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ملساهمته في رعاية الطلبة اجلدد بتوجيههم وإرشادهم

 أولياء أمور الطلبة الكويتيني
 في أيرلندا يشيدون مبدير 

برامج جامعة ترنتي دبلن مارينو
 يتقدم أولياء أمور الطلبه الكويتيني في 
ايرلندا بالشكر اجلزيل للسيد برندن وايت 
مدير برامج جامعة ترنتي دبلن مارينو 
ملساهمته في رعاية الطلبه اجلدد بتوجيههم 

وإرشادهم بكيفية الدراسه في اجلامعة.

حيث تعد جامعة ترينتي م��ن أع��رق 
اجل��ام��ع��ات العاملية حيث تأسست عام 
1592 واحتلت املركز الرابع عشر على 
قمة افضل 200 جامعه أوروبية في ترتيب  

الكيو اس للجامعات.

ق��ال مدير ع��ام الهيئة العامة لشؤون 
القصر الكويتية ب���راك الشيتان اليوم 
االثنني ان الهيئة تقوم برعاية أكثر من 
12000 الف مستفيد في محافظة األحمدي 

فقط.  
 جاء ذلك في تصريح للشيتان ل )كونا( 
عقب استقبال محافظ األحمدي الشيخ فواز 
اخلالد ملدير ع��ام الهيئة العامة لشؤون 
القصر ب���راك الشيتان مبناسبة ذك��رى 
مرور سنة على تشغيل فرع الهيئة العامة 

لشؤون القصر مبحافظة األحمدي.  
 وأشاد الشيتان بجهود محافظ األحمدي 
الشيخ فواز اخلالد ودعمه املستمر للهيئة 
وتوفير كافةاخلدمات للمشمولني برعاية 
الهيئة من أبناء محافظة األحمدي وتذليل 
كافة العقبات التي يواجهونها اضافة الى 
مساندة األج��ه��زة احلكومية العاملة في 
احملافظة على القيام بواجباتها على أكمل 

وجه.
وأشار الشيتان إلى أن محافظ األحمدي 
اثنى خ��ال اللقاء ب��ال��دور ال��ذي تقوم به 
الهيئة في رعاية ابناء احملافظة مؤكدا على 
استمرار دعمه وتشجيعه للهيئة وكافة 

العاملني بها خلدمة الوطن وأبناءه.
ي��ذك��ر أن مبنى الهيئة ف��ي محافظة 

األح��م��دي في منطقة فهد األحمد يعد من 
املباني الذكية التي تعمل من خالها كل من 
األنظمة املرئية والصوتية وكذلك جميع 

األنظمة املرتبطة مبقر الهيئة اجلديد.
وتبلغ مساحة امل��ش��روع 1000 متر 
مربع ومساحة املباني 3354 وتبلغ الطاقة 

االستيعابية للفرع 100 موظف خلدمة 
سكان األحمدي وتسهيل جميع اإلجراءات 

للقصر واملشمولني بالرعاية.

12 ألف مستفيد في »األحمدي« الشيتان: »شؤون القصر« ترعى أكثر من 

الشيخ فواز اخلالد يتسلم درعاً من براك الشيتان

برندن وايت مدير برامج جامعة ترنتي دبلن مارينو الشيخ الدكتور باسل الصباح
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وزير الصحة  يستثني املقيمني 
بصورة غير قانونية من شرط اخلبرة

أص���در وزي���ر الصحة الشيخ الدكتور 
باسل الصباح أم��س االثنني ثاثة ق��رارات 
نص اولها باستثناء الصيادلة من املقيمني 
بصورة غير قانونية وأبناء الكويتيات من 

شرط اخلبرة العلمية.
وذكر بيان صحفي للوزارة أن القرار األول 
باستثناء الصيادلة من فئة غير محددي 
اجلنسية وأبناء الكويتيات من شرط اخلبرة 
العملية في مجال اخلدمات الصحية يأتي 
بهدف السماح لغير محددي اجلنسية وأبناء 
الكويتيات لالتحاق بالعمل بوزارة الصحة.

