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 2013ٌعاَ تاٌثشش  االذجاسلؼايا 

 

 ث
وانًجٍُ  انًخهى

 عهُهٍ
 انخهى انًسُذة يهخص انىالعت

اإلجزاءاث انًخخذة بحك 
 انًجٍُ عهُهٍ

 حبنت انمضُت
 

1.  

 يخهًت واحذة

 

يجٍُ عهُهٍ  4

يٍ انجُسُت 

 انزوسُت

ألذِد اٌّرّٙح تإسغاَ 

اٌّجٕي عٍيٓ تّاسسح 

اٌذعاسج دْٚ إسادذٙٓ ٚرٌه 

في غشف تإحرجاص٘ا ٌٙٓ 

اٌّثأي تغش ٚجٗ حك ٚحجض 

ٚثاق سفش٘ٓ ٚترٙذيذ٘ٓ 

تعذَ إِىأيح عٛدذٙٓ اٌٝ 

تالد٘ٓ ٚاإلعرذاء عٍيٙٓ 

تاٌؼشب فشػخٓ ٌرٍه 

األفعاي ٚحممد ِٓ ٚسائٙٓ 

 وسثًا ِاٌيًا غيش ِششٚع.

/ اذجشخ في شخض اٌّجٕي 1

 عٍيٙٓ

/ اعرّذخ في حياذٙا تظفح 2

وٍيح عٍٝ ِا ذىسثٗ ِٓ 

 اٌذعاسج

في اٌثالد تظٛسج  / ألاِد3

 غيش ِششٚعح

في داس  ٓإيذاعٙ /1

األِاْ ِع ِشاعاج ذٛفيش 

اٌّسرٍضِاخ اٌالصِح ٌٙا 

ٚذّىيٕٙا ِٓ االذظاي 

تأٍ٘ٙا ٚسفاسج تٍذ٘ا، 

ِع ذشذية حّايح إِٔيح 

 ٌٙا في ِمش اٌذاس.

ذٛليع اٌىشف اٌطثي  /2

ِٓ ؽثية  ٓعٍيٙ

ِخرض في حاي سغثرٙا 

 تزٌه.

ذُ ذسفيش اٌّجٕي عٍيٙٓ 

ٝ تالد٘ٓ تٕاًء عٍٝ اٌ

 ؽٍثٙٓ

 12/6/2013بخبرَخ 
لضج انكبزي انجُبئُت 

 10األونً بسجٍ انًخهًت 
 5000سُىاث وغزايت 

دَُبر ويصبدرة 
انًضبىطبث واإلبعبد عٍ 
 انبالد بعذ حُفُذ انعمىبت.

 
: 1اإلسخئُبف انعهُب/

حى حأَُذ  18/11/2013
 انحكى
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2.  

يخهى آسُىٌ 

 وآخز بحزٍَُ

 

يجٍُ عهُهب 

ٍ واحذة ي

انجُسُت 

 انخبَهُذَت

ألذِد اٌّرّٙح تّعيح اٌّرُٙ 

في ذجٕيذ اٌّجٕي عٍيٙا 

ٚٔمٍٙا ٚإيٛائٙا تغشع 

إساءج اسرغالٌٙا عٓ ؽشيك 

اإلوشاٖ ٚاٌحيٍح في ِّاسسح 

 أعّاي اٌذعاسج

/ اذجشخ في شخض اٌّجٕي 1

 عٍيٙا

/ اعرّذخ في حياذٙا تظفح 2

وٍيح عٍٝ ِا ذىسثٗ ِٓ 

 اٌذعاسج

جٕي / حشػد ٚساعذخ ا3ٌّ

عٍيٙا عٍٝ ِّاسسح أعّاي 

 اٌذعاسج

/ اعرّذخ في حياذٙا تظفح 4

وٍيح عٍٝ ِا ذىسثٗ اٌّجٕي 

 عٍيٙا ِٓ اٌذعاسج

/ أداسخ ِحاًل ٌّّاسسح 5

 أعّاي اٌذعاسج.

/ اٌّرُٙ اٌثأي: اشرشن ِع 6

اٌّرّٙح األٌٚٝ تطشيك 

االذفاق ٚاٌّساعذج عٍٝ 

االذجاس تشخض اٌّجٕي 

إيذاعٙا في داس  /1

ذفش اٌشعايح األِاْ ِع 

اٌظحيح ٚإٌفسيح إْ 

 احراجد ٌٙا.

