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نصاب استغّل اسم شخصية مهمة وحصل على 40 ألفًا من تاجر مصري وهدده بالقتل

»جنّية« تثير الذعر بمدرسة ابتدائية في مصر

نقيب يتهم وكيل ضابط بالسعي 
للتخابر مع دولة أجنبية

تحقيقات أمن الدولة أثبتت أن البالغ غير جدي

مساجين يضربون زميلهم في »المركزي«

محمد الجالهمة
متكن رجال مخفر النقرة مساء أول من أمس من 
إسقاط أشهر النصابني الذين ذاع صيتهم في البالد 
مؤخرا بعد ان ارتكب عددا كبيرا من قضايا النصب 
ذهب ضحيتها مواطنون ومقيمون، ومتكن النصاب 
من احلصول على عشرات اآلالف من الدنانير وذلك 
عبر إيهام ضحاياه بأنه وكيل إحدى الش���خصيات 
املهمة في البلد وهو األمر الذي اتضح أنه غير صحيح 
وأن ال عالقة تربط بني الش���خصية املهمة واملواطن 
النصاب، خاصة بعد أن حضر الشخصية املهمة بنفسه 
إل���ى املخفر بعد إلقاء القبض على املواطن ملواجهته 

وحضر من تلقاء نفسه إلى املخفر.
وتعود تفاصيل حكاية املواط���ن النصاب الذي 
عرف باس���م »الوكيل« بني اوساط ضحاياه، عندما 
بدأ ينشط بني أصحاب الشركات التجارية املتوسطة 
والصغيرة ويلتقي بأصحابها ومديريها مقدما نفسه 
أنه وكيل الشخصية الهامة ومقدما جلميع ضحاياه 

كرتا شخصيا يحمل اسمه كوكيل أعمال للشخصية 
الهامة، واستطاع بهذه الطريقة أن ينصب على عدد 
كبير منه���م عن طريق إيهامهم بإجن���از معامالتهم 
ومناقصاتهم عبر عالقاته بالشخصية الهامة واستطاع 
أن يحصل على عشرات اآلالف من الدنانير، كما قام 
بإيهام عدد م���ن الوافدين الراغبني في اإلقامة بالبلد 
مبنحهم اإلقامة وحصل منهم على مبالغ مالية غير 
أنه سرعان ما كان يختفي بعد كل عملية من عملياته 

ويغير تلفوناته.
وق���ال مصدر أمني أن آخر ضحاي���اه كان تاجرا 
مصريا حص���ل منه النصاب »الوكيل« على 30 ألف 
دينار، لتأسيس شركة وعندما طالبه املصري باملبلغ 
بعد أن تأخر في تنفيذ املشروع املرتقب هدده النصاب 
بالقتل وأنه سيقوم ب� »تسفيره« باستخدام عالقاته 
مع الشخصية الهامة، كما متكن النصاب من احلصول 
على هاتف برقم ذهبي قيمته 10 آالف دينار من التاجر 
املصري حتت دعوى أنه سيقدمه للشخصية الهامة، 

وأوضح املصري أن التاجر املصري جلأ لرجال املباحث 
الذين كمنوا للنصاب ومتكنوا من إلقاء القبض عليه 
ومواجهته باالتهامات، وذكر املصدر أنه مبجرد علم 
الشخصية الهامة بالقبض على النصاب توجه إلى 
املخفر من تلقاء نفسه وشكر رجال األمن لقبضهم على 
النصاب الذي استغل اسمه واسم عائلته، هذا وجرى 
استدعاء عدد من ضحايا النصاب للتعرف عليه وأحيل 
الى النيابة العامة بتهم النصب واالحتيال والتهديد 
بالقتل، وقدم ملف القضية كامال أمام مدير عام املباحث 
اجلنائية العميد الشيخ علي اليوسف الذي أمر بسرعة 
إغالق ملف القضية ومتابعة جميع عمليات النصب 

التي قام بها واستدعاء جميع ضحاياه.
كما حضر التاجر املصري الذي روى كامل تفاصيل 
تعرضه للتهديد بالقتل والتسفير على يد النصاب 
الذي استغل اسم شخصية هامة في البلد وقدم جميع 
األوراق التي تثبت حصول النصاب على مبالغ تصل 

إلى 40 ألف دينار منه.