أما القرار الثاني فنص على إعادة تنظيم قسم 
صحة امل��وان��ئ واحل����دود التابعة إلدارة 
الصحة العامة وتتبعه ال��وح��دات التالية 
)وح���دة صحة امل��وان��ئ واحل���دود -وح��دة 
فحص العمالة – عيادة صحة املسافرين( 
م��ع نقل تبعية الفحص االل��زام��ي ملرضى 
ال���درن لطالبي اإلق��ام��ة ف��ي ال��ب��اد لوحدة 
فحص العمالة الوافدة.وقضى القرار الثالث 
بنقل تبعية مختبر الدرن املركزي الى قسم 
مختبرات الصحة العامة من منطلق تنظيم 

العمل بإدارة الصحة العامة.

خالل استقباله السفير التونسي

املضف: »التطبيقي« تعمل على تعزيز 
التعاون األكادميي مع تونس

قال مدير عام الهيئة العامة 
للتعليم التطبيقي والتدريب 
الكويتية الدكتور علي املضف أن 
الهيئة تعمل على تعزيز التعاون 
األك����ادمي����ي م���ع اجل��م��ه��وري��ة 

التونسية.
وأض��اف املضف في تصريح 
صحفي على هامش لقائه مع 
السفير التونسي بالكويت أحمد 
بن الصغير أمس االثنني اهمية 

سبل تطوير التعاون فيما يتعلق 
باملنظومة التعليمية والتدريب.

وقال إن اللقاء ركز على اهمية 
توسيع افاق التعاون األكادميي 
في مجاالت التعليم والتدريب 
ع��ل��ى ن��ح��و يسهم ف��ي التطور 

الثقافي والعلمي لدى البلدين.
وأش������اد ب���ح���رص ال��س��ف��ي��ر 
التونسي على تعزيز وتطوير 
ال��ت��ع��اون امل��ش��ت��رك مبينا أنه 

ق��دم له نبذة شاملة عن الهيئة 
وال��ت��ع��ل��ي��م امل��ه��ن��ي وال��ف��ن��ي 

واألكادميي.
م���ن ج��ه��ت��ه أع����رب السفير 
التونسي ف��ي تصريح مماثل 
ع��ن امله ف��ي حتقيق امل��زي��د من 
التعاون والشراكة بني اجلانبني 
مثمنا دور الهيئة ف��ي مواكبة 
اخر التطورات في مجال التعليم 

والتدريب.

د. علي املضف يستقبل سفير تونس

14 طالب وطالبة مبراكز متقدمة  املقصيد: فوز 
في جائزة لطيفة آل مكتوم إلبداعات الطفولة

أعلنت وزارة التربية الكويتية عن فوز 14 طالب 
وطالبة في املرحلة الثانوية مبراكز متقدمة في جائزة 
لطيفة بنت محمد أل مكتوم إلبداعات الطفولة لعام 

2018 في مجاالت متنوعة. 
  وقال الوكيل املساعد للتنمية التربوية واألنشطة 
فيصل املقصيد في بيان صحفي أمس االثنني ان اجلهود 
املبذولة والتميز والعمل املستمر هو سر جناح طلبة 
الكويت من م��دارس التعليم العام واخل��اص واملعهد 

الديني وحتقيق مراكز متقدمة في اجلائزة. 
  وق��ال املقصيد ان الفائزين ف��ي مجال البحوث 
التاريخية هم الطالبة وف��اء عبد ال��رزاق من ثانوية 
الساملية وحصلت على املركز األول والطالبة بتول 
عادل من ثانوية الساملية وحصلت على املركز األول 
مكرر والطالبة عهد العازمي من ثانوية فاطمة بنت 

عتبة التابعة ملنطقة اجلهراء التعليمية وحصلت على 
املركز األول م��ك��رر.   واض��اف ان��ه في مجال البحوث 
البيئية حصلت الطالبة رونق العنزي من ثانوية زينب 
بنت محمد على املركز األول والطالب فيصل البرازي 
من مدرسة سعود العبدالرزاق على املركز الرابع 
وف��ي مجال البحوث الدينية حصلت الطالبة جناء 
العجمي من مدرسة الرؤية ثنائية اللغة على املركز 
الثاني والطالبة هاجر الشمري من ثانوية زينب بنت 
محمد على املركز الثالث.   وأوضح انه في مجال علماء 
احلديث حصلت الطالبة نوف الشمري من ثانوية زينب 
بنت محمد على املركز األول وحصلت الطالبة شفاقة 
الهرشاني من مدرسة زينب بنت محمد على املركز 
الثاني والطالبة مرام الرشيدي من ثانوية فاطمة بنت 

عتبة على املركز الثالث.  

