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ATM كاميرات بنك محلي توّثق محاولة فاشلة لسرقة

.. ومواطن يوّثق تعمده إحراق غرفة الزوجية مبقطع ڤيديو

بدون «فزع» لشقيقه اللص فأهان ٣ من رجال األمن باملخفر

قراصنة البطاقات املصرفية يستغلون أزمة 
«كورونا» لسرقة أرصدة املواطنني واملقيمني

رة» .. وآخر يتهم شركة تأجير بسرقة «مؤجَّ
«سيارتي املؤجرة موديل ٢٠٢٠ والتي تصل 
قيمتها الى نحو ٢٠ ألف دينار لم تسرق من 
قبــل مجهول من أمام منزلي وإمنا الشــركة 
التــي أجرتها منها هي من قامت بســرقتها، 
وان املركبة املسروقة كان بداخلها مبلغ مالي 
ومســتندات» هذا ما ذكره طالب جامعي في 
إفادات تقدم بها الى مخفر شرطة صباح األحمد 

الســكنية، وبحســب مصدر أمني فإن طالبا 
كويتيا قال إن سيارته والتي قام باستئجارها 
فوجئ باختفائها أمام منزله، مشــيرا الى أن 
من ســرق املركبة هي الشركة، الفتا الى أنه 
كان بداخلها مبلغ ٧٠٠ دينار وبطاقة بنكية 
وأخرى مدنية، هذا ومت تسجيل قضية سرقة 

برقم ٥٤/٢٠٢٠ جنح صباح األحمد.

عبداهللا قنيص - سعود عبدالعزيز

شرع رجال إدارة بحث وحتري محافظة اجلهراء 
فــي تفحص كاميرات بنك محلي في اجلهراء وكذلك 
كاميرات متواجدة في محيط ماكينة البنك ATM وذلك 
في محاولة لتحديد هوية لصني مجهولني أحدهما سمني 
واآلخر نحيف حاوال سرقة ما بداخل املاكينة من أموال، 
وكذلك في محاولة لتحديد املركبة التي كان يستقلها 
اللصان، وجاءت حتركات رجال املباحث بالتزامن مع 
محاولة السرقة، هذا وانتقل أيضا الى موقع البالغ 
عدد من رجال األدلة اجلنائية لرفع اآلثار من محيط 
املاكينــة بحيث يتــم جتميع كل اخليــوط واألدلة، 
واستنادا الى مصدر أمني فإن عمليات وزارة الداخلية 
ومن خالل الربط بينها وبني مكائن السحب اآللي تلقت 
إشارة باستهداف أحد مكائن السحب للسرقة، وعلى 
الفور انتقل الى موقع البالغ رجال من أمن اجلهراء 
وتبني عدم وجود اللصني وحددت تلفيات شديدة في 
ماكينة السحب اآللي، هذا وبحسب املصدر فإن إدارة 
البنك أكدت عدم متكن اللصني من ســرقة أموال من 
داخل املاكينة نظرا للتقنيات الكــبـــيرة وصـعوبة

كسر خزينة األموال امللحقة.
الى ذلك، توجه مسؤول مفوض عن البنك احمللي 
الى مخفر اجلهراء وسجل قضية الشروع في سرقة 

وبتصنيف جنايات.

محمد اجلالهمة

إزاء األدلــة القاطعة التي قدمتها 
مواطنة حملقق مخفر محافظة األحمدي 
لم ميلك وكيل النيابة ســوى إعطاء 
أمــر بتســجيل القضيــة باعتبارها 

جنايــة، ومنــح رجــال األمــن أمرا 
بضبــط وإحضار املتهــم وهو زوج 
املبلغة السابق، هذا وحملت القضية 
التي جاءت مبسمى حريق عمد رقم 
٢٠٢٠/١٥ جنايــات، وفــي التفاصيل 
فان مواطنة تقيم في منطقة املنقف 

تقدمــت الى املخفــر وقدمت فاتورة 
لغرفة نوم باســمها، مشيرة الى ان 
غرفة النــوم التي تتجاوز قيمتها ٣ 
آالف دينار مــع ملحقاتها تعرضت 
للحريق املتعمد، مشيرة الى ان زوجها 
هو من أضرم النار في الغرفة وأنه 

لم يكتف بحريق الغرفة، وانه حرص 
على ان يوثق النيران وهي تلتهم كل 
محتوياتها وقام بإرسال املقطع لها 
عبر الواتساب، هذا وأطلعت املبلغة 
رجال األمن على املقطع التخاذ ما يلزم 
من إجراءات تثبت إدانة املدعى عليه.

