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مسؤولو ومندوبو احلسينياتالعلي يتوسط مديري األمن باحملافظات الست اللواء عبدالفتاح العلي

حذر من الوقوف العشوائي الذي يسبب ازدحاماً مرورياً

العلي ملسؤولي احلسينيات: سنتصدى ألي محاولة لإلخالل باألمن

قبل القي���ادات األمنية التي 
حضرت االجتماع.

وف���ي خت���ام االجتماع، 
أش���اد مس���ؤولو ومندوبو 
احلس���ينيات بجهود وزارة 
الداخلية، معربني عن شكرهم 
وتقديرهم للقيادات األمنية 
على م���ا يبذلونه من جهود 
تصب ف���ي الصال���ح العام 

وحتفظ أمن وأمان الوطن.

واملج���اورة، وكذلك االلتزام 
بع���دم اس���تعمال مكبرات 
الصوت خارج املعتاد مراعاة 
لراح���ة اآلخري���ن وااللتزام 
باألوقات املعتمدة والتنسيق 
مع قائدي املنطقة في حالة 

وجود أي مشكلة.
وعقب ذل���ك مت فتح باب 
النقاش ومت���ت االجابة عن 
األسئلة واالستفسارات من 

جه���ود املجتم���ع املدني مع 
املؤسسة األمنية حلماية دور 
العب���ادة، بحيث يتم توزيع 
األدوار ب���ني وزارة الداخلية 
املكلفة  اللجان األمنية  وبني 
حلماي���ة احلس���ينيات من 
الداخل، مؤكدا ضرورة االلتزام 
بعدم إقام���ة أي مظهر ديني 
خارج نطاق احلسينية وعدم 
الساحات املسورة  استغالل 

املناسب حيالها، ومؤكدا أن من 
يخل باألمن ستتم إحالته إلى 
جهة االختصاص. وشدد على 
ضرورة عدم ازعاج اآلخرين 
خاصة ان احلسينيات تقع 
معظمها في املناطق السكنية 
واملدرسية، ما يتطلب راحة 
سكان املناطق وعدم التعدي 

على حقوق اآلخرين.
وأضاف أنه البد من تضافر 

وحذر الل���واء العلي من 
الوقوف العشوائي الذي يسبب 
ازدحاما مروري���ا قد يكون 
خطرا، ما يعيق حترك اجلهات 
املعنية من اطفاء وإس���عاف 
وجندة عند وقوع أي طارئ، 
مش���يرا إلى ضرورة االبالغ 
عن اي سلوكيات خاطئة، أو 
االش���تباه في أي موجودات 
او س���يارات التخاذ اإلجراء 

التي تشهدها البالد على مدار 
العام ومشددا على ضرورة 
االلتزام بالقانون وتعليمات 
رجال األم���ن خارج مجالس 
احلس���ينيات وف���ي محيط 
الواقع���ة فيها، كما  املناطق 
االلتزام  إل���ى  دعا احلضور 
باحلقوق والواجبات وعدم 
اخلروج عن العادات والتقاليد 

احلميدة.

عقد وكيل وزارة الداخلية 
املساعد لشؤون األمن العام 
اللواء عبدالفتاح العلي اجتماعا 
مع مس���ؤولي احلسينيات 
العامني  املديري���ن  بحضور 

لألمن باحملافظات الست.
وفي بداية االجتماع رحب 
اللواء العلي باحلضور، مؤكدا 
حرص وزارة الداخلية على 
الدينية  املناس���بات  مواكبة 

حتريض معلمة على الفسق فجرًا في صباح السالم 
والتحقيق مع بنغالي خدش حياء طفلة في مكتبة

أحمد خميس

أق���دم مجهول على اغالق 
هاتفه النقال بعد ان علم ان 
سيدة حاول حتريضها على 
الفج���ور ابلغت عنه وبصدد 
مالحقته قضائيا. وذكر مصدر 
امني ان مواطنة تعمل معلمة 
تقدمت الى مخفر صباح السالم 

وقال���ت انه���ا فوجئت بعدة 
رسائل واتسآب بعد منتصف 
الليل تتضمن حتريضا واضحا 
على الفس���ق، وقامت بإبالغ 
الطرف اآلخ���ر انه اخطأ في 
اتصاله حتى يكف عن ذلك، 

