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تشييع »الدمستاني« إلى مثواه األخير
§ دمستان - محمد الجدحفصي

عصر  المواطنين  مــن  اآلالف  ــارك  ش  [
آذار2011(  مـــارس/   14( اإلثنين  ــس  أم
إبراهيم  علي  الفقيد  جثمان  تشييع  فــي 
ــه يــوم  ــب ــح ـــــذي قــضــى ن الــدمــســتــانــي ال
بسيارتهم  ــدم  ــط اص أن  بــعــد  األول  أمـــس 
بالقرب  بالفرار  يلوذوا  أن  قبل  مجهولون 

اللؤلؤة. دوار  من 

مختلف  مــن  تــقــاطــروا  قــد  اآلالف  وكــان 
التشييع  مراسيم  في  للمشاركة  المناطق 
عصراً  الثالثة  الــســاعــة  عند  بـــدأت  الــتــي 
بقرية  المدني  ــاع  ــدف ال مركز  مــن  بالقرب 
التشيع،  مسيرة  انطلقت  حيث  دمستان، 
أدى  ــث  ــي ح ــة،  ــري ــق ال ــل  ــدخ م ـــى  إل ــــواًل  وص
السيد  بــإمــامــة  ــازة  ــن ــج ال صــاة  الــجــمــوع 
جثمانه  ـــــواراة  م ــت  ــم ت ثـــم  ـــن  وم ــد،  ــي ــع س
الجميع،  حزن  وسط  القرية  بمقبرة  الثرى 

ــه وحــضــوره  ــب ــاق ــن ــن بــذلــك م ــري ــذك ــت ــس م
القرية. بفعاليات  الواسع  االجتماعي 

ـــن تــفــاصــيــل الـــحـــادث أوضــــح أحــد  وع
كانوا  »أنهم  »الوسط«  لـ  الفقيد  أصدقاء 
اعترضتهم  عندما  بالسيارة  أشخاص   4
آخر  عدد  ويرافقه  مجهول  يقودها  سيارة 
األمر  بسيارتهم،  االصــطــدام  تعمد  عندما 
بإصابة  الفقيد  ــة  ــاب إص عنه  نتج  ـــذي  ال
بعد  الحقًا  لوفاته  أدت  ــرأس  ال في  بليغة 

المتسبب  الذ  فــيــمــا  لــلــمــســتــشــفــى،  نــقــلــه 
من  أحد  يتمكن  أن  دون  الموقع  من  بالفرار 
الجهات  نحمل  نحن  وهنا  عليه،  القبض 
ــون الــبــحــريــن  ــزي ــف ــل ــا فــيــهــا ت ــم الــمــعــنــيــة ب
ــي تــأجــيــج الــصــراع بــيــن أبــنــاء  الــســبــب ف
بــدوره  أدى  ـــذي  ال ـــر  األم الــواحــد،  ــن  ــوط ال
والسيوف  السكاكين  أصــحــاب  ــداء  ــت الع
لتشمل  ـــدارس  ـــم وال بــالــجــامــعــات  علينا 

الشوارع«. أيضا 

القضاء يبدأ في محاكمة 13 
متهمًا في قضية بنك أوال

إرجاء قضية متهم بقتل 
زوجته بعد حادث مروري

إرجاء قضية قاتل زوجته المغربية 
لورود تقرير عن حالة المتهم

إخالء سبيل موظف الصحة المتهم بإفشاء أسرار

 إرجاء قضية شجار أودى بحياة آخر في مدينة حمد

§ المنطقة الدبلوماسية - علي طريف

الجنائية  ــرى  ــغ ــص ال الــمــحــكــمــة  أرجــــات   [
وأمانة  سليم  مفتاح  القاضي  برئاسة  الثالثة 
فيها  والمتهم  أوال  بنك  قضية  حماد  حسين  سر 
غسل  وجرائم  تجاوزات  بارتكابهم  شخصًا   13
 2011 نيسان  أبريل/   17 حتى  واحتيال  أموال 

