلك تترك لزوجها ان يتزوج عليها 
السيما ان الدين االسالمي يبيح له اجلمع 
بني الزوجات في حالة االقتدار وهو في 
تلك الواقعة مقتدرا؟ االجابة بالنفي الن 
كيان املرأة وتكوينها يأبى عليها ان يتزوج 
عليها زوجه����ا لذا كان التقصير الواقع 
منها وعدم اشباعها لرغبات زوجها هو 
ما دفعه الى خيانتها، االمر الذي يجب 
معه على الزوجة ان جتلس مع نفسها 
لبيان اسباب تلك اخليانة، نأتي لنقطة 
اخرى هل ما بدر من الزوجة بتجسسها 
على زوجها بهذه الوسائل االلكترونية 
احلديثة يعد س����لوكا أخالقيا منها؟ ال 
شك ان االجابة بالنفي النه قبل قيامها 
بالتجسس او بتفكيرها بهذه الوسائل كان 
لزاما عليها ان تتفاهم معه وتتحاور لعلها 

جتد حال لهذه املشكلة، وهي انصرافه عن 
منزله، وان حتاول اشباع رغباته بدال من 
التجسس عليه باستعمال تلك الطرق التي 
متتزج فيها املهانة الزوجية باالساليب 
الالخالقية، اما عن املنظار القانوني لهذه 
الواقعة بكل تفاصيلها فقد جرمها قانون 
اجلزاء الكويتي وأفرد لها نصا مستقال 
وهو ن����ص املادة 195 من قانون اجلزاء 
والتي جاء نصها »كل شخص متزوج - 
رجال كان أو امرأة – اتصل جنسيا بغير 
زوجة وهو راض بذلك وضبط متلبسا 
باجلرمية يعاقب باحلبس«، فال شك أن 
جرمية العاشق )الزوج( تشير من قريب 
أو بعي����د إلى حص����ول الزنا، وآية ذلك 
إرساله دعوة زيارة للحسناء العشرينية 
لزيارة الكويت فضال عن حجزه لغرفة 
لها في الفندق ذي الثالث جنوم، وتردده 
عليها في ذلك الفندق، كل ذلك أمام أمارات 
تقطع بحدوث جرمية الوطء بشبهة أال 
وهي جرمية الزنا باتصاله بامرأة غير 
زوجته راضيا بذلك الفعل.. صحيح انه لم 
يضبط متلبسا بالزنا لكن دالئل األحوال 
والقرائن تش����ير من قريب أو بعيد إلى 
حصول اجلرمية، وهو من الدالئل التي 
تدلل على توافر أركان تلك الواقعة وهو 
ما تسفر عنه حتقيقات النيابة العامة... 
والبني ان املشرع اجلزائي قد شدد على 
تلك الواقعة التي تعتب����ر نقضا لعقد 
الزواج واعتداء على الزوج املجني عليه 
كما ان فيها اعتداء على املجتمع بأسره، 
وأفرد لها عقابا باحلبس مدة ال جتاوز 
خمس سنوات وان كانت احملاكم والشرع 
يتشددون في تثبيت هذه اجلرمية التي 

غالبا ما تثبت اال بشهود وتلبس.
 وفي النهاية أقول ان تلك اجلرمية 
تعد من اكبر الكبائر التي حرمها املولي 
عز وجل وانزل حتذيرا من مقاربتها في 
جميع األديان السماوية، فضال عن أنها 
نقض لعرى عقد الزواج، فكان البد من 
تشديد العقاب عليها ملنع كل من تسول 
له نفسه من أحد الزوجني اقتراف ذلك 

اإلثم ألنه السبيل إلى الفقر واملرض.
www.riyad-center.com

تجسس الزوجة على زوجها يكشف خيانته لها

بقلم: المحامي رياض الصانع

احملامي محمد حمزة عباس
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عبداملجيد لل�ساعات

عبداملجيد لل�ساعات: الكويت ــ جممع الأوقاف

الدور الأر�سي ــ حمل 91 ــ 93

مقابل ال�سارع العام تلفون: 22430543 فاك�س: 22430544

عبدال�سمد لل�ساعات

الريا�س: 4706530 )9661+(

جـــــــدة: 6515177 )9662+(

الدمـــام: 8345716 )9663+(

ن�سرتي وندفع نقداً

ن�ستبدل القدمي باحلديث

ملجوهراتكم و�ساعاتكم الثمينة 

)جديدة ــ قدمية ـــ م�ستعملة(

�صيانة التكييف املركزي
 غ�سالت- طباخات
- وحدات تكييف
خدمة 24 �ساعة

ثــاجــات - فــرايــزرات -بـــرادات 

املتحدة
23717770

الصيانةاملهبولةامغرة

> اخلزانات مقاومة للبكتريا والفطريات والصدأ.

> اخلزانات متوفرة باحجــام مختلفـــة من 250 جالون  إلى 5000 جالون.

> نقوم بجميع أعمال الديكور )قبب - مظالت(.

ال�سركة املتحدة للفيربجا�س

245743402371777065999661

املتحدة
65999661

سيـــــدتي
مشاتل المسيلة للمقاوالت الزراعية

يمكنك االن تصميم 
38 د.ك شهريًاوإنشاء حديقتك بقسط 

بالتعاون مع

Tel.: 24751734 ,Fax: 24734868

لعاناتــكم في دلـيـــل

2 4 8 3 0 8 0 5     2 4 8 3 0 3 2 2

لعاناتـــــــكـم

في دلـيـــل

2 4 8 3 0 8 0 5
2 4 8 3 0 3 2 2

ال�سنـاعـات البـال�ستيكـيـة

اخلزان كفــالـة

10 �سنوات

3 LAYER
3 طبقات

GAL-1000

الربيطاين  املجل�س  �سهادة  على  حا�سلة 

للمياه+ �سهادة الهيئة الوطنية ال�سحية الأمريكية

99240067حممود - 97390457اأحمد
99409350اإيــــاد - 99029044 اأنـــور

24742623)

للبيع �صقة يف لبنان
يف منطقة فالوقة

للبيع بيت دورين
و�سرداب �سارع عام زاوية 

م�ساحة 950م2 مدخل املنطقة 

للبيع باالندل�س
زواية م�ساحة 507م2

�سوم 190 األف

للبيع 3 اأدوار و�صرداب
دخل 1750د.ك يف �سباح 

النا�سر واجهة 25م

66264573  - 90099075  - 99139003

محالت + مكاتب + م�ساحات مفتوحة

60090669

للإيجار في ال�صالمية

ت�صليح بكفالة
تكييف مركزي

ثاجات -غ�سالت
تلفزيون - �ستايت

55716553 - 99716558
�سركة هال العربية

خدمة 24 �ساعة

امـريـكـي- يـابـانـي-المــانـي
يوجــد فحـ�ص كمبيـوتر

24812170 الجودة + ال�سعر

بـن نــخـــي 
المكائن والجيراتلبيع وتركيب

جميع انواع ال�سيارات

باأعلى الأ�سعار من اأمام املنزل

 ن�ســــرتي

99597606
الدفع كا�س قبل التحويل

كفالة 10 �سنوات

خزانات مكفولة �سحيًا - مانعة للطحالب - بانيوهات - ديكورات - عزل برك - مظات - 

�ساليهات - برادات + احوا�س �سباحة

امل�سنع

99551000
الفحيحيل

23913320
مبـيعات

23912535
امـغـرة

24566606

4383 9955 - 4900 2481&كـلني رايـت

خدمة 24 �ساعة