أعلنت وزارة التربية الكويتية 
ع��ن تشكيل جل��ن��ة مشتركة مع 
وزارة ال��داخ��ل��ي��ة ل��وض��ع مقرر 
دراس��ي ضمن املناهج الدراسية 
ي��خ��ت��ص ف��ي ال��ت��وع��ي��ة األم��ن��ي��ة 
ب��خ��ط��ورة م��ش��ك��ل��ة امل���خ���درات 
وامل��ؤث��رات العقلية واملشكات 

االجتماعية والنفسية.   
وقالت الوزارة في بيان لها انه 
مت عقد اجتماع تنسيقي مع وزارة 
الداخلية اليوم األثنني وذل��ك في 
إطار احلملة الوطنية للوقاية من 
امل��خ��درات وض��م��ن االجتماعات 
الفرعية للجنة التنفيذية املنبثقة 
ع��ن اللجنة العليا للوقاية من 

املخدرات.   
وأكدت الوزارة خال االجتماع 
على أهمية التوعية بخطورة آفة 
املخدرات واملؤثرات العقلية بني 
صفوف الطلبة والطالبات ووضع 
اخل��ط��ط ال��وق��ائ��ي��ة وال��ع��اج��ي��ة 
املبكرة للمدارس لتدريبهم على 
االكتشاف املبكر حل��االت تعاطي 

املخدرات واملؤثرات العقلية.   
واض��اف��ت ان االج��ت��م��اع رك��ز 
على إيجاد آليات جديدة معتمدة 

للتعاون الفعال ب��ني ال��وزارت��ني 
في مجال املكافحة والوقاية من 
املخدرات وأهمية تفعيل دور مدراء 
وم��دي��رات امل����دارس ف��ي املرحلة 
امل��ت��وس��ط��ة وال��ث��ان��وي��ة )ب��ن��ني- 
ب��ن��ات( واإلدارات امل��ع��ن��ي��ة في 
املناطق التعليمية في االكتشاف 

املبكر واإلباغ عن أي حالة تعاطي 
للمخدرات وامل��ؤث��رات العقلية.   
واك���د ال��ط��رف��ان خ��ال االجتماع 
على ضرورة بث الوعي بخطورة 
آفة املخدرات وامل��ؤث��رات العقلية 
ب��ني صفوف الطلبة والطالبات 
من خ��ال احمل��اض��رات التوعوية 

ونشر الكتيبات ومخاطبتهم من 
خال مواقع امل��دارس على شبكة 
اإلن��ت��رن��ت وم���واق���ع ال��ت��واص��ل 

االجتماعي.  
 كما اك��دا على ض��رورة تفعيل 
دور األندية املسائية خال فترة 
الصيف ووضع اخلطط الوقائية 

والعاجية املبكرة للمدارس من 
خال احلقائب التدريبية لتدريبهم 
ع��ل��ى االك��ت��ش��اف امل��ب��ك��ر حل��االت 
ت��ع��اط��ي امل���خ���درات وامل���ؤث���رات 

العقلية. 
  وات��ف��ق��ا ع��ل��ى ع��م��ل دورات 
متخصصة للموجهات واملوجهني 
واألخ��ص��ائ��ي��ات واألخ��ص��ائ��ي��ني 
النفسيني واالجتماعيني وألولياء 
األم���ور ف��ي م��ج��ال ال��رق��اب��ة على 
األب��ن��اء وآل��ي��ات ال��ت��ص��رف عند 
اكتشاف حاالت تعاطي املخدرات 

واملؤثرات العقلية. 
  كما اتفقا على ضرورة تفعيل 
دور األس���رة ف��ي م��راق��ب��ة سلوك 
أبنائها وتشكيل فريق عمل مشترك 
بني وزارت���ي التربية والداخلية 
يقوم بإعداد الدراسات واألبحاث 
امل��ت��ع��ل��ق��ة مب��ش��ك��ل��ة امل���خ���درات 
وامل���ؤث���رات ال��ع��ق��ل��ي��ة.   وواف��ق��ت 
ال��وزارت��ان على اعتماد برنامج 
موثق للمحاضرات التوعوية بآفة 
املخدرات واملؤثرات العقلية وذلك 
بغية االبتعاد عن نشر األمور غير 
املدروسة والتي قد تكون لها ردة 
فعل سلبية بني الطلبة والطالبات. 