لاطاع والرد.
»إن  حمزة:  نواف  الكلية  النيابة  رئيس  وقال 
النيابة العامة قررت إحالة عدد من المتهمين في 
قضية بنك أوال إلى المحكمة الصغرى الجنائية 

لما ثبت في حقهم من ارتكاب مخالفات«.
تحقيقات  بإجراء  قامت  »النيابة  أن  وأوضح 
ــي مــصــرف  ــاغ ــب ــة الـــخـــاصـــة ب ــي ــض ــق بـــشـــأن ال
بــالــتــجــاوزات  والمتعلقة  ــزي  ــرك ــم ال الــبــحــريــن 
المنسوبة إلى المسئولين ببنك أوال والمؤسسة 

من  بعضهم  إلى  نسب  وما  العالمية  المصرفية 
ارتكاب جرائم غسل األموال واالحتيال«.

بعض  ــة  ــال إح قـــررت  النيابة  »إن  وأضــــاف: 
لما  الجنائية  الصغرى  المحكمة  إلى  المتهمين 
ــواردة  ال المخالفات  ارتــكــاب  من  حقهم  في  ثبت 
المؤثمة  ــم  ــرائ ــج ال تــشــكــل  والــتــي  بــالــبــاغــيــن 
المركزي  البحرين  مــصــرف  ــون  ــان ق بمقتضى 
ــات  ــرك ــش ـــون ال ـــان ــة، وق ــي ــال ــم ــات ال ــس ــؤس ــم وال
الــدعــوى  فــي  النظر  أن  ــى  إل ـــار  وأش الــتــجــاريــة«. 
الجرائم  هذه  بشأن  العامة  النيابة  من  المقدمة 
بينما   2011 آذار  ــارس/  م  14 جلسة  في  تحدد 
وقائع  في  استقااًل  تحقيقاتها  النيابة  تستكمل 
ــر الــمــثــارة  ــزوي ــت ــل األمـــــوال وال ــس ــال وغ ــي ــت االح
الوقائع  فــي  التحقيقات  »إن  وقـــال:  بــــاألوراق. 
نطاق  وفي  مكثف  بشكل  حاليًا  تجري  األخيرة 

واسع داخل البحرين وخارجها«.

] أرجأت المحكمة الصغرى 
زوج  قضية  السادسة  الجنائية 
طريق  ع��ن  زوج��ت��ه  بقتل  متهم 
وقيادته  مرور  حادث  بعد  الخطأ 
السيارة تحت تأثير السكر حتى 
لحضور  آذار  م����ارس/  ن��ه��اي��ة 

الشهود.
وت��ش��ي��ر ت��ف��اص��ي��ل ال��ح��ادث 
شاهد  أنه  إلى  المتهم  رواه��ا  كما 
زوج���ت���ه م���ع أح����د األش���خ���اص 
العام  الطريق  في  سيرهم  وأثناء 
ان��ح��رف��ت ال���س���ي���ارة ال��ت��ي ت��ق��ّل 
أحد  برفقتها  ك��ان  التي  زوج��ت��ه 

األشخاص وآخرين.
وجهت  العامة  النيابة  وكانت 
تحت  ال��س��ي��ارة  ق���اد  أن���ه  للمتهم 
نسبة  ك��ان��ت  إذ  ال��س��ك��ر،  ت��أث��ي��ر 
أنه  كما  المئة،  ف��ي   170 السكر 

عليها  المجني  وف��اة  ف��ي  تسبب 
عن طريق الخطأ.

وك��ان ح��ادث م��روري مروع 
عربية  س��ي��دة  م��ص��رع  إل��ى  أدى 
آخرين   3 وإص��اب��ة  ع��ام��ًا(   30(
بعدما  وذلك  ورج��ل(،  )سيدتان 
يستقلونها  التي  السيارة  انقلبت 
على  تستقر  أن  قبل  م��رات  ع��دة 
قرية  ب��م��ح��اذاة  ال��ن��خ��ي��ل  إح����دى 