لكنه استمر في التحريض.
وعل���ى الفور ق���ام رجال 
مخفر صباح السالم باالتصال 

باحملرض، وم���ا ان علم انه 
مطلوب حت���ى اغلق هاتفه، 
وحيلت القضية الى املباحث 

اجلنائية.
من ناحية أخرى، أقدم عامل 
بنغالي على االعتداء على طفلة 

تبلغ من العمر 11 عاما.
أمني ان  وذك���ر مص���در 
وافدا تق���دم ببالغ الى مخفر 

الس���املية، قال فيه ان ابنته 
تعرضت لالعتداء من قبل وافد 

بنغالديشي أربعيني.
وقال املصدر ان البنغالي 
اعتدى على الطفلة داخل مكتبة 
خالل شرائها لوازم مدرسية، 
ومت القبض عليه وتس���جيل 
قضي���ة بالواقع���ة وإحالتها 

للنيابة العامة.

هاني الظفيري ـ محمد الدشيش

أسفرت حملة قام بها رجال أمن الفروانية استهدفت وكرين 
مشبوهني في منطقة خيطان عن ضبط 14 بائعة هوى 

جميعهن من اجلنسية اآلسيوية واجلنسية االفريقية الى 
جانب ضبط 20 وافدا من جنسيات متعددة كانوا داخل 

الوكرين املكونني من قسيمتني ملمارسة احلرام. وذكر مصدر 
امني ان معلومات وردت الى مدير امن الفروانية اللواء 

فهد الشويع عن تردد العشرات من الوافدين على وكرين 
في خيطان وان العمل يبدأ فيهما من السابعة مساء وحتى 
التاسعة وعليه قام اللواء الشويخ بإعداد خطة بالتعاون مع 
قائد منطقة الفروانية العقيد صالح الدعاس ومتت مداهمة 

الوكرين بشكل متزامن وضبط من كانوا بداخله وهم: 
اثيوبيتان وسيالنية و8 هنديات وفلبينيتان ونيبالية، ام 

الرجال فكانوا من اجلنسيات الهندية والسيالنية واالثيوبية، 
واعترفت الوافدات بأنهن يقدمن اخلدمات احملرمة مبقابل 

مالية يتراوح بني 3 و10 دنانير.
يذكر ان رجال أمن الفروانية وبعد ان وصلت اليهم معلومات 

عن ان الوكرين مبثابة ثكنة عسكرية ويغلق من الداخل 
بأقفال محكمة وأبواب حديدية متت االستعانة باإلطفاء لفتح 

األبواب ومداهمة الوكرين وضبط املتهمني متلبسني.

14 بائعة هوى و20 زبونًا 
من »مشبوهة« إلى اإلبعاد

رجل  اطفاء يستعد لكسر االبواب من داخل احد األوكار

هاني الظفيري

تداول مغردون صورة لثعلب علق في شباك 
ملقى بإحدى الساحات الترابية الواقعة في 

منطقة اشبيلية التابعة حملافظة الفروانية 
ولم يشر أحد من املغردين عن كيفية 

اكتشاف الثعلب وتوقيت اصطياده واملكان 
ثعلب اشبيلية كما بثه املغردوناملتوقع قدومه منه.

»ثعلب إشبيليه« في ساحة ترابية

alsraeaa@gmail.comسوالف أمنية
حمد السريع

لواء شرطة متقاعد  

حجاج بيت اهلل
منذ سنوات عديدة وإيران حتاول بشتى السبل إفشال 

موسم احلج واإليحاء للعالم أجمع ان السعودية غير 
قادرة على اإلشراف عليه وتقدمي الرعاية الكاملة 

حلجاج بيت اهلل، إيران أثارت عدة مرات ـ عبر ساستها 
وإعالمها ـ طرح فكرة تدويل اإلشراف على موسم 
احلج باعتبار ان اململكة غير قادرة على ذلك حسب 
زعمها رغم ان اململكة العربية السعودية أنفقت وال 
زالت تنفق املليارات من الدوالرات لتوسعة احلرم 

وتقدمي أفضل اخلدمات حلجاج بيت اهلل، كما سخرت 
كل مؤسساتها وبإشراف مباشر من خادم احلرمني 

الشريفني امللك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده 
األمير محمد بن نايف وولي ولي عهده األمير محمد 

بن سلمان، النظام اإليراني ال يعنيه احلج ومناسكه في 
أمر وال أدل على ذلك من اننا لم نسمع او نشاهد في 