ذٛليع اٌىشف اٌطثي  /2

لثً اٌطثية عٍيٙا ِٓ 

 .ٌششعي

 

 انكبزي انجُبئُت انثبنثت:

 20/1/2014 نهحكى
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 عٍيٙا

/ حشع ٚساعذ اٌّجٕي 7

عٍيٙا في ِّاسسح أعّاي 

 اٌذعاسج

/ اعرّذ في حياذٗ تظفح 8

جضئيح عٍٝ ِا ذىسثٗ اٌّجٕي 

 عٍيٙا ِٓ ِّاسسح اٌذعاسج.

3.  

 يخهًبٌ آسُىَبٌ
 

يجٍُ عهُهٍ 
 (2 ) 
 

ألذَ اٌّرّْٙٛ تإسغاَ 
اٌّجٕي عٍيٓ تّّاسسح 

اٌذعاسج دْٚ إسادذٙٓ ٚرٌه 
تإحرجاصّ٘ا ٌٙٓ في غشف 

اٌّثأي تغش ٚجٗ حك ٚحجض 
ٚثاق سفش٘ٓ ٚترٙذيذ٘ٓ 
تعذَ إِىأيح عٛدذٙٓ اٌٝ 
تالد٘ٓ ٚاإلعرذاء عٍيٙٓ 
تاٌؼشب فشػخٓ ٌرٍه 

د ِٓ ٚسائٙٓ األفعاي ٚحمم
 وسثًا ِاٌيًا غيش ِششٚع.

/ اذجشا في شخض اٌّجٕي 1

 عٍيٙٓ

/ اعرّذٚا في حياذُٙ تظفح 2

جضئيح عٍٝ ِا يىسثٗ غيشُ٘ 

 ِٓ ِّاسسح أعّاي اٌذعاسج.

/ اإلعرذاء عٍٝ سالِح جسُ 3
 اٌغيش

/ اٌّرُٙ األٚي: سشق 4
إٌّمٛالخ اِثيٕح ٚطفًا 

تاٌرحميماخ ٚاٌٍّّٛوح إلحذٜ 
 .اٌّجٕي عٍيٙٓ

 

/ إيذاع اٌّجٕي عٍيّٙا 1
في داس األِاْ ٚذٛفيش 
ٌّٙا اٌشعايح اٌطثيح 

ٚإٌفسيح وٍّا احراجرا 
 إٌيٙا.

 
/ ذُ عشع اٌّجٕي 2

عٍيٙا األٌٚٝ عٍٝ 
 اٌطثية اٌششعي.

 

انكبزي انجُبئُت انثبنثت 
18/1/2014 

 نسًبع شهىد اإلثببث

انكبزي انجُبئُت انثبنثت / إيذاع اٌّجٕي عٍيٙٓ 1/ االذجاس تشخض اٌّجٕي 1غ ورود بالتخلص الواقعة  يخهًت آسُىَت  .4
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يجٍُ عهُهٍ 

 (2 ) 

 
 

من سفارة مملكة تاٌلند 
مفاده قٌام المتهمة بحجز 

حرٌة المجنً علٌها 
األولى/ كانٌكا كوتوان 

"تاٌلندٌة" فً الغرفة رقم 
بفندق مٌامً بغٌر  066

وجه قانونً وحجز جواز 
سفرها وإجبارها على 

ممارسة الدعارة، وبتوجه 
أفراد الشرطة إلى المكان 

تبٌن بأن باب الممر 
فاًل المؤدي للغرفة مق

وبفتحه شوهدت المجنً 
علٌها األولى بالممر، كما 
شوهدت معها المجنً 

علٌها الثانٌة/ فٌمون ٌاسن 
"تاٌلندٌة" التً أفادت 
بمضمون ما أفادت به 

 األولى.
 

 عٍيٙٓ
 

 / اٌرحشيغ عٍٝ اٌذعاسج2
 

 / اإللاِح اٌغيش ِششٚعح3

ْ ٚذٛفيش في داس األِا
اٌشعايح اٌطثيح ٚ إٌفسيح 

 ٌٙٓ وٍّا احرجٓ ٌٙا.

 
/ ذُ عشع اٌّجٕي 2

عٍيٙا األٌٚٝ عٍٝ 
 اٌطثية اٌششعي.

 

 22/1/2014 بخبرَخ

5.  