سعود عبدالعزيز

احتجز شــخص مــن غير محددي 
اجلنســية فــي النظارة نفســها التي 
يحتجز بها شــقيقه املتهم في قضية 
سرقة، وجاء احتجاز البدون في النظارة 
بناء على امر محقــق مخفر اجلهراء، 

وذلــك في اعقاب قيامــه بإهانة ٣ من 
رجال املخفر.

وبحسب مصدر امني، فإن القضية 
والتــي حملــت رقــم ٢٠٢٠/٢١١ جنح 
اجلهــراء متثلت في دخول شــاب من 
مواليــد ١٩٩٠ إلى املخفر للســؤال عن 
شــقيقه وأســباب احتجازه، حيث مت 

ابالغه بأن شقيقه محتجز على خلفية 
االشتباه في ارتكابه سرقات وأن اجلهة 
التي قامت باحتجازه هم رجال املباحث.
وتضمن ملف القضيــة ان املدعى 
عليه قــام بإهانة وســب ٣ من رجال 
االمــن وهم ٣ يحملــون رتبة عريف، 
كما لم يكتف املدعى عليه بإهانة وسب 

رجال االمن وامنا هددهم بإحلاق اذى 
داخل مقر عملهم.

وبسؤال املدعى عليه نفى صحة ما 
نسب إليه، مشيرا الى ان االدعاء غير 
صحيح، وأنه دخل للسؤال عن شقيقه 
فقام املدعون بالتعامل غير الالئق معه 

حسب قوله.

عبدالكرمي أحمد

دعــا مصدر أمني املواطنني واملقيمني إلى 
احلذر من الوقوع ضحايا لقراصنة البطاقات 
املصرفية، الفتا إلى أن هؤالء بدأوا باستغالل 
أزمة ڤيروس كورونا من خالل ابتكار حيلة 

نصب جديدة لسرقة األرصدة البنكية.
وبني املصدر أن هذه العصابات التي يرجح 
وجودها خارج البالد، تقوم باســتغالل رقم 
هاتــف كويتــي وانتحال صفة أحــد البنوك 
احمللية وإيهــام الضحية بقيام البنك بحظر 
بطاقتــه املصرفية ولتشــغيلها يجب عليه 
إرســال صورة البطاقة إلى برنامج واتساب 
بدال مــن زيارة فرع البنــك بذريعة جتنيبه 

خطر التجمع.
وأفاد بأن هؤالء يستغلون البيانات املدونة 
على البطاقات املصرفيــة بعمليات قرصنة 

تفضي إلى ســرقة األرصــدة البنكية، داعيا 
املواطنني واملقيمني إلى ضرورة جتاهل هذه 
الرسالة متاما وعدم التعامل مع أي جهة بخالف 
وسائل االتصال الرسمية التي يوفرها كل بنك.

من ناحية أخرى، حذر بنك محلي من إعالن 
كاذب منشور في وسائل التواصل االجتماعي 
ومنســوب زورا إليه ومفاده توزيع بطاقات 

ڤيزا على املقيمني.
وأكــد البنك أنه لم يطلــب أي معلومات 
عن حســاب العمــالء أو بطاقاتهم املصرفية 
عبر مواقع التواصــل االجتماعي، داعيا إلى 
االتصــال بخدمتــه الهاتفية لإلبــالغ عن أي 

حاالت من هذا النوع.
يذكر أن العديد من املواطنني واملقيمني 
تعرضوا خالل السنوات األخيرة لعمليات 
نصــب واحتيال شــبيهة انتهت بســرقة 

أرصدتهم البنكية.

املاكينة وقد تعرضت للتلف

.. والبراءة ملوظفة في «الداخلية» 
من اختالس أموال عامة

براءة مواطن من االنضمام إلى «داعش» 
والقتال في اخلارج

سرقة مركبة سوري.. ومواطن يرشد 
األمن عن لصوص طرادات وسيارات

قضت محكمة اجلنايات 
بــوزارة  ببــراءة موظفــة 
اتهامهــا  مــن  الداخليــة 
أمــوال عامــة.  باختــالس 
وكانت النيابة العامة أسندت 
للمدعى عليها تهمة اختالس 
مبالغ مالية واململوكة جلهة 
عملها واملســلمة إليها على 
األمانــة. وحضــر  ســبيل 
احملامي جراح هادي العنزي 
أمام احملكمة مطالبا ببراءة 
موكلته من االتهام املســند 
إليها، وذلك لبطالن حتريات 

املباحث، حيــث انها ال تصلح وحدها ألن 
تكون قرينة أو دليال أساســيا على ثبوت 
التهمة، ودفع ببطالن شهادة شهود اإلثبات، 
حيث انها قد جاءت إما إلزاحة عبء اتهام 
عــن قائلها أو إلصاق اتهــام باملتهمة دون 
دليل، وانتفاء أركان جرمية االختالس في 

