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»الداخلية« تبحث عن 3 ثعالب مترح في بيان ق 6

التحقيق مع مغربي في مخفر شرق
لتصويره السفارة البريطانية ظهراً

وفاة حدث في انقالب مركبة كان يقودها

مواطن »وهق« نفسه في قضية ضرب موظف
على خلفية حتاليل البنه ببطاقة عافية

5 مطلوبني بـ 226 ألف دينار إلى »التنفيذ املدني«

محمد الجالهمة

اقتيد وافد مغربي في العقد الرابع من عمره 
الى مخفر شرق وسط احتمال إحالته الى جهاز 
أمن الدولة بعد ضبطه يلتقط صورا للسفارة 

البريطانية ظهر امس االول.

وقــال مصدر امني ان الوافد نفى ان يكون 
متعمدا ألن يصور السفارة البريطانية، مشيرا 
الى انه لم يكن يعلم ان املبنى خاص بسفارة، 
على حسب زعمه، ومن املقرر ان يخضع املغربي 
للتحقيقات في امن الدولة للوقوف على حقيقة 

ما يدعيه.

محمد الجالهمة

أحيلت قضية وفاة حدث في حادث ســير 
إلى نيابة االحداث، وبحسب مصدر أمني فقد 
ورد بالغ الى عمليات الداخلية بوقوع حادث 

ســير على الدائري الســابع، حيث توجه إلى 
موقع البالغ عدد من رجال األمن وتبني أن قائد 
املركبة من مواليد ٢٠٠٧ وان املركبة انقلبت به، 
وجار معرفة الســبب، ما أدى إلى وفاته على 

الفور، وسجلت قضية انقالب ووفاة.

محمد الدشيش

اقتيد مواطن الى مخفر شــرطة الســاملية 
من قبل إحدى دوريات األمن العام وذلك على 
خلفية اعتدائه بالضــرب املبرح على موظف 
استقبال في أحد املستشفيات، وبحسب مصدر 
أمني فإن إدارة مستشــفى ابلغت ١١٢ عن قيام 

مواطــن بضرب موظف، وعلى الفور توجهت 
إحدى الدوريات وتبني ان املواطن حاول اجراء 
حتاليل البنه باستخدام كارت عافية اخلاص 
به، وحينما رفض املوظف تنفيذ الطلب لكونه 
مخالفا للقانون قام املواطن بضربه، هذا وأرفق 
املوظف تقريرا طبيــا يؤكد ما تعرض له من 

اعتداء.

هاني الظفيري

أســفرت احلمالت التي شــنها رجال قطاع 
األمــن العــام في احملافظات الـــ 6 بتوجيهات 
وإشراف وكيل وزارة الداخلية املساعد لشؤون 
األمن العام باإلنابة اللواء إبراهيم الطراح عن 
ضبط 5 مطلوبني بينهم 3 سيدات الى التنفيذ 
املدني بعد ان تبني انهم مطلوبون مببالغ مالية 

جتاوزت ٢٢6 ألف دينار.
وذكــر مصدر امني ان احدى نقاط تفتيش 
أمــن اجلهراء أوقفت مواطنا من مواليد ١٩٧٩، 
وباالستعالم عنه تبني وجود أمر طلب إحضار 
بحقه باعتباره مدينــا مببلغ 8٧.845 دينارا، 
ومتت إحالته بأمر من مدير أمن اجلهراء اللواء 

علي ماضي الى إدارة التنفيذ املدني.
وأضاف املصــدر األمني ان احدى دوريات 
أمن اجلهراء وخالل جولة لها في منطقة سعد 

العبداهلل، اســتوقفت شخصا تبني الحقا انه 
مواطن من مواليــد ١٩٧٠، ال يحمل أي اثبات، 
وبعد االستعالم عنه وتبصيمه تبني انه مطلوب 
على ذمة قضية خيانــة أمانة رقم ٢٠١٧/١٢١5 
مخفر اجلابرية، باالضافــة الى طلب احضار 
مدين مببلــغ ١6.3٧٢ دينارا، وأحيل الى جهة 

االختصاص.
وذكر املصدر انه خالل جتول احدى الدوريات 
على طريق امللك فهد اشتبهت في امرأة تبني انها 
مواطنة من مواليد ١٩٧٩، وانها مطلوبة لدين 
قدره 45.6٠٠ دينار، وكذلك مت ضبط مواطنة 
اخرى من مواليد ١٩8٩ مطلوبة مببلغ 4١ ألف 
دينار، وأحيلت كلتاهما الى ادارة التنفيذ املدني.
وفي األحمدي، وحتت إشــراف مدير األمن 
العميد عبداهلل سفاح متكنت احدى الدوريات 
من ضبط مواطنة من مواليد ١٩٧6، وتبني انها 

مدينة مببلغ 36 ألف دينار.

