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علي إبراهيم

باتــت هواتــف املواطنــني 
واملقيمني مستهدفة من عصابات 
احتيال إلكتروني محلية، تعمل 
بطريقة احترافية ومنظمة وفق 
ســيناريوهات معدة مســبقا 
إلســقاط الضحايا واحدا تلو 
اآلخر، عبر استهداف حساباتهم 
املصرفية واحلصول على كافة 
بياناتها، ليتمكنوا في النهاية 
مــن التعامل على احلســابات 
«أونالين»، وحتويل أرصدتها 
إلى حسابات مصرفية محلية 
أخرى داخل الكويت، لتختفي 
الـ ٣ أصفار من أرصدة الضحايا 
ويتفاجأوا خالل دقائق معدودة 
بأن مدخراتهم باتت «صفرا»، 
لتبدأ رحلة جديدة من املعاناة 
بحثا عن أموالهم املسلوبة، وفي 

التفاصيل: 
«عدة تنبيهات جاءت على 
هاتفي خالل وقــت العمل، لم 
أعطها أي اهتمــام، ولكن بعد 
عــدة دقائق، طالعــت الهاتف، 
فإذا رصيدي بالبنك قد اختفى 
وبات (صفرا)، بعدما ســحب 
منــه ٢٠ ألف دينــار على عدة 
مــرات، علــى الرغم مــن عدم 
قيامــي بأي عمليات شــراء أو 
الضغط على أي روابط مجهولة 
وحتى لم أرد على أي مكاملات 
مثيرة للريبة، تلك كانت بداية 
قصة أحد الضحايا التي روى 

تفاصيلها لـ «األنباء».
واســتطرد بالقول «بادرت 
لالتصــال مبصرفي والذي أكد 
أن كل املعامالت التي متت عبر 

علــى هاتف الضحيــة، وكذلك 
اإلشــعارات التــي تأتيه ومن 
ضمنها رمز الـ (OTP)، ليبدأوا 
بعدها باستغالل تلك املعلومات 
عبــر آليات خاصة بهم إلجراء 
حتويالت سريعة ليتم تصفير 
احلساب خالل دقائق معدودة».
وأضــاف «حــني تواصلت 
جهــات التحقيق مــع صاحب 
احلســاب املصرفــي الــذي مت 
التحويــل إليــه هاتفيــا، ردت 
امرأة، وبسؤالها عن األمر ادعت 
أن تلك املبالغ قيمة مشتريات 
قمت بها، وهو أمر غير حقيقي، 
فتولت اجلهات املعنية التحقيق 

في األمر».
الســابقة  القصــة  نهايــة 
باحلساب املصرفي الذي ينتهي 
إلى ذات املرأة، كانت نهاية قصة 
أخرى جديدة قبل أيام قليلة، 
راح ضحيتهــا «حتويشــة» 
العمر لســيدة تعمل في مركز 
مرموق بالكويت، ولكن تفاصيل 

وتصفيرها بالكامل».
وهنا، بدأت الضحية اجلديدة 
إجراءاتها املعتادة مبهاتفة البنك 
وصوال إلى جهات التحقيق التي 
أكدت أن تلك العملية متت من 
خــالل آليات النســخ املتزامن 
والتي حصلوا من خاللها على 
معلومات الضحية، وصوال إلى 
حساب آخر محلي متتلكه سيدة 
جتيد اللهجة الكويتية والتي 
ادعت مجــددا أن تلــك املبالغ 
هي قيمة مشــتريات قامت بها 

الضحية.
وفي هذا الصدد، قال خبير 
األمن السيبراني، مدير شركة 
كويت هاكرز، األستاذ املساعد 
في األمــن الســيبراني بكلية 
الكويت للعلوم والتكنولوجيا، 
د.باســل العثمان، إن عمليات 
«SCAM» أو النصب واالحتيال 
اإللكتروني محورها الرئيسي 
هو احلصول على معلومات عن 
الضحايا بأكثر من صورة، إما 
عن طريق اختراق الهواتف أو 
بيانات مســربة عنهم، أو أخذ 
البيانات عن طريق الهندســة 

