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ً أمر بضبط مواطن دهس ابن عمه العسكري عمدا
أحمد خميس

نيابــة  وكيــل  وجــه 
الفروانية بســرعة ضبط 
وإحضار مواطن في العقد 
الثالث من عمره وذلك على 
خلفية قضية شروع في قتل 
ابن عمه العســكري وذلك 
بتعّمد دهسه في مقر عمل 
املجني عليه وهي منشــأة 

تلقــت بالغا يفيــد بواقعة 
دهــس وهــروب مبحيــط 
منطقة املطــار امس وعلى 
الفور مت توجيه دورية األمن 
والطوارئ الطبية وباالنتقال 
الى موقــع البالغ شــوهد 
عسكري بزيه الرسمي من 
مواليــد ١٩٩٥ ملقــى علــى 
األرض وبســؤال شــهود 
العيان كشــفوا عن حقيقة 

الواقعــة حيث افــادوا بأن 
الواقعة متثلت في مشادة 
كالمية بني العسكري وابن 
عمه وان املشــادة تطورت 
الى تشــابك باأليدي اعقبه 
قيام املتهم بطرح العسكري 
املجني عليه ارضا ومن ثم 
تعمد دهســه وفــراره من 
موقع احلادث الى جهة غير 

معلومة.

املجني عليه يعمل في منشأة حساسة واصابته متثلت في كسر ظهره

حساسة تقع باملطار.
هذا وأسعف املجني عليه 
إلى مستشفى  العســكري 
الفروانية وتبني من الفحص 
الذي أجري انه الى جانب 
إصابتــه بســحجات فإنه 
مصاب بكسر في الظهر بفعل 
املتعمد،  تعرضه للدهــس 
وبحسب مصدر أمني فإن 
عمليــات وزارة الداخليــة 

غرق أميركي مبسبح بناية في الفنطاس

انتحار هندي بإلقاء نفسه من الطابق السادس

أحمد خميس

أسعف وافد أميركي بحالة 
حرجة للغاية الى مستشفى 
العــدان وأدخــل إلــى غرفة 
العنايــة الفائقــة لعمــل ما 
يلــزم. وجاء نقل الوافد الى 
املستشفى بواسطة صديقه 
االميركــي الــذي قــام ايضا 

محمد اجلالهمة

انتقل عــدد من رجال 
املباحــث اجلنائيــة الــى 
جانــب فنيني مــن األدلة 
اجلنائيــة وذلــك ملعاينة 
جثــة وافد هندي وشــقة 
يقيــم فيهــا مــع آخرين 
اقدم من خاللها على القاء 
نفســه ليلقى حتفه على 

فإن حارس بناية الفنطاس 
)مصــري اجلنســية مــن 
مواليــد ١٩٩3( أبلغ عمليات 
وزارة الداخلية بأنه ســمع 
اســتغاثة من أحد اجليران 
بوجود شخص يصارع املوت 
داخل مســبح بناية يشرف 
على حراســتها وكان يقوم 
بالصراخ، ليقوم وافد اميركي 

الى مصدر  واســتنادا 
امني، فإن عمليات وزارة 
الداخلية تلقت بالغا أوليا 
بوجود حالة غير طبيعية 
في منطقة املهبولة، ولدى 
انتقــال دوريــات األمــن 
تبــني ان الواقعــة عبارة 
عــن انتحار وافــد هندي 
يدعى »سامال« من مواليد 
١٩٩3، وذلك بإلقاء نفسه 

آخر يقيــم في نفس البناية 
بالنزول إلى املسبح وانتشال 

الغريق.
هــذا، وتبــني ان الغريق 
يدعى »ليفربك« من مواليد 
١٩7٥. وفي وقت الحق تلقت 
عمليات الداخلية افادة بوفاة 
األميركي ليتم تسجيل قضية 
بعنوان غرق رقم 44١ /٢٠١٩.

الســادس  الطابــق  مــن 
حيث يــقيــــم في شــقة 

مع آخرين.
وأشــار املصدر الى ان 
حارس البنايــة، قال انه 
ســمع صوت ارتطام في 
املقابلة للبناية،  الساحة 
ولدى استطالع األمر شاهد 
الوافد الهندي غارقا وسط 

بركة من الدماء.

أسعفه مواطنه بعد استغاثته وأدخل »فائقة العدان«

بانتشــاله من داخل مسبح 
بناية في منطقة الفنطاس. 
هذا، ومت إخطار رجال املباحث 
بالواقعة حيث سارعوا إلى 
موقع املسبح ملعاينة املوقع 
وإعــداد ،تقرير على أن يتم 
انتظار تقرير االدلة اجلنائية 

بهذا اخلصوص.
واستنادا إلى مصدر امني، 

الفــور. وأكد مصدر امني 
ان حتقيقا موسعا سيجري 
في واقعــة انتحار الوافد 
خشية ان يكون هناك من 
ألقى به مــن علو وصور 
الواقعــة على اعتبار انها 
انتحــار، وقال إن معاينة 
موقــع  وكذلــك  اجلثــة 
الســقوط سيحســم مثل 

هذه األمور.