الجفير في شارع الفاتح.
وجاء في التفاصيل أن حادثًا 
م����روري����ًا وق����ع ب��ي��ن س��ي��ارت��ي��ن 
ش��اب  يستقلها  ك���ان  إح��داه��م��ا 
ما  سيدات،   3 وبرفقته  بحريني 
فيما  لديه  التوازن  الختالل  أدى 
سلمان،  ميناء  ناحية  متجهًا  كان 
بانحرافها  تسبب  ال���ذي  األم���ر 
ل��ت��ص��ع��د ال���رص���ي���ف األي���س���ر 

بعدها  ويرتطم  الفاتح،  لشارع 
من  يقتلعها  أن  قبل  نخيل،   3 ب��� 
ج���ذوره���ا م��ن ش���دة االرت���ط���ام، 
على  بعد  فيما  السيارة  لتستقر 
قرية  ب��م��ح��اذاة  ال��ن��خ��ي��ل  إح����دى 

الجفير وهي رأس على عقب.
وقد أدى الحادث إلى انحشار 
بعدما  ال��س��ي��ارة  داخ���ل  ال��رك��اب 
على  ال���س���ي���ارة  ه��ي��ك��ل  ال���ت���وى 
دائ���ري،  ن��ص��ف  بشكل  النخيل 
ال��دف��اع  أف�����راد  ي��ت��م��ك��ن  أن  ق��ب��ل 
بين  م��ن  تخليصهم  م��ن  المدني 
نقلهم  ل��ي��ت��م  ال���س���ي���ارة،  ح��ط��ام 
اإلسعاف  بواسطة  للمستشفى 
وأدى  جدًا،  حرجة  حال  في  وهم 
الحادث أيضًا إلى وفاة سيدة من 
محاولة  تفلح  لم  إذ  هناك،  بينهن 

الطاقم الطبي في إنقاذ حياتها.

األولــى  الجنائية  الكبرى  المحكمة  أجلت   [
ــي الــشــيــخ مــحــمــد بــن عــلــي آل  ــاض ــق ــة ال ــاس ــرئ ب
ومحمد  إبراهيم  طلعت  القضاة  وعضوية  خليفة 
الرميحي وعلي الكعبي وأمانة سر ناجي عبداهلل 
المغربية،  زوجته  بقتل  البحريني  المتهم  قضية 
حتى 10 أبريل/ نيسان 2011 لورود التقرير إن 

كان المتهم مسئواًل عن تصرفاته من عدمه.
حضور  شــهــدت  الــمــاضــيــة  الجلسة  ــت  ــان وك
أبرز  جاء  وقد  المحكمة،  أمــام  وشهدا  أمن  رجلي 
بجريمة  اعترف  قد  المتهم  أن  شهادتهما  في  ما 
كان  ــه  أن الشاهدين  ــد  أح ــى  إل ــر  ذك وأنـــه  الــقــتــل، 
عليها،  المجني  مع  الكحول  احتساء  على  معتاداً 
وأنه من غيرته وشكوكه بأنها تخونه مع آخرين 
قتلها  وحــاول  سكينًا  أحضر  وأنه  لقتلها،  خطط 
في  ــه  وأن ــردداً  ــت م ــان  ك ــه  أن إال  الــواقــعــة،  ــوم  ي قبل 
أداة  على  حصل  الشاهد  وأن  قتلها،  الواقعة  يوم 

الجريمة فوق السرير بجانب القتيلة.
المدني  بالحق  المحامية  استفسرت  فيما 
شهادة  في  جاء  ما  أن  بخصوص  الحواج  فاطمة 
كــان  حــضــورهــمــا  ـــت  وق الــمــتــهــم  أن  ــن  ــدي ــاه ــش ال
هادئًا  ــان  ك المتهم  أن  الــشــاهــدان  ــرد  ف طبيعيًا، 

ويدخن السجائر وأقر بقتل زوجته.
النيابة  ــام  أم المتهم  اعــتــراف  تفاصيل  ــي  وف
منذ  عليها  المجني  على  تعرف  أنــه  ذكــر  العامة 
وعاشرها  الفنادق،  أحد  في  وذلــك   2003 العام 
مجال  فــي  تعمل  القتيلة  إن  إذ  مقابل،  دون  مــن 
الدعارة. وأضاف المتهم أن القتيلة وبعد 3 أشهر 
فذهب  ــارات  اإلم دولــة  إلى  ذهبت  بها  التقائه  من 
تزوجها،   2003 العام  منتصف  في  وأنه  خلفها 
فأنجبت له البنات الثاث وهي تمارس الدعارة. 