يخهًبٌ آسُىَبٌ 
 وآخز بحزٍَُ

 
يجٍُ عهُهٍ  4

ذخٍض اٌٛالعح في لياَ 
 اٌّرّٙيٓ األٌٚٝ ٚاٌثأيح

تجٍة ٚٔمً اٌّجٕي عٍيٙٓ 
إٌٝ ٍِّىح اٌثحشيٓ 

يح اٌّجٕي / حجض حش1
عٍيٙٓ تاسرعّاي اٌمٛج 
ٚاٌرٙذيذ ٌّذج اوثش ِٓ 

شٙشيٓ ٚتاالسرعأح تأوثش 

إيذاع اٌّجٕي عٍيٙٓ 
في داس األِاْ 
ٚعشػٙٓ عٍٝ 
 اٌطثية اٌششعي

جُبئُت انثبنثت انكبزي ان
 نهًزافعت 23/1/2014

 



 5 

يٍ انجُسُت 
 اِسُىَت

 
 

ٚإيٛائٙٓ في إحذٜ اٌشمك 
ِٕٚعٙٓ ِٓ ِغادسذّٙا 

ٚإسغاِٙٓ عٍٝ ِّاسسح 
اٌذعاسج ِع أشخاص 

ِرعذديٓ ٚغيش ِّيضيٓ 
ٚرٌه تمظذ اٌحظٛي عٍٝ 
اٌشتح ،في حيٓ يساعذ وً 

ِٓ اٌّرّٙاْ اٌثاٌث 
ٚاٌشاتع اٌّرّٙاْ اآلٌٚٝ 

 ٚاٌثأيح في رٌه .

 ِٓ شخض.
 

/ ٔمً ٚايٛاء اٌّجٕي 2
عٍيٙٓ تمظذ إساءج 

اسرغالٌٙٓ عٓ ؽشيك 
اإلوشاٖ ٚاٌرٙذيذ ٚإجثاس٘ٓ 

 عٍٝ ِّاسسح اٌذعاسج .

 
 
 
 
 
 
 
 

 األعًبل اإلرهببُت و انخفجُزاث 
 

 اإلجراءات مضموف الواقعة عدد المتيميف مسمى القضية ت

1.  
 

 قنبمة بني جمرة
 

 اً ػػػمتيم 14
انفجر جسم غريب في بني جمرة 

من أفراد  5أصيب من خاللو 
 الشرطة أحدىم اصابتو بميغة

 15 – 10: 2/4/2013جمسة  1الكبرى/
 سنة

 20/1/2014جمسة  1اإلستئناؼ العميا/
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 إلصدار الحكـ

 قنبمػة العكػر  .2
انفجار قنبمة أدت إلصابة اثنين من  متيماً  17 

 افراد الشرطة

سنة  15: 17/3/2013حكم أول درجة 
 لجميع المتيميف.
 لمحكـ 27/1/2014 :1اإلستئناؼ العميا/

 قنبمػة الػدراز  .3
 متيماً  39 

نبمتين محميتي الصنع أدتا انفجار ق
من الشرطة اثنين منيم  4إلصابة 

 اصابتيما بميغة

أحكاـ  30/9/2013 جمسة 3الكبرى/
 سنوات 5و  10تراوحت بيف 

لضـ  19/1/2014 :1اإلستئناؼ العميا/
 ممؼ

4.  
قنبمة النادي 

 البحري
 

انفجرت سيارة نوع كروال بيضاء  متيمين 5
 المون في مواقؼ النادي البحري

 سنة 15 1رى/الكب
اوؿ  17/2/2014: 1اإلستئناؼ العميا/

 جمسة

5.  

 

قنبمة شارع 
 المعارض
 

انفجار بالقرب من فندؽ المعارض  متيمين 5
 وقد تضررت عدة سيارات

 سنة 15 – 29/12/2013
اوؿ  17/2/2014: 1اإلستئناؼ العميا/

 جمسة
 

 انفجار سينما أواؿ  .6
 

 متيمين 4
" متيم 

وة بالقرب من سينما أوال  تفجير عب
أصيب أحد اآلسيويين بإصابات 

لسماع  10/2/2014 جمسة 1الكبرى/
 شيود النفي
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 3محبوس 
 ىاربين "

 بميغة أدت الى وفاتو.