استمرار حبس املتهم 
باإلساءة إلى املقدم الراشد

عبدالكرمي أحمد

رفضت نيابة شؤون 
اإلعالم واملعلومات والنشر 
امس طلب إخالء ســبيل 
قدمه دفاع الشيخ املتهم 
باإلساءة هاتفيا لضابط 
قســم املركبــات بــإدارة 
املقدم  العاصمــة  مــرور 
صالــح الراشــد، وأمرت 
باستمرار حجزه على أن 
يعرض عليها مجددا غدا 
الستكمال التحقيق معه. 

وكان املتهم قد أنكر خالل مثوله اول من امس أمام وكيل 
النيابة تهما عدة تتعلق بتهديد موظف عام حلمله على 
اتخــاذ إجراءات مخالفة للقانون، والســب والقذف عبر 
الشبكة العنكبوتية، وإساءة استعمال الهاتف، مؤكدا أن 

الصوت الوارد في التسجيل ليس بصوته.

املقدم صالح الراشد

حترير 60 مخالفة في 60 دقيقة 
مقابل بلوكات العاصمة

 محمد الدشيش

شــن رجال مرور العاصمة امس حملــة مرورية في 
محيط البلوكات التجارية في العاصمة. وبحسب مصدر 
امنــي، فإن رجال مرور العاصمة قاموا بتحرير نحو 6٠ 
مخالفة تنوعت بني الوقوف في املمنوع والوقوف »صفا 
ثانيا« واعاقة حركة السير. وأكد املصدر ان حملة رجال 
املرور تأتي لتحقيق االنسيابية خاصة في األماكن التي 

تشهد كثافة مرورية وأعدادا كبيرة من املراجعني.

احدى املركبات وقد وضع على زجاجها االمامي ورقة املخالفة

قبل شهرين وردت إلّي شكاوى بشأن مشاكل متعلقة 
بتجديد اإلقامات وعدم متكن وافدين من مغادرة البالد 
بســبب اختالف االسم في البطاقة املدنية عن االسم 
في جواز السفر، واشرت الى ان املنطق يستوجب في 
مثل هذه االمور التروي ودراسة تبعات تنفيذ خطوات 

طموحة في وزارة الداخلية.
بعد اشهر بسيطة من تطبيق جملة من اإلجراءات 
التي تعتمد في األســاس على التوسع في استخدام 
التكنولوجيــا وغيرها في الطريــق، ثبت مبا ال يدع 
مجاال للشك بأن وزارة الداخلية وخاصة وكيل وزارة 
الداخلية املساعد لشؤون االقامات والهجرة اللواء طالل 
معرفي كانت محقة وفازت سياسة النفس الطويل التي 
اتبعها اللواء معرفي حيث تخلصت ادارات االقامة من 
الطوابير وتكدس املراجعني على مدار الساعة، وأضحت 
مراجعة الوافد لتجديد إقامته او استخراج سمة زيارة 
ال تتعدى العشر دقائق، بحيث يقوم بتسليم معاملته 
والذهاب الى عمله او يذهب حلال ســبيله ويتم في 

غضون دقائق مباشرة العمل في معاملته.
اللواء طالل معرفي قيادي مترس في ادارات الهجرة 
سابقا وادارات االقامة حاليا وتولى مناصب عدة تنوعت 
بني رئيس قسم ثم مدير ادارة وصوال الى مدير عام 
فوكيل مساعد، وبالتالي فإن لديه خبرة كبيرة متراكمة 
وافكار طموحة من شــأنها ان تدفع بهذا القطاع الى 
االمام وبخطى متســارعة وظهرت ثمارها من خالل 
التوسع في اســتخدام التكنولوجيا دون احلاجة الى 
اســتخدام مســتندات ورقية ودون حاجة ألن يقوم 
املراجع بالتوجه الى ادارة شؤون االقامة ويقدم معاملته 
الى املوظف. اخلطوات التي يتم اتباعها في شــؤون 
االقامة وتلك التي بصدد اتخاذها في األشهر القليلة 
املقبلة خطوات واعدة وتكاد تتشابه مع تلك التي تتبع 

في دول العالم املتقدم.
بكل املقاييس فــإن اختيار اللواء معرفي من قبل 
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشــيخ 
خالد اجلراح لتولي قطاع شــؤون اإلقامة كان موفقا 
وجاء ليعطي دفعة إلحداث نقلة نوعية في هذا القطاع 
اخلدمي وجاءت إجنازات اللواء معرفي املتالحقة لتؤكد 
خطط االدارة العامة لشؤون االقامة القريبة، وبعد إجناز 
معاملة الضمان الصحي عبر املوقع اإللكتروني لوزارة 
الداخلية، وبحسبما وصل لي، تتمثل في إجناز معامالت 
جتديد اإلقامات للوافدين واستخراج الزيارات بشكل 
إلكتروني، مبعنى آخر فإن ادارات الهجرة ســتكون 

ادارات لإلجناز وليست ادارات الستقبال املراجعني.
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