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«داهية بنغالي» يتظاهر مبهنة «غّسال» صباحًا لسرقة املركبات
و«يكشخ» بأرقى األزياء واملاركات مساًء لسلب الهواتف الذكية

محمد اجلالهمة

بعد جهــود امتدت أليام 
وقيام عدد من رجال اإلدارة 
العامة للمباحــث اجلنائية 
بارتداء مالبس عمال النظافة، 
استطاع رجال األمن اجلنائي 
اإليقاع بوافد بنغالي ينطبق 
عليه لقب «الداهية» اذ متيز 
مبكر شديد، فكان يعمد الى 
ارتــداء زي عامــل تنظيــف 
ســيارات «غّســال» صباحا 
وذلك لســرقة املركبات، اما 
مســاء، فكان يرتــدي أفخم 
املالبس ويضع في معصمه 
ويتعمــد  فاخــرة  ســاعة 
إيقــاف ســيارة فارهــة من 
بني املســروقات امــام الباب 
الهواتف  اخلارجي حملــالت 
النقالــة، وذلك حتى يغرس 
الطمأنينة في نفوس موظفي 
محــالت الهواتــف ويهــرب 
بالهواتف الذكية بعد ان يوهم 
املوظف بأنه سيأتي له بقيمة 

اجلهاز من السيارة.
أمــا الغرابــة فــي الوافد 
البنغالــي «املخالف لقانون 
اإلقامة» ومن خالل التحقيقات 
معه فانه اعترف بسرقة ١٤ 
مركبــة وعشــرات املركبات 
االخــرى عن طريق الكســر 
واالستيالء على ما خف وزنه 
وغــال ثمنه مــن داخلها، اما 

اجلرائم املرتكبة وجهودهم 
إلغالق القضايا املسجلة ضد 
مجهول ولردع كل من تسول 
له نفسه احلصول على مال 
غيره بأي وسيلة كانت، مؤكدا 
مضي رجــال األمن اجلنائي 
في التصدي ملختلف اجلرائم 
وإحالة مرتكبيها الى القضاء 

مهما طال الوقت.
ولكن ما قضية البنغالي 
الداهية بشكل مفصل، وكيف 
سقط في قبضة قطاع األمن 
اجلنائي؟ هذه االسئلة أجاب 
عنها مصدر أمني بالقول: في 

املباحث بارتداء زي النظافة 
والقيام بأعمال العمال مثلما 
يقومون، حتى ال يتم كشفهم 
أو يثيــروا الريبة للمتهم ما 
أســفر عــن االيقــاع باملتهم  
باجلرمية املشهودة، وعليه 
مت ضبطه وفتح حتقيق معه 
ليكشف عن احلقائق كاملة، 
حيث قــال انــه يتوجه الى 
املناطق املســتهدفة مبركبة 
قدمية وهي مركبة مسروقة 
حامال «سطل مياه» متظاهرا 
الســيارات، ومن ثم  بغسل 
يقوم بتــرك تلك املركبة في 

يقوم بالصعود إلى املركبة 
والهروب بها، وحتى ال يسقط 
سريعا يقوم بوضع لوحات 
مغايرة عليها وتلك اللوحات 
تعود هي األخرى لسيارات 

مسروقة ايضا.
يفعــل  مــاذا  ولكــن 
بالسيارات؟ هذا السؤال أجاب 
عنه املصدر قائال: اســتنادا 
الى افادات الوافد كان يقوم 
ببيع السيارات القدمية بعد 
نزع لوحاتها كســكراب، أما 
املركبات احلديثــة فيبيعها 
بأســعار بخســة لبعــض 

اآلونة األخيــرة وردت عدة 
بالغات في عدد من املناطق 
السكنية، وكشفت البالغات 
عن تعرض مركبات للسرقة 
ســواء عن طريق الكسر أو 
ســرقة املركبات كاملة عقب 
تركهــا مقابــل املنــازل فــي 
وضعيــة تشــغيل وصعود 
أصحابها لدقائق إلى سكنهم.
مت  املصــدر:  وأضــاف 
إعــداد خطــة عمــل لإليقاع 
باجلانــي في املناطــق التي 
متت فيها الســرقات، حيث 
جرى اإليعاز لعدد من رجال 

مكان ما والتوقف في ساحات 
االنتظــار وبشــكل ال يثيــر 
االنتباه أو الشــكوك حوله، 
ومن خالل هذه احليل يحدد 
مركبــات متروكــة لفتــرات 
طويلــة ليقــوم بســرقتها 
بواسطة مفاتيح مصطنعة، 
وكذلك يتجول بني املركبات 
احلديثــة بحيلــة التنظيف 
ومــا إن يرصــد بداخلها أي 
أغــراض قيمة يقوم بكســر 
زجاجها وسرقة ما بداخلها، 
وحينما يرصد شخصا تاركا 
سيارته في وضعية التشغيل 