هاني الظفيري

وجه وكيل وزارة الداخلية لشؤون العمليات 
اللواء جمال الصايــغ ووكيل قطاع األمن العام 
اللواء ابراهيم الطراح بتحريك دوريات في بيان 

ق 6، وذلــك للبحث عن 3 ثعالــب صغيرة قام 
مواطن بتصوير مقطع لها وهي مترح  الى جوار 
األشجار. وذلك بعد أن اطلع رجال وزارة الداخلية 
وبحسب مصدر أمني على املقطع الذي قام مواطن 

بنشره على وسائل التواصل االجتماعي.

الثعالب وهي مترح في بيان

ملشاهدة الڤيديو  ميكن استخدام QR كود أو الـ 

م نفسه رغم عدم وجود شكوى بحقه سلَّ

سرية املهام اخلاصة رصدت ترنح »رباعية« كانوا يتعاطون فيها احلبوب

املتهم بالتهجم على فتاة في مركبتها: كنت استرد هاتفي! 

إحالة 4 فتيات وأربعينية ورجل حّلقوا 
في عالم اإلدمان بـ »الريكا« إلى الطب الشرعي

ومعرفة رغبتها في حتريك 
الدعــوى اجلزائية ضده من 

عدمه.
يذكر أن »األنباء« ســبق 
لهــا اإلشــارة إلــى أن املتهم 
له ســوابق مماثلة واعتدى 
منــذ فترة علــى فتاة أخرى 
في منطقة القيروان، وكانت 

»األنبــاء« قد نشــرت امس 
خبر مقطع الڤيديو الذي مت 
تداوله على مواقع التواصل 
ويصور الشــاب الذي حطم 
زجاج مركبة فتاة، ثم اقتحامه 
املركبة واعتدائــه عليها ثم 
هروبــه علــى مــن رباعية 

حمراء.

أن الواقعة ليست جديدة بل 
حدثت قبل أسابيع، وبحسب 
زعمه فإن الهاتف الذي حاول 
أخذه عنوة من الفتاة يخصه 
وأراد اســترجاعه منها، ومت 
حجــز املذكــور فــي انتظار 
االســتماع إلى أقوال الفتاة 
للتأكــد مــن صــدق أقوالــه 

محمد الجالهمة
 عبداهلل قنيص

متكــن رجال قطاع األمن 
العامــة  اجلنائــي )اإلدارة 
للمباحــث اجلنائيــة( مــن 
التوصل لكل بيانات الشخص 
املتهم بالتهجم على فتاة داخل 
مركبتها والذي كشــف عنه 
مقطع ڤيديو مت تداوله على 
مواقع التواصل االجتماعي. 
وذكــرت اإلدارة العامــة 
للعالقــات واإلعــالم األمني 
بــوزارة الداخليــة أنه بعد 
تشديد عمليات البحث عنه 
في أعقاب التأكد من املعلومات 
الــواردة فــي الڤيديو ورغم 
عدم وجــود شــكوى بحقه 
قام الشــاب بتســليم نفسه 
إلى مباحث القيروان، وأفاد 
بأن الواقعة حدثت بينه وبني 

فتاة يعرفها.
وذكر املتهم في التحقيقات 
التي اطلعت عليها »األنباء« 

هاني الظفيري

أحال رئيس قسم سرية 
املهــام اخلاصــة التابعــة 
العــام 5  لقطــاع األمــن 
نســاء بينهن 4 مواطنات 
وخليجيــة، ومواطنا إلى 
األدلــة اجلنائيــة »الطب 

الشرعي« لتحليل عينات 
من دمائهم للتأكد من شبهة 
تعاطي املواد املخدرة وأرفق 
في  ملف اإلحالة 8 حبات 
نوع الريكا فيما قال مصدر 
أمنــي إن حالــة املوقوفني 
تؤكد أنهم فــي حالة غير 
طبيعيــة باملــرة وهذا ما 

