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الصالح حصل على «الفخرية»
من «بورتالند ستيت» األميركية

بعد حادثة وفاة صغير وشقيقته بالفروانية في ظروف غامضة

طفل «فارقها» بني شبهة قتل عمد
والوفاة جراء سقوط
| كتب عزيز أحمد |

الصالح مع فيفيل

بعد  20عاما من تخرجه في جامعة بورتالند ستيت
في الواليات املتحدة ،منحت الجامعة نفسها نائب رئيس
ال ـ ــوزراء وزي ــر املــال ـيــة أن ــس ال ـصــالــح ش ـه ــادة الــدك ـتــوراه
الفخرية ،ليسجل لديه رصيدًا علميا جديدًا.
وقـ ــد ت ـس ـلــم ال ـص ــال ــح شـ ـه ــادة ال ــدكـ ـت ــوراه م ــن رئـيــس
الجامعة فيم فيفيل.

ّآيس كريم
كلف عراقية  470دينارًا
| كتب محمد بوعيده |
لــم تكن عــراقـيــة تعلم أن دع ــوة صديقتها لها لتناول
اآليس كريم سيكلفها  470دينارًا كانت في حقيبتها التي
طار بها لص.
العراقية التي كانت تتسوق في أحد املجمعات بمنطقة
الفروانية بعد إفطار أول من أمس ،لبت دعوة صديقتها
التي كانت معها لتناول اآليس كريم ،وبينما راحت تبحث
عن نكهة تناسبها من الثالجة انشغلت عن حقيبتها التي
كانت تحوي مبلغ  470ديـنــارًا لدقائق كانت كفيلة بأن
يختفي بها لص من املكان.
حــني أصــرت العراقية على أن تدفع هــي ثمن «املـبــرد»
لــم تعثر لها على أثــر فانطلقت صرخاتها ،الـتــي جلبت
األمنيني ،الذين طلبوا إليها التوجه إلى املخفر وتسجيل
قضية ســرقــة ،لينطلق بـعــدهــا املـبــاحـثـيــون فــي مراجعة
كاميرات املراقبة في محاولة للكشف عن هوية السارق.

ما بني قول ذويه إن إصابته
كـ ــانـ ــت جـ ـ ـ ــراء سـ ـق ــوط ــه أرضـ ـ ــا،
وتـصـنـيــف وك ـيــل الـنـيــابــة بأنه
قتل عمد ،يظل طفل لم يتجاوز
الثالثة أعوام في انتظار تقرير
ال ـ ـطـ ــب ال ـ ـشـ ــرعـ ــي ل ـل ـك ـش ــف عــن
حقيقة وف ــات ــه ،فــي حــادثــة هي
الثالثة من نوعها بعد العثور
ع ـ ـلـ ــى ج ـ ـثـ ــة ط ـ ـفـ ــل وش ـق ـي ـق ـت ــه
متوفيني في ظروف غامضة...
فلم يكد يمر يــوم على وفاة
طفل ) 7س ـنــوات( وشقيقته )5
سنوات( في منطقة الفروانية،
وب ـي ـن ـم ــا ي ـس ـع ــى رج ـ ـ ــال ال ـطــب
الشرعي للوقوف على مالبسات

مــوتـهـمــا ،حـتــى وص ــل طـفــل في
الـثــالـثــة م ــن ع ـمــره إل ــى ط ــوارئ
م ـس ـت ـش ـف ــى ال ـ ـ ـعـ ـ ــدان ب ــواس ـط ــة
ذويــه ،وبتوقيع الكشف الطبي
عليه تبني أنه فارق الحياة.
وحسب مصدر أمني «لحظ
األطـبــاء وجــود آثــار كــدمــات في
جسد الطفل املتوفى ،أفاد ذووه
ب ــأن ـه ــا ن ـت ـج ــت ج ـ ـ ــراء س ـقــوطــه
على األرض ،فأبلغوا الجهات
األمـ ـ ـنـ ـ ـي ـ ــة ح ـ ـيـ ــث انـ ـ ـ ـت ـ ـ ــدب إلـ ــى
امل ـك ــان رجـ ــال األدل ـ ــة الـجـنــائـيــة
ووكيل النائب العام ،الــذي أمر
بتسجيل قضية تـحــت مسمى
قتل عمد ،حتى يستجلي رجال
الـطــب الـشــرعــي حقيقة أسـبــاب
وفاته».