وبّين المتهم في أقواله أنه في العام 2009 طلب 
من القتيلة التوقف عن العمل في مجال الدعارة، 
اآلداب  شرطة  بإخبار  فقام  ذلــك،  رفضت  أنها  إال 
فيما  فندق،  في  أمن  حارس  عمل  بأنه  وأفاد  عنها. 
الــدعــارة.  فــي  العمل  فــي  مستمرة  القتيلة  ظلت 
فكرة  إليه  وردت  األيــام  أحد  في  إنه  المتهم  وقال 
بقتل زوجته فذهب إلى منزل والده وأخذ سكينًا، 
السكين  وضع  المنزل  إلى  مساء  توجه  وعندما 
لم  أنـــه  إال  ــره،  ــري س بــجــانــب  الــثــانــي  الــــدرج  ــي  ف
كانت  زوجته  أن  إلى  المتهم  ولفت  زوجته.  يقتل 
قتلها  فقرر  الدعارة،  مجال  في  عملها  ترك  ترفض 
إلى  مشيراً  ــه،  رأس مخدة  تحت  السكين  ووضــع 
االنتهاء  وبعد  معاشرتها،  زوجته  من  طلب  أنه 
مستلقيين  وزوجته  المتهم  ظل  االستحمام  من 
بطن  عــلــى  ــس  ــل وج المتهم  ــام  ــق ف الــســريــر  عــلــى 
رأسه  مخدة  تحت  من  السكين  وأخــرج  زوجته 

ووجه إليها الطعنات التي أودت بحياتها.
أنه  المتهم  إلى  وجهت  العامة  النيابة  وكانت 
عليها  المجني  عمداً  قتل  تموز  يوليو/   29 في 
النية  ــت  وبــيَّ الــعــزم  عقد  ــأن  ب ـــرار  اإلص سبق  مــع 
وما  لقتلها،  ينًا(  )سكِّ حادة  أداة  لذلك  وأعد  لقتلها 
بالسكين  طعنًا  عليها  انهال  حتى  بها  انفرد  إن 
الموصوفة  اإلصابات  بها  وأحدث  قتلها  قاصداً 
بحياة  أودت  التي  التشريحية  الصفة  تقرير  في 
بقصد  وأحـــــرز  ـــاز  ح ـــه  أن ــا  ــم ك عــلــيــهــا،  الــمــجــنــي 
عقلّيًا  ومؤثراً  )حشيشًا(  مخدرة  مادة  التعاطي 

في غير األحوال المرخص بها قانونًا.
تبين  أنـــه  مــاحــظــاتــهــا  ــي  ف الــنــيــابــة  وبــيــنــت 
مادة  تعاطى  أنه  المتهم  إدرار  من  عينة  أخذ  بعد 

مخدرة )حشيشًا( ومؤثراً عقليا.

الكبرى  المحكمة  أرج��أت   [  
ال���ج���ن���ائ���ي���ة األول��������ى ب���رئ���اس���ة 
ال���ق���اض���ي ال���ش���ي���خ م��ح��م��د ب��ن 
وع���ض���وي���ة  خ���ل���ي���ف���ة  آل  ع���ل���ي 
ال��ق��اض��ي��ي��ن ط��ل��ع��ت إب���راه���ي���م 
سر  وأم��ان��ة  الرميحي  ومحمد 
في  موظف  قضية  عبداهلل  ناجي 
ب��إف��ش��اء  م��ت��ه��م  ال��ص��ح��ة  وزارة 
بحكم  ع��ل��ي��ه��ا  ت��ح��ص��ل  أس�����رار، 
م��ح��ررات  ف��ي  وال��ت��زوي��ر  عمله، 