»التربية« تشكل جلنة مشتركة مع »الداخلية« لوضع مقرر 
دراسي للتوعية بخطورة املخدرات

وزارة التربية

تتمات

القطاع املصرفي
موضحا ان صرف الدينار ارتفع امام الدوالر بنسبة 

1.4 في املئة خال عام 2017.
واضاف محافظ املركزي في تصريح صحفي مبناسبة 
اص��دار تقرير االستقرار املالي لعام 2017 الذي يعده 
ويصدره البنك في اط��ار تعزيز الشفافية واالفصاح 
العام ، ان )البنك املركزي( قرر في م��ارس 2017 رفع 
سعر اخلصم لديه إلى 75ر2 في املئة وهو املستوى الذي 
يقارب ما كان عليه في عام 2010 مضيفا ان احلكومة 
اقترضت في مارس 2017 ما قيمته 8 مليارات دوالر 
من بيع السندات الدولية والتي كان االقبال عليها كبيرا 

للغاية ووصل الطلب إلى 29 مليار دوالر.
وت��اب��ع ان��ه ذل��ك ج��اء ف��ي وق��ت واص��ل��ت احلكومة 
اقتراضها من القطاع املصرفي احمللي بنحو 1ر3 مليارات 
دينار )نحو 2ر10 مليار دوالر( مقارنة بنحو 9ر2 مليار 

دينار )نحو 6ر9 مليار دوالر( في عام 2016.
واوض��ح ان��ه نتيجة لذلك وص��ل الرصيد املستحق 
من الدين العام إلى 7ر4 مليارات دينار )نحو 14 مليار 
دوالر( في ع��ام 2017 مؤكدا ان امل��ؤش��رات ت��دل على 
استمرار وفرة السيولة في 2017 نيتجة تعافي أسعار 

النفط.
 ان سعر صرف الدينار تراجع أمام اليورو واجلنيه 
اإلسترليني في عام 2017 بنسبة 7ر11 و 4ر7 في املئة 

على التوالي.
واوضح ان اسعار الصرف تأثرت بالتحسن الذي طرأ 
على توقعات النمو ومعدالت الفائدة في اململكة املتحدة 
واالحت��اد األوروب���ي مقارنة بالواليات املتحدة مؤكدا 
ان سياسة ربط سعر صرف الدينار بسلة من العمات 
ساعد على احل��د م��ن تقلبات أس��ع��ار ال��ص��رف كما ان 
مستويات كفاية رأس املال استمرت قوية وسجل صافي 

الدخل ارتفاعا ملموسا.
وأش��ار إلى أن النظام املصرفي الكويتي حافظ على 
سامته واس��ت��ق��راره خ��ال 2017 وس��ج��ل االئتمان 
املصرفي منوا معتدال رغم س��داد مجموعة من قروض 
الشركات وواصل معدل القروض غير املنتظمة انخفاضه 

للسنة الثامنة على التوالي ليصل إلى مستويات متدنية 
غير مسبوقة بفضل السياسة الفعالة لشطب الديون 
املتعثرة مدعوما بوفرة املخصصات الرأسمالية ملواجهة 

التقلبات االقتصادية.
واض��اف ان ج��ودة أص��ول النظام املصرفي حتسنت 
على مر السنني وواصل مستوى القروض غير املنتظمة 
ومعدلها تراجعه إل��ى مستوى منخفض جديد حيث 
ت��راج��ع م��ع��دل إجمالي ال��ق��روض غير املنتظمة إلى 
مستوى تاريخي منخفضا بنسبة 9ر1 في املئة في 
ديسمبر 2017 وهو أقل من النسبة املسجلة قبل األزمة 

املالية العاملية البالغة 8ر3 في املئة في عام 2007.
واوض��ح ان انكشاف البنوك على أس��واق األسهم 
تراجع باطرادِّ حيث بلغت نسبة استثمارات البنوك في 
األسهم حوالي 6ر15 في املئة من إجمالي استثماراتها 
في حني بلغت نسبة أسهم الشركات املقدمة كضمانات 
ح��وال��ي 8ر18 ف��ي املئة م��ن إجمالي الضمانات لدى 

البنوك.
وذك��ر ان البنوك الكويتية واصلت حتقيق أرب��اح 
مجمعة خال عام 2017 حيث سجل صافي تلك األرباح 
ارتفاعا بنسبة 9ر8 في املئة مقارنة ب 5ر8 في املئة في 
عام 2016 في حني ظل مستوى معدل كفاية رأس املال 
للقطاع قويا بنسبة 45ر18 في املئة بينما استمرت 
البنوك اإلسامية في احلفاظ على معدل كفاية رأسمال 