سوف يكشفه رجال األدلة 
اجلنائية ويحددون طبيعة 
املــواد التــي مت تعاطيهــا 

بخالف حبوب الالريكا.
وبحســب مصدر أمني 
فإن إحدى دوريات سرية 
املهــام اخلاصــة التابعــة 
لألمن العام وخالل جولة 

لها رصدت مركبة بها عدد 
كبير من النسوة حيث مت 
الطلب من قائدها التوقف، 
ولدى توقف قائد املركبة 
واحلديث معه الحظ رجال 
الدورية ان الشخص بحالة 
غيــر طبيعية ولدى طلب 
إثبات النسوة ايضا، تبني 

انهن بنفس احلالة وعليه 
مت انزال جميع من بالسيارة 
وتبــني ان قائــد املركبــة 
مواطــن مــن مواليد ١٩85 
وبرفقته 4 شابات مواطنات 
مــن مواليــد ١٩٩8 و١٩٩5 
و١٩٩3 و١٩٩6 وخليجيــة 

من مواليد ١٩٧٧.

الشاب يدفع الفتاة  التي حاولت منعه من الدخول إلى مركبتهيحطم الزجاج األمامي للمركبة 

لفافة » سحر وشعوذة« حتيل
خليجياً من منفذ العبدلي إلى »اجلنائية«

هاني الظفيري

أحال مراقب تفتيش جمارك العبدلي 
الى امن املنفذ شخصا خليجيا ضبط 

بحوزته لفافة ورقية عليها عبارات 
سحر وشعوذة، على أن يحال الحقا 
إلى االدارة العامة للمباحث اجلنائية 

للتحقيق معه وسط احتمالية بأن تتم 
إعادته الى موطنه وإدراج اسمه على 

قوائم غير املصرح بدخولهم للبالد. 
وبحسب مصدر جمركي، فإن رجال 
جمرك العبدلي اشتبهوا في شخص 

خليجي قادم الى البالد فقاموا 
بإخضاعه وسيارته وأمتعته للتفتيش 

وعثروا على ورقة بيضاء مدونة 
عليها عبارات سحر، وبسؤاله قال ان 

الورقة ال تخصه بل تخص والدته، 
التعويذة وتبدو خرزة أعلى الصورةعلى حسب زعمه.

والهندية بحروق متفرقة من 
جسديهما، حيث ادخال العناية 
املركز في مستشفى البابطني.

حريق محول في رحية
 يصيب مصرياً وهندياً بحروق من »الثانية«

هاني الظفيري

تعامل رجــال اإلطفاء مع 
حريــق محــول فــي منطقة 
رحية، وأســفر احلريق عن 
إصابــة وافديــن مت نقلهمــا 
علــى الفــور الى مستشــفى 
البابطــني للحريــق، حيــث 
وصفــت حالتهمــا باحلرجة 
نتيجــة تعرض أجســادهما 
الى احلــروق التي تبني انها 

من الدرجة الثانية.
وقــال مصــدر أمنــي ان 
بالغا ورد الى غرفة عمليات 
الداخلية عــن حريق محول 
فــي منطقة رحيــة وانطلق 
على الفور رجال اإلطفاء إلى 
موقع البالغ وحتديدا الكائن 
بداخل شركة املعادن وأسفر 
احلريق الذي مت إخماده من 
قبل مركزي إطفاء عن إصابة 
من حريق اجلليبوافدين من اجلنسية املصرية 

بعد وصولها إلى قاعدة نواف األحمد ضمن 4 صفقات تشمل 4 طائرات

شابان اعتديا على وافد »هزيل البنية« بسبب أولوية الطريق

الدوسري: »الدولفني« تعكس عمليات حتديث املؤسسة األمنية

مشاجرة حتيل سورياً إلى احملاكمة لسبّه الذات اإللهية
أحمد خميس 

أمر وكيل نيابة الفروانية 
بإحالــة وافــد ســوري إلــى 
احملاكمــة بتهمة ســب الذات 
اإللهيــة. وتفصيل املوضوع 
ان معركة اندلعت بني مصري 

وسوري اصبح سالحها األيدي 
وغيرهــا مــن اآلالت في أحد 
مجمعات اجلليب مما استدعى 
حضور رجــال االمــن. وفي 
املخفر قال املصري ان السوري 
سب الذات االلهية عالنية وقدم 
أرقام هواتف ملواطنني ومقيمني 

