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نيجيريان ينصبان علي مصري بدو�رات مزيفة
كتب ـ أيمن فاروق ومني يحيي:

تمكنت اbدارة العامة للمعلومات والتوثيق بوزارة الداخلية من ضبط
نيجيريين يقومان بالنصب علي المواطنين باستخدام شبكة المعلومات

الدولية في الترويج لجائزة روتاري .

وسحب مبالغ مالية من ضحاياهم مقابل اشتراكهم في تلك المسابقة, كما قادت

جهود ضباط اإلدارة بإشراف اللواء محمود الرشيدي مساعد وزير الداخلية

للمعلومات والتوثيق, إلي منع جريمة نصب جديدة كان المتهمان يعتزمان القيام

بها, وذلك في أثناء ضبطهما متلبسين مع أحد ضحاياهم في قضية الجوائز

المزيفة, وبحيازتهما خزانة حديدية بداخلها مجموعة من األوراق في حجم

الدوالر, واعترف المتهمان بقيامهما بالنصب علي المواطنين باستخدام تلك

الحيل المختلفة, وأحيلوا إلي النيابة العامة التي تولت التحقيق.

وكانت إدارة مكافحة جرائم الحاسبات وشبكات المعلومات قد تلقت بالغا من

المواطن سمير قادوس والمقيم بمدينة المنصورة بتضرره من قيام شخص مجهول

بالنصب عليه من خالل شبكة اإلنترنت بإرسال رسائل إلي عنوان بريده

اإللكتروني تفيد ربحه خمسمائة ألف دوالر في مسابقة روتاري بأحد المواقع

االلكترونية, األمر الذي أقنعه بالمبالغ المالية المعلن عنها, مما دفعه الرسال

البيانات والمستندات الخاصة به وكذا مبلغ مالي قدره سبعة آالف دوالر مقابل

رسوم إنهاء اإلجراءات علي دفعات عن طريق إحدي شركات تحويل األموال

من خالل أحد البنوك. وقد أكدت التحريات صحة تلك الواقعة, وبتنسيق

اإلجراءات مع قطاع مصلحة األمن العام ومديرية أمن القاهرة أمر اللواء محمود

الرشيدي بضبط المتهمين في أثناء مقابلتهما للمبلغ مدعين تسليم الجائزة له

سنة), ولقمان42يورو, وتبين أن المتهمين هما: بيلو شكرو عالني(5000مقابل

سنة), نيجيريان الجنسية, وقد أحيال إلي النيابة العامة التي تولت38مصطفي(

التحقيق.
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ا�ھرام مؤسسة من مسبق إذن دون مادة أى طبع أو توزيع أو نشر يحظر ا�ھرام،و مؤسسة لدى محفوظة النشر حقوق جميع
ahramdaily@ahram.org.eg اليكترونى البريد على راسلنا
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