 تفجير العدلية  .7
 

 متيمين 4
" متيم 
 3محبوس 
 ىاربين "

 

انفجار بمنطقة العدلية أدى إلى 
إصابة عامل نظافة بإصابات 

 بميغة.

 15 السجف 2/10/2013 جمسة 1الكبرى/
 سنة

 لمحكـ 24/2/2014: 1اإلستئناؼ/

 مقتؿ أحمد الظفيري  .8
 متيمين  6 

قام مجموعة من المخربين 
بوضع قنبمة محمية الصنع داخل 
مجموعة من اإلطارات المحترقة 
عمى الطيؽ العام، وعندما أىم 
المجني عميو بإزاحة اإلطارات 
انفجرت القنبمة مسببة لو حروؽ 
 عمى مختمؼ أنحاء جسده أدت

 الى وفاتو فيما بعد.

لسماع شيود  6/2/2014: 1الكبرى/
 اإلثبات

 معمؿ سمماباد  .9
 متيمين 9 

تم العثور عمى كميات كبيرة من 
المواد المستخدمة في صناعة 

 المتفجرات في مستودع بسمماباد.

المؤبد  7/10/2013جمسة  3الكبرى/
 لجميع المتيميف
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لسماع شيود  23/2/2014: 1االستئناؼ/
 اإلثبات

 معرض اليونداي  .10
 متيمين 4 

أقدم مجموعة من المتيمين عمى 
حرؽ مستودع اليونداي لمسيارات 

 في سترة

 السجن 11/12/2013جمسة  1الكبرى/
لزامو سنة عشر خمسة لمدة  بدفع وا 

 ألفاً  وثمانون ثالثة ثالثمائة 383525
 أسند عما ديناراً  وعشرون خمسة وخمسمائة

 إليو وبراءة أحد المتيمين.
أوؿ  10/2/2014: 1ستئناؼ العميا/اإل

 جمسة

11.  

الشروع في قتؿ 
شرطي بمركز 
سترة، مياجمة 

 المركز بالمولوتوؼ 
 

متيمين  10
 منيم:

 محبوسين 5
 
 

أقدم المتيمون عمى مياجمة مركز 
شرطة سترة مستيدفين افراد قوات 
األمن بالمولوتوؼ وشرعوا في قتل 

 الشرطي/ كاشؼ رسول

األحكاـ  2/7/2013جمسة   1الكبرى/
سنوات وبراءة بعض  3الى  15تراوحت مف 

 المتيميف
 لممرافعة 19/1/2014: 1االستئناؼ العميا/

مقتؿ الشرطي   .12
أصيب المجني عميو برأسو جراء  متيماً  24 عمراف محمد

انفجار قوي بمنطقة العكر أثناء 
المؤبد لثالثة  9/1/2013جمسة  1الكبرى/
 سنة لمجموعة أخرى 15ف ومتيمي
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 تعامل الشرطة مع المخربين. 

 الشيرازييف  .13
 متيمين 9 

بداخمو مواد  باصتم العثور عمى 
ومعدات وأجسام غريبو تستخدم في 

 صناعة المتفجرات

 كال بمعاقبة  20/5/2013جمسة  1الكبرى/
 خمسة لمدة بالسجف والثاني األوؿ مف

 .إليو أسند عما سنة عشر

 والرابع الثالث مف كؿ بمعاقبة( ثانياً )
 والثامف والسابع والسادس لخامسوا

 عما سنيف عشر لمدة بالسجف والتاسع
 .ـإليي أسند

 27/1/2014جمسة  :1اإلستئناؼ العميا/
 لمحكـ

14.  
حرؽ دورية في 

وكبينة  20دوار 
 شرطة
 

 متيماً  16
استيدؼ المتيمين دورية وكبينة 

بمدينة  20ألفراد األمن في دوار 
 حمد

نة س 15:  21/3/2013جمسة  3الكبرى/
لزاميـ  بسداد بالتضامف جميعاً  لكؿ متيـ وا 

 دينار. 508/10508 مبمغ
 27/1/2014جمسة  :1اإلستئناؼ العميا/
 لضـ ممؼ قضية
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15.  
حرؽ مركز 
 الخميس
 