وتزوير  واستعمالها،  رسمية 
وب��ه  ال��م��ن��اق��ص��ات  مجلس  خ��ت��م 
على  واالستيالء  الدولة،  شعار 
حتى  بالدولة  خاصة  ش��ع��ارات 
مع   2011 نيسان  أب��ري��ل/   13

إخالء سبيل المتهم.
أمرت  العامة  النيابة  وكانت   
وزارة  ف����ي  م����وظ����ف  ب���ح���ب���س 
ال��ص��ح��ة س��ب��ع��ة أي����ام ع��ل��ى ذم��ة 
إليه  وج��ه��ت  أن  ب��ع��د  ال��ت��ح��ق��ي��ق، 

تحصل  أس������رار  إف���ش���اء  ت��ه��م��ة 
في  والتزوير  عمله،  بحكم  عليها 
واستعمالها،  رسمية  محررات 
وت����������زوي����������ر خ������ت������م م���ج���ل���س 
الدولة،  شعار  وب��ه  المناقصات 
واالس����ت����ي����الء ع���ل���ى ش���ع���ارات 
بضبط  وأمرت  بالدولة،  خاصة 
لشركة  ع��رب��ي  م��دي��ر  وإح��ض��ار 
متخصصة في استيراد األدوية 

عن طريق »االنتربول«.

األولى  الجنائية  الكبرى  المحكمة  أرجــات   [
برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة 
ومحمد  إبــراهــيــم  طلعت  القاضيين  وعضوية 
قضية  عـــبـــداهلل،  ــي  ــاج ن ــر  س وأمـــانـــة  الــرمــيــحــي 
حتى  حمد  مدينة  في  آخــر  بقتل  متهم  بحريني 
الطبيب  تقرير  لورود   2011 نيسان  أبريل/   10

النفسي وتقديم المرافعة.
وكان المتهم بقضية القتل، التي وقعت بدوار 
أن  الماضية  الجلسة  في  أنكر  حمد،  بمدينة   17
أنه  إلــى  ــار  وأش عليه،  المجني  قتل  تعمد  يكون 
سقط  وقد  عليه،  المجني  وبين  بينه  شجار  وقع 

المجني عليه على السكين وهنا لقي حتفه.

إصابة شاب بالرصاص الحي من قبل مدنيين مسلحين
§ الوسط - محرر الشئون المحلية

سنة(   18( ــداهلل  ــب ع عــبــاس  فــاضــل  ــاب  ــش ال تــعــرض   [
وقد  مسلحين،  مدنيين  قبل  مــن  نـــاري  طلق  حــادثــة  ــى  إل
في  المصاب  الشاب  حالة  السلمانية  ــوارئ  ط قسم  تلقى 
تشييع  من  عودته  أثناء  مساء  والربع  الخامسة  الساعة 

الجسرة  بمنطقة  الدمستاني  إبراهيم  على  الشهيد  جنازة 
فاضل  الشاب  فوجئ  إذ  الــدراز،  لقريته  عودته  طريق  في 
ــون  ــاول ــح وي ــارة  ــي س يـــقـــودون  الــمــدنــيــيــن  ــن  م بمجموعة 
اإلشارة  عند  السيارات  وقوف  وأثناء  بسيارته،  االصطدام 
سيارتهم  ــذة  ــاف ن مــدنــيــون  بحرينيون  فــتــح  الــضــوئــيــة، 
سيارته  ــاج  زج حطم  حّيًا  رصــاصــًا  الشاب  على  وأطلقوا 

حيث  اإلذن،  منطقة  في  الرأس  في  سطحية  إصابة  وأصابه 
أصيب بخدش بليغ.

مقدرته  لعدم  إصابته  بعد  بوالدته  الشاب  اتصل  وقد 
ـــوارئ  ط ــم  ــس ق ـــى  إل األم  ونــقــلــتــه  الـــســـيـــارة،  قـــيـــادة  ــى  ــل ع
الوسط  علمت  وقد  الصغرى،  العمليات  جناح  السلمانية 

أن وضعه الصحي مستقر.