حق املتهمة.
وأكد احملامي جــراح العنزي ان الفعل 
املــادي فــي االختــالس هو أخذ هــذا املال 

وإخراجه من حيازة الدولة 
الى حيازة املوظف اجلاني، 
فاملــال في حيــازة اجلاني 
بصورة قانونية ثم تنصرف 
نيــة احلائز الــى التصرف 
بــه باعتبار انــه مملوك له 
وان جرميــة االختــالس ال 
تتــم إال إذا ثبــت التصرف 
باألموال املختلسة في مجال 
املنفعة الشــخصية وال بد 
مــن توافر النيــة اجلرمية 
فهــو العنصر املعنوي ألن 
االختالس جرمية مقصودة 
ال يتصور وقوعها بصورة غير مقصودة 
فمن دخل في حيازتــه عن غير قصد مال 
عام ال يعتبر مختلسا والنية اجلرمية في 
جرم االختالس ذات عنصرين عام وخاص، 
العام هو إخراج املال العام من حيازة الدولة 
وضمه الى حيازة اجلاني أي تبديل حيازته، 
أمــا العنصر اخلاص فهو نيــة متلك املال 
العام الذي أخذ دون رضا مالكه وهو ما ال 

يتوافر في حق املتهمة.

أيدت الدائرة اجلزائية مبحكمة االستئناف 
برئاسة املستشار نصر آل هيد براءة مواطن 
مــن االنضمــام إلى تنظيــم داعش وحمل 
السالح والقيام بأعمال عدائية في اخلارج.

وكانت األجهزة األمنية قد أحالت املتهم 
إلــى احملاكمة بعد عودته إلى البالد، حيث 
دلت التحريات على انضمامه إلى التنظيم 

احملظور والقتال إلى جانبه في اخلارج.

محمد الدشيش

ســجل وافد ســوري في مخفر شرطة 
أبوحليفــة أمس بالغا عن ســرقة مركبته 
الرباعية، والتي كان قد تركها مقابل محل 
إقامته فــي منطقة املنقف. وقال الوافد إن 
املركبة إما سرقت بواسطة مفتاح مصطنع 
أو بواسطة ونش، مؤكدا أن مفتاح السيارة 
كان بحوزتــه ولم يكن يتــرك املركبة في 

وضعية تشغيل.

من جهة أخرى، قام مواطن بالتواصل 
مع عمليات «الداخلية» وأرشدهم عن منزل 
شخص يرجح أنه متخصص في سرقة 
املركبات والطرادات. وبحسب مصدر، فإن 
املواطن أبلغ العمليــات بأنه قام بتتبع 
شخص سرق طراده واستطاع أن يحدد 
مــكان تواجــده، وقــام باالنتظار حلني 
وصول رجال األمن وأرشدهم عن طراده 
املسروق واملنزل الذي يتخذه اللص مقر 

إقامة له.

احملامي جراح العنزي

ضبط ٤ وافدين باجلرم املشهود
خالل سرقة صالون رجالي وصالة ألعاب في املنقف

عبداهللا قنيص - محمد الدشيش

شــهدت منطقة املنقف 
واقعــة غريبــة متثلت في 
توقيــف ٤ وافديــن مــن 
جنسية عربية وآسيوية، 
وذلك خالل قيامهم بسرقة 

رياضــي وال يعرفون انهم 
بذلك يسرقون.

وبحســب مصدر امني، 
فإن مواطنا ميتلك صالونا 
رجاليا ومعهدا رياضيا في 
املنقف اســتنجد بعمليات 
الداخليــة مبلغــا عن قيام 

التحقيقات سوف جترى مع 
املوقوفني وسط ترجيحات 
بأنهم تعرضوا للنصب من 
قبل شــخص جار ضبطه 
حيث زود الوافدون رجال 
األمن برقم هاتف الشخص 

الذي تواصل معهم.