استيدؼ المتيمين مركز الشرطة  متيماً  13
 بالزجاجات الحارقة

لمنطؽ  6/1/2014جمسة  الكبرى األولى
 بالحكـ

16.  
حرؽ معرض 
موتور ستي 
 لمسيارات
 

 متيمين 4
أقدم المتيمون عمى حرؽ معرض 
موتور ستي لمسيارات الكائن في 

 منطقة سترة

أحكاـ  30/12/2013جمسة:  1الكبرى/
 سنوات 10 – 3تراوحت بيف 

أوؿ  17/2/2014: 1اإلستئناؼ العميا/
 جمسة

17.  
تفجير الصراؼ 

 اآللي
 

 متيمان

ة تفجير صراؼ آلي في سند وستر  
وضاحية السيؼ بالقرب من كردي 

 ماكس

 19/1/2014أوؿ جمسة الكبرى الرابعة: 
 لمحكـ

18.  
قتؿ الشرطي محمد 

 عاصؼ خاف
 

 متيمين 7

في منطقة السيمة استيدؼ 
المتيمين المجني عميو بمقذوؼ 
ناري أصاب بطنو مما أدى الى 

 وفاتو

 لمحكـ 19/2/2014الكبرى الرابعة: 

 خمية ) ُعماف (  .19
 

  متيماً  24
محبوسين  8) 

 ) 

تنظيم إرىابي كان يخطط لمجموعة 
 من األعمال التخريبية في المممكة

 حكمت 3/11/2013الكبرى الرابعة: 
 والسابع السادس لممتيمين حضورياً  المحكمة
  عشر والخامس عشر والرابع
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 وحضورياً  عشر، والتاسع عشر والسادس
  كل بمعاقبة: أوالً  المتيمين، لباقي اعتبارياً 

 والسابع والسادس والثاني األول المتيمين من
 .اتيام من إلييم اسند عما المؤبد بالسجن

 الثامن المتيمين من كل بمعاقبة: ثانياً 
 عشر والثاني عشر والحادي والعاشر والتاسع
 عشر خمسة لمدة بالسجن عشر والثالث

 . سنة

 والرابع الثالث المتيمين من كل ببراءة: ثالثاً 
 عشر والخامس عشر والرابع والخامس
 عشر والثامن عشر والسابع عشر والسادس
 والعشرين والواحد والعشرين عشر والتاسع
 والرابع والعشرين والثالث والعشرين والثاني

 .اتيام من إلييم اسند مما والعشرين

 .المضبوطات بمصادرة وأمرت: رابعاً 
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 لإلطالع 20/1/2014: 1اإلستئناؼ العميا/

20.  
استخداـ شوزف 

 أفراد الشرطة ضد
 

 متيمين 3
أصيب ثالثة من أفراد الشرطة 
بطمؽ من سالح الشوزن بمنطقة 

 كرزكان

 سنوات 10 17/7/2013:  4الكبرى/
إلصدار  27/1/2014: 1االستئناؼ العميا/

 الحكـ

21.  
 قنبمة المحرؽ

24/2013 
 

 متيمين 4
 

انفجرت قنبمة محمية الصنع مقابل 
ت بوابة مدرسة الدير االبتدائية أسفر 

عن إصابة عامل آسيوي ) دلوار 
الخير ( بإصابات بميغة في يده 

 .من أصابعو 3نتج عنيا بتر 

السجف المؤبد  3/10/2013:  4الكبرى/
 لجميع المتيميف
 لمحكـ 24/2/2014: 1االستئناؼ العميا/

22.  
اإلعتداء عمى دار 

 الحكومة
 

 متيمين  7
أقدم مجموعة من المخربين عمى 

القنابل مياجمة دار الحكومة ب
 الحارقة ) المولوتوؼ (

 سنوات 10الكبرى الرابعة: 
 لممرافعة 19/1/2014: 1اإلستئناؼ العميا/

23.  
انفجار المرفأ 

 المالي
 

 متيم

مساًء وقع انفجار في سيارة نسيان 
سني بيضاء المون بالقرب من 
المرفأ المالي دون وقوع أي 

 إصابات بشرية.

 عةاحيمت لممحكمة الكبرى الجنائية الراب
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24.  
أحداث شغب 

مدرسة الجابرية 
 الصناعية لمبنيف

 متيمين 3
حدثت أعمال شغب من قبل 
مجموعة من الطمبة داخل وخارج 

 المدرسة.
 أحيمت لممحكمة الصغرى الجنائية

25.  
القبض عمى فتاتيف 
 في حمبة الفورموال

 

متيمتان، 
 ومتيم

ضبطت فتاة كانت تنوي وضع 
قنبمة محمية الصنع في حمبة 

تفتيشيا كانت تضع قطعة السباؽ، ب
قطنية حول بطنيا مدعيًة بأنيا 

 حامل.