أبدوا استعدادهم للشهادة، فتم 
تسجيل قضية وأحيل املتهم 
إلى النيابة التي أمرت بحبسه.
من جهــة أخــرى اعتدى 
شابان على مقيم مصري بعد 
خالفهمــا معه حــول أولوية 
الســير على طريــق الدائري 

الواقعــة  الثالــث، وحدثــت 
حينمــا أمــراه بــأن يتوقف 
املــروري فنزل  بعد اخلالف 
الى جانب الطريق ليتخاطب 
معهمــا ففوجــئ بضربه من 
قبلهما واســتهزائهما ببنية 
جسده الهزيلة، وتوجه الوافد 

املعتدى عليه إلى مخفر الدعية 
وأبلغ مبا تعرض له من اعتداء 
وارفق ببالغــه تقريرا طبيا 
باإلصابــات التــي حلقت به 
صادرا من مستشــفى مبارك 
الكبير وسجلت قضية اعتداء 

بالضرب.

األحــدث  هــي  تعتبــر 
تكنولوجيــا مبواصفاتهــا 
الفنية وهي مكملة لســرب 
الطائرات التي متتلكها وزارة 

الداخلية منذ 2005.
وزارة  وكيــل  وكان 
الداخلية املســاعد لشؤون 
اللــواء جمــال  العمليــات 
الصايــغ، يرافقه مدير عام 
املركزيــة  العامــة  اإلدارة 

العقيد  للعمليــات باإلنابة 
عبداهلل  العتيقي، قد شهد 
وقائع وصول طائرة دولفني 
اجلديــدة   AS-365N3+
لتنضم إلى أسطول الطائرات 
التابع إلدارة جناح طيران 

الشرطة.
كانت الطائرة قد وصلت 
إلــى قاعــدة نــواف األحمد 
اجلوية بقيادة العقيد طيار 
عبدالعزيز األصقة بعد رحلة 
استغرقت 4 أيام قادمة من 
العاصمة الفرنسية باريس.
اللــواء جمــال  وأشــار 
الصايــغ إلــى أن الطائــرة 
من اجليل احلديث لطائرة 
الدولفني ومن مهامها مراقبة 
الطرق حيث يوجد بها كاميرا 
حراريــة مــع إمكانية البث 
املباشر إلى غرفة العمليات 
وتوجيه الدوريات األرضية 
عن طريق جهــاز االتصال 
اخلاص بالوزارة ومساندة 
لإلطفــاء  العامــة  اإلدارة 
وتتميز بدقة عمليات البحث 
واإلنقاذ بالتقنية املتوافرة 

بالطائرة.

جانــب الدولة للمؤسســة 
األمنية للقيام مبسؤولياتها 
التطــورات  إلــى  بالنظــر 
واملستجدات األمنية اجلارية 
والتــي تتطلــب املزيد من 
اجلاهزية واليقظة.. وانطالقا 
من املنظور االســتراتيجي 
الشامل للقيادة العليا لوزارة 

الداخلية.
وأشــار الى ان الطائرة 

أحمد خميس
 محمد الدشيش

أكد وكيل وزارة الداخلية 
الدوسري،  الفريق محمود 
أن انضمــام طائرة دولفني 
اجلديــدة   AS-365N3+
الطائــرات  إلــى أســطول 
التابع إلدارة جناح طيران 
الشــرطة.. يأتي فــي إطار 
عمليــة التحديث الشــاملة 
للمؤسســة األمنيــة التــي 
يقودها نائب رئيس مجلس 
الــوزراء ووزيــر الداخلية 

الشيخ خالد اجلراح .
الطائــرة  ان  وأوضــح 
اجلديــدة تأتــي ضمن عقد 
شــراء أربع طائرات كبيرة 
احلجم H225 وعدد 2 طائرة 
AS- متوســطتي احلجــم
+365N3، وهو ما يجســد 
دعم القيادة السياسية العليا 
للمؤسسة األمنية ملواصلة 
القيام باملهــام املنوطة بها 

على أكمل وجه.
وذكــر ان هــذا يأتي في 
إطــار الدعــم املســتمر من 

الطائرة الدولفني في قاعدة نواف االحمد

الصايغ: تستطيع 
توجيه الدوريات 
األرضية ومساندة 
عمليات اإلطفاء

الشاب أكد أن 
الواقعة حدثت 

قبل أسابيع