االشــخاص جــار ضبطهم، 
وأرشــد املتهــم عــن بعض 
السيارات التي سرقها مؤخرا 

ولم يتصرف فيها.
وأضــاف املصــدر: متت 
التحقيــق مع املتهم  إعادة 
للوقوف على جرائم أخرى 
ارتكبهــا خاصــة وســط 
معلومات عن ارتكاب جرائم 
ســرقة هواتف من محالت 
مبركبات مســروقة، حيث 
اعترف املتهم بأنه كان وبعد 
ان يسرق املركبات احلديثة 
يتوجه إلى محالت الهواتف 
في مناطق مختلفة ويتعمد 
ان يوقــف الســيارة مقابل 
احملل وإظهار لوحاتها للبائع 
ويتعمد ايضا ارتداء افخم 
االزياء وساعة ثمينة ومن ثم 
يتفق على شراء احد الهواتف 
الذكيــة، وبعد االتفاق على 
الســعر يبلغ البائــع بأنه 
ســوف يأتي بقيمة اجلهاز 
من داخل السيارة املتوقفة 
امام احملــل، ومن ثم يدخل 
إلى السيارة ويحكم إغالقها 
من الداخل وينطلق بها تاركا 
للبائع التقاط رقم اللوحة. 
وبسؤاله عن عدد االجهزة 
التي سرقها بهذه الطريقة، 
قال: بصراحة ال اســتطيع 
حصرها ألنهــا كثيرة جدا 

وفي مناطق متعددة.

اعترف أمام «األمن اجلنائي» بسرقة ١٤ مركبة وكسر العشرات وهواتف ال حصر لها من محالت مختلفة

واخرى ارشيفية للص يسرق مركبة مبفتاح مصطنعصورة أرشيفية لوافد يقوم بغسيل السيارات

الهواتف املتنقلة التي يسرقها 
بحيلــة «اخطــف واجــري» 
فلم يستطع حصرها مرددا 
في هــذه اجلزئية «القضايا 
عديدة جدا وفي أماكن متفرقة 
وأسواق متعددة ال أستطيع 
حصرهــا». هذا وجار إحالة 
البنغالي الداهية الى النيابة 
العامــة بعــد إجــراء حصر 
للبالغات املســجلة بشــأن 

الهواتف املسروقة.
واعتبر مصدر امني أن ما 
قام به رجال األمن اجلنائي 
يندرج في إطار متابعتهم لكل 

يراقب الساحات وينتهز فرصة ترك السيارات في وضعية التشغيل وينطلق بها خالل ثواٍنرجال املباحث تعمدوا ارتداء زي عمال نظافة لإليقاع باللص وأوقفوه متلبسًا

مجهول بزّي عسكري سلب بنغاليًا هاتفه وأمواله بجوار «الرماية»

سرقة «فارهة» من مكتب بيع سيارات و«نارية» خالل احتساء القهوة

بالغ ضد مندوب باالستيالء على ٨٠٠٠ دينار إيجار ٥ عمارات

أمير زكي

كلف رجال مباحث الصليبة بفتح حتقيق في 
ادعــاء وافد بنغالي بتعرضه للســلب عن طريق 
انتحال صفــة مباحث من قبل شــخص مجهول 
يرتدي الزي العسكري، فيما لم يقدم الوافد املجني 

عليه معلومات تساعد في القضية خاصة لوحة 
املركبة أو نوعها، وبحسب مصدر أمني فإن بنغاليا 
يدعى سيد محمد من مواليد ١٩٧٩ ويقيم في منطقة 
الفنطاس قال إنه وفيما كان يسير بسيارته على 
الدائري الســادس الى مقر نــادي الرماية أوقفه 
شخص يرتدي الزي العسكري، حيث طلب منه أن 

يسلمه هاتفه النقال وحافظة نقوده  ليقوم اجلاني 
بوضع أغراض البنغالي في السيارة والهرب منه 
بشكل سريع، وهو ما حال دون أن يلتقط الوافد 
نوع الســيارة أو يلتقط رقم لوحتها، وســجلت 
قضية ســلب بانتحال صفة رجــال أمن، وأخذت 

القضية رقم ٤٦/٢٠٢٠ جنح الصليبية.

محمد الدشيش

عمم محققا مخفري الفنطاس والساملية أوصاف 
مركبة فارهة ودراجة نارية على عموم دوريات 
وزارة الداخلية والطلب ضبط املركبة والدراجة 
ومن يســتقلهما، وجاء تعميم احملققني أوصاف 
اآلليتني عقب تسجيل قضيتني بهذا اخلصوص.