لسماع شيود  20/1/2014الكبرى الرابعة: 
 اإلثبات

26.  
القبض عمى بعض 

 14أعضاء ائتالؼ 
 فبراير 
 

 متيمين 9

تم القبض عمى المتيم حيث دلت 
التحريات عمى ترأسو المجموعة 
التخريبيو في منطقة السنابس 

 14ؼ التابعة لما يسمى إئتال
 فبراير

سنة  15الكبرى الرابعة: أحكام تراوحت بين 
 سنوات لجميع المتيمين 5سنوات و  10و

لإلطالع  26/1/2014: 1االستئناؼ العميا/
 الحالة المتابعة السجف إدارة و ومخاطبة

 عمى لعرضيـ وذلؾ لممتيميف الصحية
 حالتو وفؽ كؿ المختص السجف طبيب

 المستأنؼ وتمكيف منيا يشكو التي الصحية
 اإلجراءات حسب المحامية توكيؿ عمؿ مف

 . المتبعة



 14 

قضايا المتيـ رضا   .27
قبض عمى المذكور وبحوزتو عدد   الغسرة

 من األسمحة
 أحيمت قضاياه لممحكمة الكبرى الجنائية

 تنظيـ إرىابي  .28
 متيمين 4 

تفيد التحريات بأن المتيمين 
يترأسون مجموعات تخريبية داخل 

ل بمجموعات المممكة وعمى اتصا
 المعارضة الخارجية

لسماع شيود  19/1/2014الكبرى الرابعة: 
 اإلثبات

29.  
حرؽ سيارة وسط 

 الشارع
 18دوار 
 

 متيماً  15
 قيام مجموعة من األشخاص

 وسط في ووضعيا سيارة بسحب
 فييا. النار واضرموا 18 دوار

 لتبميغ المتيـ 4/2/2014الكبرى األولى: 

30.  
مقتؿ الشرطي 
 ياسر ذيب

 
 متيماً  12

انفجرت قنبمة محمية الصنع بمنطقة 
سترة أدت لوفاة الشرطي ياسر ذيب 

 وا صابة شرطيان.

لسماع شيود  2/2/2014الكبرى األولى: 
 االثبات

31.  
اإلعتداء عمى 
منزؿ النائب 

البرلماني عباس 
 الماضي

متيمين من  4
بينيم متيم 

 حدث

فجرًا أقدم مجموعة من المتيمين 
منزل النائب  عمى إشعال النار أمام

الكائن بمنطقة الدير مما أدى الى 
 وباب الرئيسي تضرر الباب

 من جدار المنزل و المنزل الطبيمة

لسماع شيود  26/1/2014الكبرى الثالثة: 
 االثبات
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 الدخان. 

 تفجير الرفاع  .32
 متيمين  3 

انفجرت قنبمة محمية الصنع بداخل 
سيارة من نوع شفر بجواب مسجد 

 الممكي بالقرب من الديوان

 حكمت 10/11/2013الكبرى الرابعة: 
 اعتبارياً  حضورياً  المحكمة

 

 والثاني األوؿ المتيميف بمعاقبة: أوالً 
 .المؤبد بالسجف

 والرابع الثالث المتيميف بمعاقبة: ثانياً 
 .سنة عشر خمسة لمدة بالسجف والخامس

 لإلطالع 3/2/2014: 1االستئناؼ العميا/

 خمية إرىابية  .33
 متيماً  14 

ورد بالغ من التحقيقات الجنائية 
مضمونو الكشؼ عن خمية إرىابية 
دأبت عمى تدريب مجموعة من 

 الشباب عمى استخدام السالح

: لسماع  22/1/2014الكبرى الثالثة 
 شيود اإلثبات

34.  
مقتؿ الشرطي 
 عامر عبدالخالؽ

 
 متيم

انفجار قنبمة محمية الصنع في 
منطقة الدير أدت الى إصابات 

من رجال الشرطة، وقد  6 بميغة بػ
الحقًا أحدىم نتيجة تأثره من توفي 

لسماع شيود  22/1/2014الكبرى الرابعة: 
 اإلثبات
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صابات التي لحقت بو بأحد اإل
أفراد الشرطة وقد توفي بعد مرور 