االجتماعية. 
وأشــار إلى أن كل اآلليات 
احملتالــون  يتبعهــا  التــي 
تســتهدف بصورة رئيســية 
الوصول إلى البيانات الكاملة 
من الضحايا وبشــكل رئيسي 
منهم شخصيا أو عبر اختراق 
حســابات التواصــل اخلاصة 
بهــم أو إمييالتهم لاليقاع بهم 

واالستيالء على أموالهم.
عمليــة  أن  إلــى  وأشــار 
االصطياد اإللكتروني األشــهر 

االحتيال عليها كانت أكثر إثارة.
وتقول الضحيــة «تلقيت 
مكاملــة هاتفية من جهة تدعي 
أنها إحدى شركات االستثمار، 
تعرض علي أن تقوم بإنشــاء 
محفظــة اســتثمار بعوائــد 
مضمونة ومجزية، وكان الفتا 
امتالكهــم معلومات تفصيلية 
عنــي جلهة االســم والوظيفة 
والبنك الــذي أتعامل معه إلى 
جانب معلومات أخرى تتعلق 
بتاريخي املهني، وهو ما أوحى 
لي بأنهم كيــان حقيقي، ألبدأ 
االستفســار عن التفاصيل في 
مكاملــة اســتغرقت ١٠ دقائــق 
اكتشفت خاللها أنها كانت مجرد 
إلهاء حلني السطو على حسابي 

املصرفي».
وأضافت «بعد انتهاء املكاملة، 
وجدت رسائل بإيداع مبالغ في 
حسابها، ومن ثم رسائل أخرى 
بسحب املبالغ املودعة مع كافة 
األرصدة في حساباتها املختلفة، 

باتت معروفة للكثيرين، وتتم 
عبر انتحال شخصية قريب أو 
صفة موظفني من خالل اتصاالت 
هاتفية يتم من خاللها االدعاء 
بأن املتصل ميثل شركة بعينها 
أو مصرفا ويطلــب معلومات 
شــخصية وإذا كان الشــخص 
غير واع ملثل تلك املمارســات 
يصبح ضحية بسهولة بعد أن 
يقدم املعلومات لتلك العصابات، 
والبعــض قــد يقــوم بتلــك 
العمليات في سبيل احلصول 
على معلومات قد يظنها البعض 
بسيطة مثل اسم صاحب رقم 
الهاتف أو وظيفته، ولكنها متثل 
في مجملها بيانات يتم جتميعها 

الستغاللها مستقبال.
وتطــرق العثمــان إلــى أن 
هنــاك عصابات اخــرى تعمل 
بصــورة احترافية وســريعة، 
وهــم مــن ميلكــون معلومات 
حقيقية عــن الضحايا بالفعل 

د. باسل العثمان

حسابي أجنزت وفق اإلجراءات 
املتبعة، وأنني قمت بالتحويالت 
وأكدت خاللها هويتي ببياناتي 
املصرفية ورقمي السري، وصوال 
إلى إدخالي رمز الـ «OTP» والذي 
يرسل على هاتفي اخلاص الذي 
ال يستخدمه غيري، ناهيك عن 
أن عمليــة التحويــل متت إلى 
حســاب مصرفي آخــر ولكنه 
داخــل الكويت، وهنــا تيقنت 
أننــي وقعت ضحيــة لعملية 
سلب منظمة، فلجأت إلى جهات 
التحقيــق وإنفــاذ القانون في 

البالد».
وزاد «حني قمت باإلبالغ عن 
ما تعرضت له، وجدت تعاونا 
تاما مــن جهــات التحقيق، إذ 
شــرحوا لي أن ما مت معي هو 
عمليــة تســمى تقنيا (نســخ 
 (MIRRORING) متطابــق) أو
وهي آليات أو أدوات متكن تلك 
العصابات من االطالع على كافة 
البيانــات واملعلومات املتاحة 