القاهرة � د.ب.أ: ق���ررت اإلدارة التعليمية 
بالزقازيق تشكيل جلنة لتقصي احلقائق حول 
شائعة ظهور »جنية« مبدرسة كفر عبدالعزيز 
االبتدائية مبدينة الزقازيق، ما تسبب في إثارة 

حالة من الذعر بني طالب املدرسة.
وذك���رت صحيف���ة األهرام، الت���ي أوردت 
 النبأ في نس���ختها اإللكترونية صباح أمس،

 أن انتش���ار الش���ائعة أدى حلدوث حالة من 
الفوضى وإغم���اءات بني بعض الفتيات، »في 
ظل المباالة من املدرسني الذين رافقوا التالميذ« 

إلى خارج املدرسة.
ونقلت الصحيفة عن أحد الطالب، والذي بدا 

مذعورا وهو يردد ما تداوله زمالؤه، أن »امرأة 
دخلت دورة مياه املدرسني وهي ترتدي مالبس 
املنقبات ثم خرجت كاشفة عن جزء كبير من 
وجهها عليه أثار حروق وشعرها مييل للون 
األصفر«، وهو ما أيده ع���دد آخر من زمالئه 

بعدما سرت بينهم الشائعة.
ولفت���ت الصحيفة إلى أن إدارة املدرس���ة 
ومدرسيها لم يحاولوا تهدئة األطفال بإذاعة 
بيان أو كلم���ات باإلذاعة الداخلية لطمأنتهم، 
»ما جعل عددا من التالميذ بالفترة املس���ائية 
يخشون دخول املدرسة مفضلني العودة للمنزل 

خوفا من اجلنية املزعومة«.

عبداهلل قنيص
كش����ف مصدر امني عن قيام جهاز أمن الدولة باستدعاء ضابط 
برتبة نقيب للتحقيق معه ح����ول اتهامه لوكيل ضابط يعمل معه 
بنفس القطاع بأنه حاول التخابر مع دولة أجنبية، وقال املصدر إن 
التحقيق مت األسبوع املاضي بعد ان تقدم الضابط بشكوى إلدارته 
بهذا اخلصوص حول الوكيل الذي يعمل معه متهما إياه بأنه سعى 
للتخابر م����ع دولة اجنبية. واوضح املص����در ان رجال امن الدولة 
استدعوا الطرفني النقيب ووكيل الضابط للتحقيق ومت إطالق سراح 

الوكيل بعد ان تبني ان بالغ الضابط ضده غير جدي.
هذا، وعلمت »األنباء« أن مسؤولي القطاع الذي يعمل فيه كل من 
النقيب والوكيل قاموا باستدعاء النقيب الذي تقدم بالبالغ وقاموا 
بنقله الى موقع آخر غير املوقع الذي كان يشغله متهيدا لنقله الى 
قطاع آخر في الداخلية غير القطاع الذي يعمل به والذي يعتبر أحد 
القطاعات احليوية في وزارة الداخلية، فيما قام مس����ؤولو القطاع 
بتقدمي اعتذار لوكيل الضابط التهامه بهذه التهمة بغير وجه حق.

هاني الظفيري ـ عبداهلل قنيص
نقل س���جني في عنبر املخدرات الى مستشفى الفروانية بعد 
تعرضه إلى إصابات بليغة ادت الى دخوله العناية الفائقة اثناء 
مشاجرة وقعت داخل العنبر وفي التفاصيل أن معلومات وردت 
إلى رجال أمن السجن من احلراسة الداخلية عن وجود مشاجرة 
في عنبر املخدرات ليتم طلب االسناد والدخول الى العنبر ومت 
فض االشتباك اخلماسي الذي خلف إصابة نزيل بإصابات متفرقة 

نقل على اثرها الى مستشفى الفروانية.

عبداهلل جاسم 
»الجمعة« وياكم

تس���تضيف »األنب���اء« باچ���ر 
الوطني  )اجلمعة( العب منتخبنا 
للك���رة الطائ���رة وجن���م العربي 
عبداهلل جاسم بني الساعتني 3 و5 
مساء وذلك للحديث حول حظوظ 
العربي في الفوز بالبطوالت احمللية، 
واستعداداته مع ازرق الطائرة في 
الفترة املقبلة باالضافة الى الرد على 
اس���ئلة القراء وذلك على الهواتف 
التالي���ة: 24830514 – 24830238 – 

 24830322
 داخلي: 131 – 318

مزنة منـا دالل الديحاني، أرملة ساري راشد املطيري � 65 
عاما � الرجال: ضاحية صباح الناصر � ديوان الساري 
� على الدائري الس���ادس � ت: 66663948 � النساء: 

صباح الناصر � ق6 � ش42 � م27 � ت: 66619116.
دليل عبيد جريدي الراجحي، أرملة سراح شامي الراجحي � 
63 عام���ا � الرجال: العارضية � ق2 � ش1 � م21 � ت: 
97978965 � النس���اء: الفردوس � ق4 � ش1 � ج4 � 

م69 � ت: 97392505.
منصور مسـعود الصالح � 65 عاما � الرجال: الرميثية � ق6 
� ش65 � م28 � ت: 66660065 � النس���اء: الرميثية � 
ق6 � ش65 � م26 � ت: 99700957 � الدفن التاس���عة 

صباحا.
عبدالعزيز مروي حمد العدواني � 19 عاما � الرجال: الفنطاس – 
ق2 – ش12 – م7 – ت: 66536569، النساء: الفنطاس 

– ق2 – ش6 – م37 – ت: 99500122.

العميد الشيخ علي اليوسف

البقاء هلل

مواقيت الصالة والخدمات  ص 40