اشــخاص بســرقة أمالكه 
فــي وضح النهار، وأضاف 
املصدر: على الفور انتقلت 
دورية وشــوهد الوافدون 
األربعة يحملون األغراض 

على هاف لوري.
وأكد املصدر ان مزيدا من 

جميع أغراض الصالون وصالة األلعاب مغلفة للسرقةاملركبة وقد حملت عليها محتويات الصالون

مشهودة فيما أكد املوقوفون 
األربعة انهم مجني عليهم 
وليســوا جناة حيث قالوا 
انهــم جرى االتفــاق معهم 
مــن قبل شــخص مجهول 
على أن يقوموا بتفريغ كل 
محتويات الصالون ومعهد 

«الداخلية»: سمات الدخول الصادرة قبل إغالق املجال اجلوي 
ملن باخلارج ملغاة وال ينطبق عليها التجديد حتى ٣١ أغسطس

محمد اجلالهمة

أكد مصدر أمني مطلع في 
اإلدارة العامة لشؤون اإلقامة 
أن جميع الزيــارات بأنواعها 
وكذلك سمات الدخول املختلفة 
مغلقة حاليا، وليس باستطاعة 
أي إدارة تابعة لشؤون اإلقامة 
أو مراكز اخلدمة استخراج أي 
زيارة أو سمة دخول حتى اآلن، 
الفتا إلى أنه لم يرد جديد بهذا 

اخلصوص.
تصريحات املصدر جاءت 
علــى خلفيــة فتــح املجــال 
للوافديــن الذيــن بحوزتهم 
إقامــات صاحلــة للعــودة 
الى البالد مطلع أغســطس 
وأســرهم وبرفقة عدد منهم 
رضع استخرجت لهم أذونات 
زيارة، وكذلك تساؤالت عن 
الزيــارات وســمات الدخول 

القانونية وعــدم صدور آلية 
لتجديدها مســتدركا بالقول: 
هؤالء عليهــم االنتظار حلني 
فتح املجال الستخراج زيارات 
او االستقرار على آلية بشأن 

التــي كانت قــد منحت قبل 
إغالق الكويت املجال اجلوي 
نظر النتشار ڤيروس كورنا 

املستجد.
مــن  املصــدر:  وأضــاف 

استخرجت لهم سمات زيارة 
او التحــاق بعائل أو تصريح 
عمــل او رضع ال مجال حاليا 
ألن يدخلــوا البــالد مبوجب 
سمات الدخول النتهاء الفترة 

الوثائق التي بجوزتهم.
وجدد املصدر على التأكيد 
أن جميع الزيارات التي منحت 
قبل اإلغالق ولم يتم الدخول 
بها وكذلك السمات األخرى مثل 
االلتحاق بعائل... إلخ أصبحت 
ملغاة، مشــيرا الى أن جتديد 
الزيارات حتى ٣١ أغسطس ملن 

هم داخل الكويت فقط.
وبشــأن جتديــد إقامــات 
الوافديــن خارج البــالد، قال 
املصدر ان حاسوب «الداخلية» 
يقبل جتديد إقامات الوافدين 
خارج البالد شــريطة وجود 
جواز سفر صالح، مشيرا الى 
ان األمر يشــمل حملــة املواد 
املختلفة ســواء العاملون في 
القطاع احلكومي أو العاملون 
في القطــاع اخلاص او حملة 
املادة ٢٢ التحاق بعائل او كفيل 

نفسه.

مبنى شؤون االقامة

إعداد: عبدالكرمي أحمدعدل ومحاكمأكدت استمرار جتديد إقامات الوافدين املنتهية إقاماتهم وهم خارج البالد

إلغاء حبس مواطن اتهم بابتزاز
فتاة بصور خاصة عبر «سناب شات»

ألغت محكمة االستئناف 
حكــم أول درجــة بحبس 
مواطن ملدة سنة وتغرميه 
٥٠٠٠ دينار، وقضت مجددا 
ببراءته من تهديد وابتزاز 
مواطنــة بنشــر صورهــا 
اخلاصة حلملها على دفع 

مبلغ ١٠٠٠ دينار.
إلــى  املتهــم  وأحيــل 
احملاكمة بعدما أسندت إليه 
النيابة العامة أنه استعمل 
الشبكة املعلوماتية بتهديد 
املجني عليها مبا يعد خادشا 

لشرفها وسمعتها بأن هددها عبر برنامج 
التواصل االجتماعي «سناب شات» بنشر 

صورهــا اخلاصــة، وذلك 
حلملها على دفع مبلغ من 

املال له.
وأكد وكيل املتهم احملامي 
طارق اخلرس انتفاء أركان 
االتهام من األوراق، مشيرا 
إلــى أن احملادثــات كانــت 
بينهمــا برضائهــا وخلت 
من ثمة تهديد أو ابتزاز لها.
وأضــاف اخلــرس ان 
احملادثــات األخــرى كانت 
الحقــة وجاءت مــن أرقام 
هواتف غير معلوم أصحابها 
أو مرســلها، مشــيرا إلى أن إسناد االتهام 

بشأنها ملوكله بني على الظن والتخمني.

احملامي طارق اخلرس

ملشاهدة الڤيديو