أعادت سلطنة ُعمان إلى إيران
 300ط ـ ــن م ـ ــن الـ ـبـ ـطـ ـي ــخ األحـ ـم ــر
واألصفر ّ
)شمام( ،بسبب احتوائه
عـلــى كـمـيــات كـبـيــرة مــن املـبـيــدات
الـحـشــريــة.وحـســب وك ــال ــة «مـهــر»

| كتب عزيز أحمد |

نقلت جثة وافد هندي إلى الطب الشرعي إثر العثور عليه متوفيًا
خلف أحــد املصانع فــي ميناء عبدالله لــوجــود شبهة جنائية وراء
وفاته.
كان عدد من املــارة وجــدوا شخصًا ممدًا على األرض بال حراك
خلف أحد املصانع في ميناء عبدالله ،فأبلغوا عمليات وزارة الداخلية،
فـســارع إلــى املـكــان رجــال األمــن وال ـطــوارئ الطبية ،وبالكشف على
الشخص تبني أنه من الجنسية الهندية وقد فارق الحياة ،فاستدعي
له األدلة الجنائية.
ُ
وحسب مصدر أمني «بعد معاينة جثة الهندي نقلت إلى الطب
الشرعي للوقوف على أسباب وفاته بعد أن أمر وكيل النيابة بتقييد
قضية حملت مسمى وفاة بشبهة جنائية».

اس ـتــوردتــه مــن ه ــذه الـفــاكـهــة إلــى
إيران ،من ميناء السلطان قابوس.
م ـ ــن ج ــانـ ـبـ ـه ــا ،ذك ـ ـ ـ ــرت وزارة
الــزراعــة اإليــرانـيــة أنها ال تتحمل
مسؤولية إعــادة السلع اإليرانية

إل ـ ـ ــى الـ ـ ـب ـ ــالد ،وإن ـ ـم ـ ــا تـ ـق ــع ه ــذه
املسؤولية على مؤسسة األغذية
واألدوي ــة التابعة ل ــوزارة الصحة
الـ ـت ــي تـ ـض ــع م ـع ــاي ـي ــر الـ ـس ــالم ــة.
)طهران  -األناضول(

تفحم شخصني في اصطدام «أراح» عمود إنارة
| كتب حمد المطيري |
ت ـ ـف ـ ـحـ ــم ش ـ ـخ ـ ـص ـ ــان ال ي ـ ـ ـ ــزاالن
مجهولي الهوية على طريق العبدلي
وجار
باصطدام «أراح» عمود إنارة،
ٍ
الكشف عن شخصيتهما عن طريق
الحمض النووي.

ك ــان ــت عـمـلـيــات وزارة الــداخـلـيــة
تـلـقــت ب ــالغ ــا ظ ـهــر أم ــس ع ــن حــريــق
مــرك ـبــة ع ـلــى ط ــري ــق ال ـع ـبــدلــي ج ــراء
اص ـط ــدام ـه ــا ب ـع ـم ــود إن ـ ـ ـ ــارة ،ف ـهــرع
رجـ ـ ــال األمـ ـ ــن واإلط ـ ـفـ ــاء إلـ ــى امل ـك ــان
ليجدوا أن السيارة باتت كتلة صدئة
مــن الحديد بعد ان ــدالع النيران بها