وبحسب مصدر امني فإن صاحب مكتب بيع 
سيارات مبنطقة املهبولة قال انه وخالل حصر 
املركبــات املتوقفة مقابل احملــل فوجئ باختفاء 
سيارة معروضة للبيع وتبلغ قيمتها ٧٠٠٠ دينار، 
مؤكــدا ان مفتاح الســيارة داخــل احملل وهو ما 
يرجح ان يكون اجلاني قد سرق السيارة بواسطة 
ونش او من خالل مفتاح مصطنع رغم صعوبة 

الفرضية الثانية، نظرا ألن املركبة حديثة. وفي 
الساملية تقدم شاب كويتي، مشيرا الى انه ترك 
دراجته النارية ودخل احد احملالت املتخصصة 
في تقدمي القهوة وحينما خرج لم يجد الدراجة، 
مشــيرا الى انه قــام مبراجعة املــرور والبلدية 
وخلص الى ان الدراجة لم تسحب وإمنا سرقت، 

ومت تسجيل قضية.

محمد الدشيش

أدرج اسم وافد عربي على قوائم إلقاء القبض 
وعلى قوائم غير املصرح لهم بالسفر وذلك على 
خلفيــة بالغ تقدم به مواطن افاد فيه باســتيالء 
الوافـد على مبلـــغ ٨٠٠٠ دينـار قيمــة ايجـارات 

٥ عمارات ميتلكها في محافظة االحمدي.
وقال مصدر امني ان صاحب البنايات اخلمس 
ويبلــغ مــن العمر ٦٠ عاما قال فــي افاداته حول 
القضية بأن وافدا عربيا يعمل لديه بوظيفة محصل 
امــوال قام بتجميع االيجــارات التي مت جتميعها 
من حــراس البنايات بقيمة ٨٠٠٠ دينار وتوارى 

عن االنظار. وقال املبلغ انه غير متأكد اذا ما كان 
املندوب متواجدا في الكويت او غادر الى موطنه، 
مضيفا ان كل ما يعرفه انه اغلق هاتفه وذهب الى 
محل سكنه، وافاد اصدقاؤه بأنهم ال يعرفون عنه 
اي شــيء منذ اسبوع، ومت تسجيل قضية نصب 

واحتيال واحالتها الى االختصاص.

نشطاء يتداولون مقطعًا يوّثق استهداف مجهول ملركبات في الفحيحيل
محمد الدشيش

تداول نشطاء على وســائل التواصل االجتماعي 
مقطــع ڤيديو لشــخص مجهول وهو يقوم بســرقة 
املركبات املتوقفة مقابــل منازل قيل إنها في منطقة 

الفحيحيل.
هــذا، ولم يتســن لـ«األنباء» التأكد مــن املنطقة 
وتوقيت التصوير. وبحسب املقطع، املتداول فإن اللص 
بدا ملثما ويستقل مركبة صالون تبدو حديثة، حيث 
يتوقف بني املركبات ويستطلع محتوياتها من الداخل 
ثم يخرج آلة حادة من داخل مركبته ويقوم بكســر 
زجاج إحدى املركبات ويهرب إلى جهة غير معلومة.

وكمــا بدا في التصوير العلوي للڤيديو فإن زمن 
الواقعة هو ٧ فبراير اجلاري.

يستطلع محتويات السيارات قبل كسر زجاجها بآلة حادة

ملشاهدة الڤيديوصورة من املقطع املصور ويبدو اللص يكسر زجاج إحدى املركبات

مباحث العاصمة تعثر على أدوات شعوذة مع مواطن ابتّز مصريًا
سعود عبدالعزيز

متكن رجال مباحث العاصمة من ضبط مواطن 
قام بتوقيف مصري وسلبه مبلغا ماليا وإثبات 
شخصية، ومن ثم طلب منه مبلغ ١٠ دنانير مقابل 
ارجاع ما ســلبه منه. وعقب ان تســلم العشرة 

دنانير اإلضافية هرب الى جهة غير معلومة.

هــذا، وعثر رجــال املباحث مــع املتهم وقت 
ضبطه على اوراق ســحر وشــعوذة الى جانب 

مواد مخدرة.
هذا، واعترف املتهم بارتكابه واقعة سلب الوافد 
وأنــه كان في حالة غيــر طبيعية وقت ارتكابه 
الواقعة، وكان وافد مصري ابلغ االجهزة االمنية 
بأن شخصا يستقل مركبة قدم رقم لوحاتها الى 

رجــال االمن اوقفه وزعم انه من رجال املباحث 
وسلبه مبلغا ماليا وإثباتا ومن ثم طلب منه ان 
يعطيه مبلغ ١٠ دنانير فقط على ان يســلمه ما 
اخذه منه فقام بإعطائه املبلغ ولكنه هرب، وقال 
مصدر امني استطاع رجال املباحث ومن خالل 
رقــم لوحة املركبة ضبط اللــص وجار احالته 

الى االختصاص.