أحد األيام ايا من قادة إيران السياسيني أو العسكريني 
يحجون الى بيت اهلل بل ان لديهم سعيا حثيثا من 

خالل تصريحاتهم في اإليحاء ألبناء إيران بان الذهاب 
الى مشهد أو قم أو النجف او كربالء يعادل مناسك 

احلج وهذا ما يروجه إعالمهم. الكثير من الشعب 
اإليراني مغلوب على أمره ويحرص على تأدية مناسكه 
الدينية وعلى عبادته مبا فيها منسك احلج احد األركان 
اإلسالمية اخلمسة، ولكن ما يقوم به النظام حتريض 

سافر وعلني ضد اململكة العربية السعودية منذ سنوات 
عديدة، وزاد ذلك التحريض بعد عاصفة احلزم.

اململكة العربية السعودية ومن خالل منظمة العالم 
اإلسالمي حددت أعداد احلجاج الى بيت اهلل لكل دولة 

على حسب عدد سكانها بحيث ال تزيد النسبة على 
ألف حاج لكل مليون نسمة، وقد استطاعت بذلك احلد 

من تدفق األعداد الكبيرة.
اليوم اململكة العربية السعودية وهي التي تنظر الى 

املسلمني قاطبة بنظرة اإلسالم واالحترام يجب عليها 
ومن خالل منظمة العالم اإلسالمي وضع توصية 

بعدم السماح ألكثر من ألف حاج إيراني في كل عام 
ألن تصرفات النظام اإليراني وأفعاله غير إسالمية 

في موسم احلج. أيضا على اململكة عدم السكوت عن 
تلك التصرفات واألفعال وعليها التحرك ضد النظام 
اإليراني أمام احملافل اإلسالمية والدولية وتقدمي كل 
اجلرائم املرتكبة من قبل النظام اإليراني في مواسم 

احلج ألنها لن تتوقف عن االستمرار في سعيها 
لتقويض مناسك احلج.

ضبط مواطن بسالح ناري

»اجلنايات« تؤجل نظر قضية
»خلية العبدلي« جللسة الغد

مصرع مواطن وتفحم هندي
في حادثني مماثلني

مواطنة اصطادت خادمتها
التي سرقت مجوهراتها

...ومجهولون يسرقون »شوزن« تركيًا 
وآخر بلجيكياً من شاليه

أحمد خميس

داهمت قوة من مباحث املخدرات منزل مواطن في منطقة 
صباح السالم بعد استصدار إذن من النيابة للقبض عليه 

بسبب تورطه في قضايا مخدرات.
وقال مصدر أمني انه بعد امتام املداهمة وتفتيش املسكن 
لم يتم العثور على ش����يء ولكن رجال األمن عثروا على 

سالح ناري وخزانة حتتوي على الكثير من الطلقات.

مؤمن المصري

أجل���ت الدائرة اجلزائية الرابع���ة باحملكمة الكلية 
امس برئاسة املستشار محمد راشد الدعيج وعضوية 
املستش���ارين صبري عمارة ومحمد يوسف الصانع 
وامانة سر هشام سماحة، نظر قضية امن الدولة رقم 
2015/55 املتهم فيها 25 مواطنا باالضافة الى وافد ايراني 
واملعروفة اعالميا بقضية »خلية العبدلي« جللسة الغد 

)الثالثاء( الستدعاء ضابط املباحث.
وخالل جلس���ة امس احضر املتهمون من السجن 
املركزي في حضور محاميهم وحضر املتهمون املفرج 
عنهم واس���تمعت احملكمة الفادة ضابط مباحث امن 
الدولة في جلسة س���رية لم يحضرها سوى املتهمني 

واحملامني والشاهد.

محمد الجالهمة ـ أحمد خميس

لقي مواطن من موالي���د 1997 مصرعه في انقالب 
مركبته رباعية الدفع على طريق الوفرة بني الكيلو 13 
و14. وق���ال مصدر امني ان فريقا من االدلة انتقل الى 
موقع البالغ ملعرفة سبب انقالب املركبة وسط ترجيح 
بانفجار احد إطاراتها وس���جلت قضية انقالب ووفاة 

في مخفر ميناء عبداهلل.
في سياق متصل، توفي وافد هندي متفحما واصيب 
آخر كان برفقته اثر ح���ادث انقالب مركبته اليابانية 
على طريق الصبية عند الكيلو 94 ونقل املصاب الى 
املستشفى بطائرة عمودية فيما نقلت اجلثة املتفحمة 

الى الطب الشرعي.