كسور بساق الزميل عبداهلل حسن أثناء حوادث المرفأ المالي
§ الوسط - حسين الوسطي

ــي  ــاف ــح ــص ال ـــور  ـــص ـــم ال ــــــاد  أف  [
عبداهلل  الزميل  »الــوطــن«  بصحيفة 
بساقه  لــكــســر  ــرض  ــع ت ـــه  أن ــن  ــس ح
آذار   / مــارس   13 )األحــد  األول  أمس 
الحوادث  تصويره  أثناء   ،)2011
المالي  المرفأ  منطقة  شهدتها  التي 
لتفريق  األمـــن  قـــوات  ــل  ــدخ ت ــاء  ــن أث

المتظاهرين في المنطقة.
ــور  ــص وذكــــــر حـــســـن أنـــــه كـــــان ي
األحداث في المنطقة من فوق سيارة 
سيارة  ــدام  ــط اص وبعد  آب«،  »بيك 
األرض  على  سقط  آب«  »البيك  بـ  أمن 

ما تسبب بكسر ساقه.

شباب »اللؤلؤة« يعزون 
السفارة اليابانية

§ المنامة - السفارة اليابانية 

الشباب  من  مجموعة  زارت   [
السفارة  اللؤلؤة  بدوار  البحريني 
حيث  ــن،  ــري ــح ــب ال ــي  ف الــيــابــانــيــة 
للشعب  ــم  ــه ــازي ــع ت عـــن  ـــوا  ـــرب أع
ومــتــضــرري  بضحايا  الــيــابــانــي 
ضربا  اللذين  وتسونامي  الزلزال 

اليابان.
ــى بــالــمــجــمــوعــة نــائــب  ــق ــت وال
ــا،  ــام ــي رئــيــس الــبــعــثــة كــوهــي اك
اليابان  حكومة  عن  نيابة  وأعرب 
وتــقــديــره  امــتــنــانــه  ــن  ع وشعبها 

عبداهلل حسن يتلقى العالج للشباب.

الكشف عن 14 مفقودًا ... والموسوي: سالمة المواطنين مسئولية رجال األمن
§ الوسط - وسام السبع

] أوضح النائب المستقيل عضو دائرة الرصد بجمعية 
مفقوداً   14 أن  الموسوي  هادي  االسامية  الوطني  الوفاق 
منذ  مصيرهم  معرفة  وعــدم  فقدانهم  أعلنت  الوفاق  كانت 
2011م(  آذار   / مــارس   13 )األحــد  األول  أمس  يوم  أحــداث 
منهم  وعدد  عوائلهم  الى  جميعهم  عادوا  البحرين  بجامعة 

اليزال يتلقى العاج في مجمع السلمانية الطبي. 
وقال الموسوي: في تصريح لـ »الوسط«:«إن جميع من 
لضرب  تعرضوا  مسلحين  مدنيين  قبل  من  اختطافهم  تم 
تعرض  منهم  والبعض  جسيمة،  جسدية  واعتداءات  مبرح 
لهم  السماح  عدم  إلى  باإلضافة  الرأس  في  بليغة  إلصابات 

االتصال بأهاليهم طيلة فترة االحتجاز«.
االفراج  تم  المختطفين  غالبية  أن  إلى  الموسوي  ولفت   
الرصد  دائرة  اعان  عقب  الغربي  الرفاع  أمن  مركز  من  عنهم 

أمس  مساء  مفقوداً   14 بـ  االتصال  فقدان  الوفاق  بجمعية 
على  الجمعية  مــوقــع  عــلــى  الــتــاســعــة  الــســاعــة  ــي  ف األول 
والمستشفيات  األمنية  للمراكز  سمح  الذي  األمر  الفيسبوك 
لستهيل  بشأنهم  المعلومات  بتبادل  الصحية  والمراكز 