صاحبة احلساب املستقِبل للمبالغ ترد على جهات التحقيق.. هذه قيمة مشتريات
يخترقون حسابات «التواصل» أو إمييالتهم لإليقاع بهم واالستيالء على أموالهم

العثمان: آليات احملتالني تستهدف بيانات الضحايا.. وبشكل رئيسي منهم شخصيًا

عصابات احتيال إلكتروني تنشط 
داخل الكويت.. واخلسائر باآلالف

ميتلكون معلومات مفّصلة عن الضحايا واألموال حتوَّل إلى حسابات مصرفية محلية متتلكها امرأة

أرقام الـ OTP تصل إلى احملتالني.. ويستولون على األموال بروابط دفع 
يتعّمدون إلهاء الضحية مبكاملة طويلة.. يتم خاللها االستيالء على الرصيد 

ال تثبتوا تطبيقات 
غير موثوقة 

نصح العثمان املستخدمني بعدم تثبيت التطبيقات 
غير املوثوقة وعدم التفاعل مع االتصاالت أو الرسائل 
غيــر املتوقعة وعدم اخلضــوع للمبتزين واالمتثال 
ملتطلباتهم أو اخلوف من تهديداتهم وأخذ اإلجراءات 

القانونية بحق كل مبتز.

وذلك خالل بيانات مت تسريبها 
إليهم أو حصلوا عليها بصورة 
أو بأخــرى تتضمــن أســماء 
الضحايــا ووظائفهــم احلالية 
واملصارف التي يتعاملون معها 
ويبدأون بالتواصل مع الضحايا 
واســتغالل تلــك املعلومــات 
للوصــول إلى مســتوى أعلى 
بالهندسة االجتماعية ميكنهم 
من توجيــه الضحيــة للقيام 

بإجراء بعينه.
النســخ  وحــول عمليــات 
املتزامن أو «MIRRORING» التي 
تعرضت لها الضحايا مؤخرا، 
أشار العثمان إلى أن هناك بعض 
األمور التي قــد ال ينتبه إليها 
إن  إذ  العاديــون،  األشــخاص 
احملتالون يوهمــون الضحايا 
بتثبيت برامج التحكم عن بعد 
RAT(Remote» بـــ ما يســمى 

Access Tool)» عن طريق تثبيت 
التطبيقــات وتخويل املخترق 

بالدخــول لألجهزة عن طريق 
التثبيت املباشــر او الهندسة 
االجتماعيــة بإيهــام الضحايا 
بأهمية تثبيت التطبيق وأيضا 
يســتغلون وســائل التواصل 
االجتماعي في دفع الضحايا إلى 
٣rd party» تثبيت ما يسمى بـ

app» التي قد تكون أداة حتكم 
عن بعد على هواتفهم، وبالتالي 
يتمكنــون مــن احلصول على 
البيانات املتاحة على هواتفهم.
الـ وحول حصولهــم على 

OTP، أشار إلى أن البعض يظن 
أنه مرتبط برسائل الـ SMS فقط، 
ولكن قد يكون هناك ربط غير 
مباشر له مع البريد اإللكتروني، 
الــذي قد يكون مخترقا فعليا، 
وبالتالي تصل إليه رسائل الـ 
OTP ويحصــل عليها احملتال 
دون علم الضحية، ويسهل عليه 
القيام بالتحويالت من  حينها 

دون ما يعيقه.

احلمد: «خارطة البناء» دليل شامل لبناء «بيت العمر»
تعد التوعية بثقافة البناء 
والتشييد والقطاعات املرتبطة 
بهــا، مــن األمــور الضرورية 
التــي يحرص املقبلــون على 
بنــاء منازلهم على اكتســابها 
وتعلمها وتطبيقها لالستفادة 
ممــا تتضمنه مــن معلومات 
تســاعدهم في مراحــل البناء 

املختلفة.
وميثــل كتــاب «خارطــة 
البناء»، الصادر حديثا بالسوق 
الكويتي ملؤلفه املشرف واملنفذ 
اإلنشائي عبداهللا احلمد، من بني 
املؤلفات التي تتناول بالتفصيل 
املراحــل املختلفــة للبنــاء، 
باإلضافة إلى توعية وتثقيف 

املواطنني بكافة املراحل.