أحمد خميس

اتهمت مواطنة خادمتها السيالنية بسرقة مجوهراتها 
ومصاغها الذهبي وتقدر قيمتها بآالف الدنانير.

كانت اخلادمة قد استغلت غياب كفيلتها من املنزل 
ففتحت التجوري )اخلزنة( وسرقت الذهب املوجود 
بداخله���ا والتي تقدر قيمته ب� 3 آالف دينار، وقبل ان 
تخرج م���ن املنزل بعد ان قام���ت بتجهيز كل ما خف 
حمله من أغراضها الشخصية، رجعت املواطنة لبيتها 
مبكرا ما جعلها تقف أمامها وجها لوجه، وهي حتمل 
املسروقات، وعلى الفور أمسكت يديها وذهبت مباشرة 

الى مخفر الرقة.

محمد الدشيش

شرعت املباحث في إجراء التحريات للوصول إلى 
هوية مجهولني سطو على شاليه في منطقة الصبية 
ومتكنوا من س���رقة ش���وزن أحدهم���ا تركي واآلخر 

بلجيكي.
وأكد مصدر أمني أن حتقيقات ستجرى مع املجني 
عليه للتأكد من حقيقة الواقعة، خاصة أن السالحني 

مرخصان من قبل اإلدارة العامة ملباحث السالح.
وأوضح املصدر ان مواطنا تقدم إلى مخفر الصبية 
مصطحبا وافدا آس���يويا، قال انه يعمل حارسا لديه، 
وأبلغ بأن اش���خاصا مجهولني يرتدون الزي الوطني 
أبلغ���وه بأنهم مباحث واظهروا له ورقة على أنها إذن 

تفتيش وسرقوا السالحني وكمية من الذخيرة.
الهندي املنتحر 

هندي يتخلص من مشاكله املالية باالنتحار شنقاً.. وتانكي ماء ينقذ وافداً من املوت
هاني الظفيري ـ محمد الدشيش ـ أحمد خميس

لم يجد وافد هندي حال امام مشاكله املالية سوى االقدام 
على االنتحار بشنق نفسة بالسكن الذي يقيم فيه مبنطقة 
اجلليب وحضر الى املوقع مالزم اول عبداهلل الناقه من أمن 
الفروانية. وقال مصدر امني ان بالغا ورد مساء امس عن 
انتحار وافد داخل بناي����ة في منطقة اجلليب وعلى الفور 
توجه رجال االمن بأمر م����ن مدير عام محافظة الفروانية 

اللواء فهد الشويع.
وتبني ان املبلغ وه����و وافد ايضا افاد بأن املتوفى كان 
يعاني م����ن ضائقة مالية ما دفعه ال����ى االنتحار ومت نقل 
اجلثة التي مت فحصها من قبل املسعفني ونقلها الى الطب 

الشرعي ومت تسجيل قضية.
من جهة أخرى، أسعف حارس بناية مصري اجلنسية 
يدعى جرجس الى مش����فى مبارك في حالة حرجة للغاية 
اثر سقوطه من الطابق الرابع، وشاءت األقدار ان يصطدم 
جسده بتانكي مياه في الطابق األرضي وهو ما حال دون 

ارتطام جسد احلارس باألرض. 
وقال مصدر أمني ان حالة الوافد حرجة، مشيرا الى ان 
اجليران الذين نقلوه للعالج قالوا انه كان أعلى الس����طح 

وفوجئوا بسقوطه.

ٍ في الفردوس ضبط متعاط

هاني الظفيري ـ محمد الدشيش

أحال رجال أمن الفرروانية مواطنا الى مكافحة املخدرات 
بعد ضبطه في حالة تعاط وعثر معه على حبوب، وقال 
مصدر أمني ان إحدى الدوريات اشتبهت في شخص متوقف 
بس����احة ترابية في منطقة الفردوس وعند االقتراب من 
سيارته الوانيت موديل 2014 رمادية اللون حاول الهرب 
ومت توقيفه وبس����ؤاله عند سبب تواجده فظهرت عليه 
عالمات االرتباك وبتفتيش����ه عثر بحوزته على عدد 50 

حبة بيضاء اللون يشتبه بأنها مخدرة.

املضبوطات أحيلت إلى »املكافحة«