إلغاء حبس مواطن وجد بطاقة بنكية 
واشترى بها سجائر و«بفك» بـ ٤٠ دينارًا

قبلت محكمة اجلنايات 
معارضــة مواطن حلكمها 
الغيابي القاضي بحبسه ٥ 
سنوات مع الشغل والنفاذ 
عن تهــم تتعلق بالتزوير 
والتدليس والسرقة، وقضت 
مجددا باالكتفاء باالمتناع 
عن النطق بعقابه على أن 
يقدم تعهدا مصحوبا بكفالة 
ماليــة قدرهــا ٥٠٠ دينار 
يلتزم فيها بحســن السير 

والسلوك ملدة عامني.
إلــى  املتهــم  وأحيــل 

احملاكمة بعدما أسندت إليه النيابة العامة أنه 
وآخر ارتكبا تزويرا بأوراق بنكية وهي كشف 
حســاب املجني عليه بأن استخدما بطاقة 
الســحب اآللي اخلاصة به بعمليات شراء 
مببلغ ٤٠ دينارا و٧٠ فلسا بغير موافقته، 
كما ارتكبا تزويرا بورقة عرفية وهي كشف 
رول عمليات شركة اخلدمات املصرفية كي 
نت من خالل استخدام البطاقة املشار إليها، 

وتوصال بطريق التدليس 
إلى االســتيالء على املبلغ 
املذكور، وذلك بانتحال صفة 
غير صحيحــة وهي أنهما 
صاحبــا احلق فــي إجراء 
عمليات الشراء خصما من 
بطاقته، كما سرقا البطاقة 
البنكيــة اخلاصــة به بأن 

التقطاها بنية امتالكها.
وذكــر وكيــل املتهــم 
احملامــي عبدالوهــاب بن 
سالمة أن موكله لم يسرق 
البطاقة بل عثر عليها مع 
املتهم اآلخر ملقاة أرضا واتهما بشراء سجائر 
وحلويات و«بفك» من أحد مراكز التسوق 
الشهيرة في محافظة اجلهراء، مشيرا إلى 
أن احملكمة ألغت حكم حبسه في املعارضة 
بعدما أعادت النظر بأوراق الدعوى ووجدت 
من ظروف الواقعة وخلو ماضيه من ثمة 
سوابق جنائية ما يبعث على االعتقاد بأنه 

لن يعود إلى اإلجرام مرة أخرى.

احملامي عبدالوهاب بن سالمة

املتهم أوهم الوافد بإعادة ما سلبه منه وهرب على منت سيارته

إعداد: عبدالكرمي أحمدعدل ومحاكم

البحث عن صياد مصري ُفقد في نقعة الشمالن 
كان عقب انقالب طراد نتيجة تعطل السَّ

محمد راتب - عبداهللا قنيص

أكــد رئيــس احتــاد الصياديــن ظاهر 
الصويان أن االحتاد يتابع ما حدث لقارب 
صيد عند مدخل نقعة الشمالن حيث انقلب 
القارب في حادث مفاجئ وكان عليه اثنان 

من الصيادين. 
وعبر عن شــكره للجهــات احلكومية 
وحتديدا رجال الداخلية واملطافئ ووزارة 
الصحــة الذين يقومــون بواجبهم وقاموا 
بإنقاذ أحد الصيادين فور انقالب الطراد، 
ومازالوا يواصلون العمل بحثا عن الصياد 
الثانــي، مثمنا جهود اجلهــات احلكومية 
الذين يقومون بواجبهم على الوجه األكمل.
وأعرب عن أســفه لهذا احلادث األليم، 
الفتا إلى أنه يتابــع عن كثب هذا احلادث 

ويتواجد في النقعة لالطمئنان على جميع 
الصيادين، ومازال البحث جاريا، آمال العثور 

على الصياد املفقود بأسرع وقت ممكن.
وفي السياق ذاته، واصلت دوريات خفر 
الســواحل واإلنقاذ البحري التابع لإلدارة 
العامة لإلطفاء متشيط منطقة نقعة الشمالن 
وذلك في محاولة للعثور على شخص فقد 
خالل رحلة حداق في البحر. واستنادا إلى 
مصدر امني، فإن عمليات الداخلية أبلغت 
صبــاح أمس عن انقــالب طراد صيد على 
مقربة من النقعة، وعلى الفور سارع رجال 
خفر السواحل ليتم انتشال أحد الشخصني، 
فيما اليزال الثاني مفقودا حتى إعداد اخلبر 
للنشــر. هذا، ولم تعرف أسباب احلادث، 
لكن يرجح أن تكون األحوال اجلوية سببا 

في احلادث.

رجال خفر السواحل أثناء البحث

دوريات خفر السواحل أنقذت آخر كان برفقته


