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English Edition

ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު

ރައީސްގެ ލޯންޗުގެ ގޮވުން

އައިއެސް އަށް ނިސްބަތްކުރި ވީޑިއޯ :ނުބައި ރޭވުމެއްގެ ފެށުން
ހަވީރު ނިއުސް ޓީމް
 06ނޮވެމްބަރ 13:30 2015

ފުލުހުން ސަންގު ޓީވީ އަށް ވަދެ ފާސްކޮށްފައި :އައިއެސް ވީޑިއޯ އަކީ އޮޅުވާލުމެއް ކަމަށް ބެލެވޭ ---ހަވީރު ފޮޓޯ :ނިޝާން އަލީ

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނާއި ނައިބު ރައީސް އަހުމަދު އަދީބުގެ ފުރާނަފުޅަށް
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އައިއެސް އަށް ނިސްބަތްކުރި ވީޑިއޯ :ނުބައި ރޭވުމެއްގެ
ފެށުން

ރޭ "ސަންގު ޓީވީ" އަށް ފުލުހުން ވަދެ ،އެތަނުގެ ކޮމްޕިއުޓަރުތަކުގެ ހާޑުތައް
ހިފައިގެން ދިޔައީ ،އޮގަސްޓް  31ވަނަ ދުވަހު ޔޫޓިއުބުގައި އާންމުކުރި ވީޑިއޯއާ

9 mins ago

ޓީސީގެ ސަބަބުން ދިވެހި ފުޓްބޯޅަ އަށް ވެސް ފައިދާ

ގުޅިގެންނެވެ .އެ ވީޑިއޯ އަޕްލޯޑްކުރި ކަމަށް ފުލުހުންގެ ތަހުގީގުގައި ތުހުމަތުކުރާ

ކުރާނެ :ނިޒާމް

އެއް ތަނަކީ ސަންގް ޓީވީ އެވެ .ކޯޓު އަމުރު ނެރެން ބެލި ހެކިތަކުގެ ތެރޭގައި

1 hr 13 mins ago

ޔޫޓިއުބުން ފޯރުކޮށްދިން މައުލޫމާތު ހިމެނެ އެވެ.

ދުނިޔޭގެ އެންމެ ހަގު މެޑިކަލް ޑޮކްޓަރަކަށް ފަލަސްތީނު
ކުއްޖެއް

އެކަމަކު ސަންގު ޓީވީގެ އިސް ބޭފުޅުން އެތުހުމަތު ދޮގުކުރައްވަ އެވެ.

1 hr 37 mins ago

ލަންކާގެ ފަސް އަހަރުގެ ތަރައްގީ ޕްލޭން ޕާލަމެންޓަށް

މިހާރު ޔޫޓިއުބުން ނަގާފައިވާ ވީޑިއޯގެ ހަގީގަތް އެހެން ދިމާލަކަށް މިސްރާބު

ހުށަހަޅައިފި

ޖަހާފައި އެވަނީ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އަވަހާރަކޮށްލަން ދިން ހަމަލާއާ ގުޅިގެން
ހިންގާ ތަހުގީގުތަކަށް ލިބޭ މައުލޫމާތުތަކުގެ ސަބަބުންނެވެ .އެހެންކަމުން މިހާރު
ބެލެވެނީ ރައީސަށް އަމާޒުކޮށް" ،ފިނިފެންމާ" ލޯންޗުގައި ގޮއްވާލި ގޮއްވާލުމާއި އެ
ވީޑިއޯއާ ގުޅުމެއް ހުރެދާނެ ކަމަށެވެ .އަދި އެއީ އައިއެސްގެ ނަމުގައި އެހެން
ބަޔަކު ކުރި ކަމެއް ކަމަށް ވެސް ބެލެވެ އެވެ.

1 hr 44 mins ago

ފެނަށް ޖެހުމުގެ މައްސަލަ ހައްލުކުރަން  23މިލިއަން ޑޮލަރު
2 hrs ago

ލިވަޕޫލް މޮޅުވިއިރު ،ޓޮޓެންހަމް ގްރޫޕްގެ އެއް ވަނަ އަށް
2 hrs ago
More News

ވީޑިއޯ ނެރުނުތާ މަހެއް ވާން ކައިރި ވަނިކޮށް ،އެ އިންޒާރާ ގުޅުން ހުރި ކަމަށް
Haveeru Online

ބެލެވޭ ހާދިސާއެއް ހިނގާފައިވެ އެވެ؛ އެއީ ސެޕްޓެމްބަރު  26ގައި ،ހުޅުލެއިން

93,533 likes

ގެސްޓުން ގޮވައިގެން ކްލަބް މެޑަށް ދާން ދަތުރު ފެށި "ސްވެނިއަ  "18ގައި
އަލިފާން ރޯވެ ،ޓޫރިސްޓުންގެ ބަޔަކު ފިހުމެވެ .އޭރު ބެލެވުނީ ލޯންޗުގެ
އިންޖީނުގައި އަލިފާން ރޯވީ ކަމަށެވެ .އެހެންނަމަވެސް މިހާރު ގަބޫލުކުރެވެނީ އެ
ލޯންޗުގެ ގޮނޑިއެއްގައި ހަރުކޮށްފައި ހުރި އެއްޗެއް ގޮވީ ކަމަށެވެ .އިންޖީނުގައި
އަލިފާން ރޯވީ އޭގެ މާ ފަހުންނެވެ.