العوضي ُيحاور في «وياكم»
بطلة سفينة مرمرة

 ...وشبهة جناية وراء جثة هندي

ُ ُ
عمان تعيد لطهران  300طن من البطيخ
اإليــرانـيــة لــألنـبــاء ،فــإن السلطات
ال ـ ُـع ـم ــان ـي ــة م ـن ـعــت أول م ــن أم ــس
دخول  300طن من البطيخ األحمر
والشمام اإليراني إلى البالد.
وأوضـحــت أن ُعـمــان أع ــادت ما

الصغرى
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أعلى مد
7.52
صباح ًا

أعلى مد
8.48
مساء
ً

أدنى جزر
1.29
صباح ًا

أدنى جزر
2.37
مساء
ً

م ــن ش ــدة االصـ ـط ــدام ال ــذي أدى إلــى
خـلــع الـعـمــود مــن مـكــانــه ،وبداخلها
شخصان تفحما من شدة الحريق.
وح ـس ــب م ـص ــدر أم ـن ــي ف ــإن ــه «تــم
ان ـت ــداب رج ــال األدلـ ــة الـجـنــائـيــة إلــى
ُ
املكان ،وبفحص الجثتني املتفحمتني
وامل ــرك ـب ــة ل ــم ي ـع ـثــر ع ـلــى شـ ــيء يــدل

ع ـلــى هــويـتـيـهـمــا ،ف ـتــم نـقـلـهـمــا إلــى
الطب الشرعي للرجوع إلى البصمة
الـ ــوراث ـ ـيـ ــة والـ ـحـ ـم ــض ال ـ ـنـ ــووي فــي
التعرف على شخصيتيهما» ،مشيرًا
إلى أنه «تم تسجيل قضية اصطدام
ووفــاة وجار التحقيق للوقوف على
مالبسات الحادث».

العوضي محاورًا صوملاز

في رحلة امتألت بالتحديات منذ إصرارها على ارتداء
الحجاب فــي صباها إبــان حكم العلمانيني لتركيا ،قبل
س ـن ــوات م ــن تـصــديـهــا لـلـكـيــان الـصـهــويـنــي ح ــني اعـتـلــت
سفينة مــرمــرة فــي طريقها لفك الحصار عــن غــزة يومها
لــم يرهبها استشهاد أربـعــة مــن مرافقيها أم ــام عينيها
بــرصــاص ق ــوات الـكــومــانــدوز اإلســرائـيـلـيــة ...تلك الرحلة
يكشف الشيخ الدكتور محمد العوضي النقاب عنها في
لقاء حصري مــع بطلتها عضو هيئة اإلغــاثــة اإلنسانية
التركية ) (IHHاملحامية قولدان صوملاز ببرنامج «وياكم»
على تلفزيون «الراي» اليوم.
يـتـضـمــن ال ـح ــوار قـصـصــا عــن دفــاع ـهــا عــن املـظـلــومــني
داخل تركيا وخارجها وتواصلها مع املنظمات الحقوقية
العاملية وواجب املرأة في مواجهة الواقع الظالم.

مقتل مصري
وإصابة  7في انقالب حافلة
| كتب حمد المطيري |
لقي مصري حتفه وأصيب سبعة آخرون في انقالب حافلة على طريق
امللك فهد.
رجــال األمــن والـطــوارئ الطبية كانوا هرعوا إلى طريق امللك فهد بعد
ورود بالغ عن حصول حادث انقالب ،وبوصولهم وجدوا حافلة منقلبة
على جانب الطريق وبداخلها عدد من العمال بينهم مصري لفظ أنفاسه
متأثرًا بجراحه وأصيب سبعة آخرون بإصابات ُمتفاوتة.
أسعف املـصــابــون إلــى املستشفى فيما انـتــدب رجــال األدل ــة الجنائية
الــذيــن قــامــوا بنقل الـجـثــة إلــى الـطــب الـشــرعــي بـعــد معاينتها ،وسجلت
وجار الوقوف على أسباب الحادث.
قضية انقالب ووفاة وإصابة
ٍ