السليم لطريقة البناء والقواعد 
التي ميكن االعتماد عليها بشكل 
يحمي املواطنني من االحتكار 
الــذي قد يتعرضــون له عند 

للغاية في بنــاء البيت والتي 
ناقشــها الفصــل الرابــع من 

الكتاب. 
كما يشــير إلى أن العقود 
وأنواعها متثل أهم املوضوعات 
التي تهــم املواطنني عند بناء 
منازلهم، كما أن الهدم وشروطه 
وضوابط الردم ومراحل الهيكل 
التدعيــم  األســود ومراحــل 
الطابــوق  والشــدة وأنــواع 
وأعمال الكهرباء وميزان نقاط 
الكهربــاء من بني املوضوعات 
امللحــة والتــي تثيــر الكثير 
من النقاشــات واألسئلة لدى 
املواطنني عند القيام بها وهو 
ما تتناوله فصول الكتاب من 

اخلامس وحتى العاشر.

الشــراء. ويتناول الكتاب من 
خالل ١٠ فصول كافة اإلشكاليات 
التي يعانيها املواطنون وكيفية 
حلها والقضاء عليها في مجال 
البناء، فالفصل األول يتناول 
املصطلحات التي يتم تداولها 
فــي مرحلــة الهيكل األســود 
ووســائل التأمــني والتدعيــم 
وأنواع الطابوق، فيما يتناول 
الفصــل الثاني كيفيــة بداية 
البنيــان وحتديد حجم املنزل 
من خالل امليزانية واحتياجات 

ومكونات املنزل. 
ويوضح الكتاب أن اختيار 
املقاول من بني املوضوعات التي 
حــرص املؤلف علــى تناولها 
باعتبارهــا حلقة وصل مهمة 

عبداهللا احلمد

كما أن الكتاب يســاعد في 
القــدرة على  منــح املواطنني 
حتقيــق قيمــة مضافــة عند 
بناء املنازل من خالل االختيار 

«الغرفة» استقبلت متدربي معهد 
سعود الناصر الصباح الديبلوماسي

استقبلت غرفة جتارة وصناعة الكويت أمس، املتدربني 
مبعهد سعود الناصر الصباح الديبلوماسي، حيث رحب 
حمد العمر نائــب املدير العام بالغرفة باملتدربني وأبدى 
استعداد الغرفة الدائم الستضافتهم وتقدمي كافة اخلدمات 
ملســاعدتهم، وأكد استمرار الغرفة الدائم في التعاون مع 
وزارة اخلارجية الكويتية لصقل مهارات الكوادر الكويتية 

اجلديدة من العاملني في السلك الديبلوماسي.
كما عــرج العمر علــى التواصل املســتمر بني وزارة 
اخلارجية والغرفة باللجان املشتركة كذلك في حل العقبات 
التي تواجه الشركات الكويتية في اخلارج، وعرض الفرص 
االستثمارية واملعارض واملؤمترات داخل وخارج الكويت.

كذلــك اطلــع املتدربون علــى دور الغرفة كمؤسســة 
اقتصادية عريقة ذات نفع عام تقدم خدماتها ملنتسبيها 
من الشــركات واملؤسسات األعضاء بالغرفة وإسهاماتها 
فــي تنمية القطاع اخلاص وجتربــة الغرفة في االرتقاء 
بخدماتها عبر اســتخدام األســاليب احلديثة والتقنيات 
املتطــورة في كافة أعمالها، مبا يعود باملنفعة ألعضائها 

والسرعة في إجناز خدماتها.

لقطة جماعية ملسؤولي الغرفة مع املتدربني