"ސުވެނިއަ" ލޯންޗުގައި ރޯވެ އަނދަނީ :އޭގައި ވެސް އެއްޗެއް ގޮއްވާލި ކަމަށް މިހާރު ބެލެވޭ  --ފޮޓޯ:
އަހްމަދު ރިފާއު

އެންމެ ބޮޑަށް އަނިޔާވި ޗައިނާގެ ދެމަފިރިންނާއި ފަސް އަހަރުގެ ފިރިހެން ދަރިފުޅު
އިނީ އެ ގޮނޑީގައި ކަމަށް ވެސް ވެ އެވެ.
"ފިނިފެންމާ" ލޯންޗުގައި ވެސް ގޮއްވީ ގޮނޑި ތެރޭގައި އެއްޗެއް ހަރުކޮށްގެން
ކަމަށް ތަހުގީގަށް ވަނީ އެނގިފަ އެވެ.

ވީޑިއޯގެ ބޭނުމަކީ ކޮބާ؟
ފުލުހުންގެ ތަހުގީގު ޓީމުގައި ހިމެނޭ އޮފިސަރަކު "ހަވީރަ"ށް ބުނީ ދައުލަތުގެ
އެންމެ އިސް ވެރިންގެ ފުރާނަފުޅަށް ގެއްލުންދީ ،ރާއްޖޭގެ އިގްތިސާދަށް ވަރުގަދަ
ހަމަލާތަކެއް ދޭނެ ކަމުގެ އިންޒާރު ދީ އައިއެސްގެ ނަމުގައި އާންމުކުރި ވީޑިއޯ
އަކީ ،އައިއެސްއާ ގުޅުމެއް ނެތް އެއްޗެއް ކަމަށެވެ.
މިހާރު ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ ހާމިދު އިސްމާއިލް )ހާމިދު ސޭޓު(ގެ ކުންފުންޏަކުން
ދުއްވާ "ސްވެނިއާ  "18ލޯންޗުގެ ހާދިސާއަކީ ،ވީޑިއޯ ތައްޔާރުކުރި
ރޭވުންގަނޑުގައި ހިމެނޭ އެއް އަމަލް ކަމަށް ގަބޫލުކުރެވެ އެވެ.
"އެއީ މި ހާދިސާގެ އަސްލު ރިހާސަލް .އެއީ ހާމިދު ސޭޓުގެ ލޯންޗެއް .އެ ލޯންޗު
ގޮއްވާލާފައި އިންނަނީ ހަމަ މި )ފިނިފެންމާ ލޯންޗު ގޮއްވައިލި( ސެޓަޕް ހަދައިގެން.
އޭތި )ސްވެނިއާ ލޯންޗު( އެއީ އައުޓްބޯޑް އިންޖީނެއް .މީތި )ފިނިފެންމާ ލޯންޗު(
މިއީ އިންބޯޑު އިންޖީނަކަށް ވީމާ ފަސޭހަ އިން ޕެޓްރޯލަށް އެކްސެސް ނުވީމާ ހުޅު
ނުހިފީ "،ފުލުހުންގެ ތަހުގީގުގައި ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ހޭދަކޮށްފައިވާ ސީނިއަ
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އޮފިސަރަކު ކިޔައި ދިނެވެ.
 19ފޮޓޯ

ފޮޓޯގެލަރީ :ރައީސްގެ ލޯންޗުގައި އެއްޗެއް ގޮވުން

އޭނާ ބުނި ގޮތުގައި ވީޑިއޯގައި ފެންނަނީ އަސްލު ބަޑިތަކެއް ވެސް ނޫނެވެ.
ވީޑިއޯގެ ބޭނުމަކީ ރައީސަށް ހަމަލާދިނީ ސިޔާސީ ބަޔަކު އަޑީގައި ތިބެގެން
ނޫންކަން ދެއްކުން ކަމަށް ވެސް އޭނާ ބުންޏެވެ.
"ބޭނުމަކީ ރައީސަށް ޓެރަރިސްޓް ހަމަލާއެއް ދޭން އުޅޭ ކަން އެންގުން .އަދި އެއީ
ރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ ބަޔަކު ކުރާ ކަމެއް ނޫންކަން ދެއްކުން "،އޭނާ ބުންޏެވެ.
ރައީސްގެ ލޯންޗުކޮޅުގައި އެއްޗެއް ގޮވުމުގެ ހާދިސާގެ ދެ ދުވަސް ކުރިން،
ޓޫރިސްޓުން ދަތުރުކުރި ލޯންޗުގައި އެއްޗެއް ގޮއްވާލުމަކީ ،ތަހުގީގުގެ ބައެއް
އޮފިސަރުން މިހާރު ގަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި ،ވަރަށް ނުރައްކާތެރި ރޭވުމެއްގެ ބައެކެވެ.
ރައީސް އަވަހާރަވި ނަމަ ނުވަތަ ލިބިވަޑައިގެންނެވި އަނިޔާތަކެއްގެ ސަބަބުން
ރައީސްކަމުގެ ޒިންމާތައް އަދާކުނުކުރެއްވޭ ގޮތް ވި ނަމަ ،އެ ހަމަލާގެ ތަހުގީގު
ރަނގަޅަށް ނުކުރެވި ،އައިއެސްގެ ހަމަލާއެއް ކަމަށް ނިންމާލުމުގެ ފުރުސަތު
އޮތީހެވެ.
"ސްވެނިއާ  "18ލޯންޗު އަނދާ ހުލިވި އެވެ .އޭގެ ހަލާކުނުވެ އޮތް ބައި
ދޫނިދުއަށް ގެންގޮސް ތަހުގީގުގައި ބޭނުންކުރި އެވެ.
ރައީސް ޔާމީނަށް ދިން ހަމަލާއާ ގުޅިގެން ނައިބު ރައީސް އަދީބު ވަނީ
ހައްޔަރުކޮށްފަ އެވެ .އަދި އިއްޔެ ނައިބު ރައީސްކަމުގެ މަގާމުން ވެސް ވަނީ
ވަކިކޮށްފަ އެވެ.
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