الكشف عن أماكن تواجدهم«.
شاّبًا   12 و  فتاتين  تضمنت  المفقودين  قائمة  »ان  وقال: 
غالبيتهم في العشرينات«، معربًا عن »بالغ قلقه من تكرار 
مدنية  مجموعات  قبل  مــن  المواطنين  اختطاف  ظــاهــرة 
من  مــرأى  على  حــادة  وأدوات  األبــيــض  بالساح  مسلحة 

رجال األمن«.
في  موقع  أي  في  المواطنين  وسامة  أمن  »إن  وأضــاف   
عاتقها  على  تقع  التي  األمنية  الجهات  مسئولية  هي  البلد 
ــداءات  ــت االع ظــاهــرة  تــكــرار  وإن  الــعــزل  المواطنين  حماية 
خطير  تصعيد  هو  المسلحين  المدنيين  قبل  من  المتكررة 

هادي الموسوي ننظر إليه بقلق بالغ«.

الدمستاني: أسباب الحادث الذي أودى بحياة ابني مازالت مجهولة
§ الوسط - أماني المسقطي

والد  الدمستاني،  إبراهيم  »ألــبــا«  نقابة  رئيس  أكــد   [
إثر  على  وفاته  بشأن  األنباء  تضاربت  الذي  علي،  المتوفى 
آذار  مارس/   13( الماضي  األحد  يوم  به  ألمَّ  مروري  حادث 

2011(، في خضم األحداث التي تشهدها الباد.
بشأن  تلقيناها  التي  »المعلومات  الدمستاني:  ــال  وق
دوار  جسر  على  كان  أنه  البني  وقع  الذي  المروري  الحادث 
أن  ويبدو  مساًء،  والنصف  الخامسة  الساعة  في  اللؤلؤة 
ظل  في  مسارين  إلى  تحويله  تم  الواحد  المسار  ذا  الشارع 
وقع  ذلك  إثر  وعلى  األحد،  يوم  الباد  شهدتها  التي  األحداث 
الحادث على الجسر، ومن ثم تم نقله إلى أحد المستشفيات 

الخاصة«.
ــى  ــل ابــنــي إل ــق ــص الــــذي ن ــخ ــش ــب ال ــس ــح ـــــاف »ب  وأض
المستشفى، فإن ابني كان يشعر بدنو أجله لذلك، طلب منه 

تبليغ سامه لوالدته«.
 7:45 نحو  إال  الحادث  عن  يعلم  لم  أنه  الدمستاني  وأكد 

ابنه،  يرقد  كــان  حيث  المستشفى  إلــى  توجه  حين  مساًء 
كانت  الدماغ  خايا  أن  إال  إنقاذه  يحاولون  األطباء  وكــان 
الرئة  في  ثقب  إلى  تعرضه  عن  ناهيك  للتلف،  تعرضت  قد 
نزيف  إلى  أدت  قوية  وضربة  واألضاع  الحوض  في  وكسر 

داخلي في الرأس والصدر والحوض.
بالدم  ابنه  تزويد  عدم  من  استغرابه  الدمستاني  وأبدى 
من قبل المستشفى على رغم أنه فقد كميات دم كبيرة طوال 
إلى  نقله  يتم  أن  قبل  هناك  قضاها  التي  ســاعــات  الــثــاث 

مجمع السلمانية الطبي.
وقع  كيف  ندري  »ال  بالقول:  حديثه  الدمستاني  وختم 
في  ـــر  اآلخ ــرف  ــط ال يعلن  أن  آمـــل  ولــكــنــي  ــي،  ــن الب ــادث  ــح ال
الحادث عن نفسه، حتى تتضح األمور بالنسبة لنا كعائلة، 
وقع  التي  بالكيفية  يبلغنا  أن  معلومات  لديه  ممن  نأمل  كما 

بها الحادث«.
ويدرس  عامًا   17 العمر  من  يبلغ  علي  المتوفى  أن  يذكر 

في المرحلة الثانوية النهائية في التخصص الصناعي.

جموع غفيرة شيعت الفقيد الشاب الدمستاني٫٫٫ وفي اإلطار المشيعون يؤدون صالة الجنازة

علي الدمستاني