أعلى من البنوك التقليدية.
وعن البورصة قال الهاشل انها حققت أرباحا جيدة 
خال 2017 حيث أغلق املؤشر السعري على ارتفاع 
نسبته 4ر11 في املئة مدفوعا بقرار شركة )فوتسي 
راسل( بترقية بورصة الكويت إلى سوق ناشئة وشراء 
شركة )عمان تل( ألسهم شركة زين وحتسن املقومات 
االقتصادية بصفة عامة مبينا ان امل��ؤش��ر الوزني 
ارتفع بنسبة 6ر5 في املئة مما جعل البورصة ثاني 
أفضل سوق لألوراق املالية من حيث األداء في مجلس 

التعاون.
وب��ني ان قطاع العقار تعافى جزئيا بفضل عودة 
النشاط للقطاع السكني الذي حقق منوا قويا نسبته 
7ر21 في املئة من حيث قيمة املبيعات في 017 في وقت 

تراجع السوق في املجمل بنسبة 1ر7 في املئة بسب 
ضعف أداء القطاعني االستثماري والتجاري اللذين 

تراجعا بنسبة 2ر19 و 4ر37 في املئة على التوالي.
واضاف ان قيمة املعامات باستخدام أجهزة الصرف 
اآللي وأجهزة نقاط البيع زادت في 2017 بنسبة 4ر2 
و 1ر10 في املئة على التوالي مشيرا الى ان حصة قيمة 
املعامات من خال أجهزة الصرف اآللي هي األعلى اذ 
بلغت 55 في املئة في حني كانت معامات أجهزة نقاط 
البيع من حيث عدد املعامات هي األعلى حيث بلغت 68 

في املئة.
وبني انه بهدف تشجيع استخدام اخلدمات املصرفية 
اإللكترونية مت توسعة البنية األساسية حيث زادت عدد 
أجهزة الصرف اآللي وأجهزة نقاط البيع بنسبة 6ر16 
و 4ر7 في املئة على التوالي ليصل عددها إلى 2103 

جهاز صرف آلي و51072 جهاز نقطة بيع في 2017.
واش��ار الى استمرار قوة ومتانة القطاع املصرفي 
احمللي وسط توقعات بارتفاع منو االئتمان املصرفي 
للقطاع اخلاص في ضوء التأكيدات مبواصلة النمو في 
اإلنفاق العام الرأسمالي ضمن خطة التنمية الوطنية 

)كويت جديدة(.
واع��ت��ب��ر ان ارت��ف��اع أس��ع��ار ال��ن��ف��ط مي��ث��ل فرصة 
لاصاحات الشاملة خصوصا انه في حال استمرت 
أالسعار على مستوياتها احلالية فمن املتوقع ارتفاع 
اإلي���رادات النفطية مرة أخ��رى بسبب ارتفاع اإلنتاج 
بعد ق��رار منظمة أوب��ك بشأن أه��داف اإلنتاج اجلديدة 
مؤكدا ان االرتفاع القوي في أالسعار سيشكل متنفس 
آخر للحكومة “ولكن ال مفر من إجراء إصاحات مالية 
واقتصادية شاملة للحد من االعتماد على اإلي��رادات 
النفطية”.واشار الى انه بفضل وفرة املدخرات املالية 
وتدني مستوى الدين العام ميكن للكويت حتمل هذه 
اإلصاحات بحيث تسير مبستوى تدريجي مع ضمان 
حسن تطبيق كافة اإلج���راءات الضامنة لذلك السيما 
وان احلكومة اتخذت بالفعل بعض اإلج��راءات ولكن 
على نطاق م��ح��دود وال ت��زال هناك ج��وان��ب يجب أن 
تلقى االهتمام ال��ازم واملستمر في سبيل إجن��اح تلك 

اإلصاحات.

وبني ان أهم هذه اجلوانب ترشيد النفقات وإصاح 
الدعوم وزي��ادة اإلي��رادات غير النفطية وطرح برامج 
حتفيزية لتشجيع املواطنني على العمل في القطاع 

اخلاص وتنويع األنشطة االقتصادية عموما.
واع���رب محافظ امل��رك��زي ع��ن امله ف��ي ان ال تكون 
ال��زي��ادة األخ��ي��رة ف��ي أس��ع��ار النفط سببا لتأخير 
اإلصاحات الضرورية حيث إن ذلك لن يجعل الدولة 
مبنأى عن أي تقلبات مستقبلية محتملة في أسعار 
النفط األمر الذي سوف يلقي مبخاطره على قوة ومتانة 

القطاع املصرفي.

»نزاهة«
متطلبات إجن���از م��ش��روع وثيقة االستراتيجية 

الوطنية الشاملة للنزاهة والشفافية ومكافحة الفساد.
وأشار الى اجتماع )نزاهة( مع رئيس املجلس األعلى 
للقضاء والنائب العام من أجل إع��داد مدونة للسلوك 

املهني واألخاقي للقضاة وأعضاء النيابة العامة.
وذكر ان إصدار مثل هذه املدونات يعزز ويرسخ قيم 
النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد الفتا الى استمرار 
الدولة نحو استكمال املنظومة التشريعية واإلجرائية 
الرامية ملكافحة الفساد وتقليل فرص نشؤه واحلد من 

آثاره.
ولفت النمش الى أنه على صعيد ال��دور التشريعي 
الذي تعنى به الهيئة فقد مت اإلنتهاء من وضع الصيغة 
القانونية لقانون حق اإلطاع بعد عرضها على إدارة 
الفتوى والتشريع وإقراره من مجلس الوزراء ليضاف 
إلى القوانني والتشريعات الرامية إلى تعزيز صور 

النزاهة والشفافية.
وب��ني أن م��ش��روع وثيقة االستراتيجية الوطنية 
للنزاهة بلغ مراحله النهائية ومن املزمع اإلنتهاء منه 
قبل نهاية العام اخلالي لتبدأ مرحلة تنفيذها وحتقيق 
أهدافها وصوال جلني ثمارها التي من أهمها اإلرتقاء 
بتصنيف الكويت على املؤشرات الدولية ذات العاقة 

مبكافحة الفساد وحتسني بيئة األع��م��ال والتنمية 
املستدامة.

وأضاف املستشار النمش أن منظومة مكافحة الفساد 
تعد مسؤولية مشتركة وه��دف مجتمعي م��ن أجله 
وضعت االستراتيجية الوطنية لتوفر حالة من تكامل 
وتضافر وتوحيد اجلهود احلكومية واألهلية في إطار 

يضمن بلوغ أفضل النتائح.
وأش��اد بالدعم ال��ذي يوليه مجلس ال��وزراء جلهود 
مكافحة الفساد وحثه جلميع اجلهات للتعاون مع 
الهيئة في مجال إع��داد ومتابعة تنفيذ االستراتيجية 

الوطنية الشاملة للنزاهة والشفافية ومكافحة الفساد.

»الداخلية«
عمليات وزارة الداخلية، الفتة الى أن احلريق ناجت 
عن التماس كهربائي في إح��دى املركبات وامتد إلى 
مركبتني أخريني واقتصرت األض��رار على املاديات، 
ومشيرة ال��ى أن��ه مت��ت إح��ال��ة ال��واق��ع��ة إل��ى اجلهات 

املختصة التخاذ اإلجراءات الازمة.
ومتكن قطاع األمن اجلنائي، متمثا في اإلدارة العامة 
للمباحث اجلنائية )إدارة مباحث العاصمة(، من ضبط 
منفذ عملية السطو على ماكينات السحب اآلل��ي ألحد 

البنوك في الشويخ.
وق��ال��ت وزارة ال��داخ��ل��ي��ة ف��ي ب��ي��ان ص��ح��ف��ي إن 
املضبوط مطلوب على ذمة )3( قضايا )2018/43(، 
)2018/56(، )2018/59( جنايات الشويخ، الشروع 

بسرقة ماكينة السحب اآللي ألحد البنوك احمللية ليا.
وك��ان رج��ال املباحث قد وجهوا جهودهم لضبط 
املتهم منفذ تلك اجلرائم؛ حيث أسفرت التحريات عن 
وج���وده ف��ي منطقة النسيم وبعد ات��خ��اذ اإلج���راءات 
القانونية الازمة مت ضبطه وقد اعترف حول ظروف 
تلك العمليات ومت العثور على األدوات املستخدمة 
لفك وسرقة ماكينات السحب اآللي وكذلك العثور على 

املابس التي كان يرتديها أثناء ارتكابه للوقائع.

تتمات