 شير من الحادثة
القبض عمى تنظيم ارىابي كان  متيمين 7 تنظيـ إرىابي  .35

 يستيدؼ بعض المواقع في البالد
 16/1/2014كبرى الرابعة: ال

نائب برلماني   .36
جريمة  تشكلبأعمال  لمقيامالترويج  متيم سابؽ

 تنفيذا لغرض إرىابي
 27/1/2014الكبرى الثالثة: أوؿ جمسة 

 لسماع شيود اإلثبات

تم القبض عمى أعضاء تنظيم ما  متيمين 9 تنظيـ تمرد  .37
 يسمى ) تمرد البحرين (

اع شيود لسم 27/1/2014الكبرى الرابعة: 
 االثبات

 خمية الجسر  .38
 متيمين 8 

ضبط المتيمين في دولة قطر 
واعترفوا بتخطيطيم إلستيداؼ 

 مرافؽ حيوية في المممكة.

 15السجف  27/5/2012في  1الكبرى/
 2متيميف وبراءة  6سنة لػ 

 بتعديل 26/5/2013جمسة اإلستئناؼ: 
 من كل عمى بيا المقضي العقوبة

سنين،  عشر لمدة نالسج بجعميا المستانفيين
وتأييد األحكام المستأنفة بحؽ باقي 

 المستأنفين.
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 انجبرَت فٍ انًحبكىٍ ــــــــبنــــبد انًــــــب انفســــبَــــلض
 

 

 انخصزف انًخهًٍُ يهخص انىالعت انخهًت ث

1.   
 انزشىة

 
 يىظف لُبو عٍ سزٌ يصذر يٍ يعهىيبث ورود

 ُتاالسالي وانشؤوٌ انعذل وسارة نذي َعًم
  يبنُت يببنغ يمببم لضبَب أوراق يٍ َسخ وعًم

 
  أيٍُ سز بئدارة انًحبكى

حكى أول درجت: 
سُىاث  3انسجٍ 
 دَُبر 150وغزايت 

االسخئُبف: 
27/1/2014 

اإلضزار ببنًبل   .2
 انعبو

وجىد اخخالسبث يبنُت وأخطبء هُذسُت فٍ 
 يسخشفً انًهك حًذ 

 يحجىسة نجهست يىظفبٌ بىسارة األشغبل
 نهحكى 19/2/2013

3.   
 اختالس الماؿ العاـ

بالغ مقدـ مف إدارة الجمارؾ ضد الموظؼ فيد 
المطوع حيث يعمؿ بقسـ الشحف الجوي 

ويستحصؿ مبالغ الضرائب مف الشركات التي 
ترغب بإدخاؿ بضائع لداخؿ البالد وثـ قاـ 

 4450المذكور باختالس مبالغ مالية تقدر بػ 
 دينار بحريني

 
 ضابط جمارؾ

 
إنً انًحكًت إحبنت 

انكبزي انجُبئُت األونً 
 13/2/2014نجهست 

 
 
4 

تزوير محررات 
 سرسمية و اختال

وجود تجاوزات في مشروع الحظائر في منطقة 
 اليممة التابعة لوزارة البمديات والتخطيط العمراني

/ رئيس التخطيط بإدارة 1
 المياه

 
إنً انًحكًت  إحبنت

 انكبزي انجُبئُت انثبنثت
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الماؿ العاـ و 
 استغالؿ الوظيفة

 / موظؼ بالييئة2
  

 25/1/2014جهست 

يخبنفت لبَىٌ  5
 انحجز انبُطزٌ

اسخُزاد شحُت أغُبو يٍ جًهىرَت كُُُب عٍ 
طزَك يطبر انبحزٍَ دوٌ اسخصذار حزخُص 
يسبك يٍ انجهت انًخخصت ويشخمبحهب يٍ 
جًهىرَت كُُُب بسبب اَخشبر يزض حًً انىادٌ 

 انًخصذع فُهب. 

لسى انخزاخُص / يذَز 1
 بىسارة انبهذَبث

/ يذَز عبو شزكت 2
 انبحزٍَ نهًىاشٍ

/ يذَز انحسبببث فٍ 3
 شزكت انبحزٍَ نهًىاشٍ

 /  طبُب بُطز4ٌ
/ رئُس انًسهخ 5

 ببنشزكت
 

إحبنت انً انًحكًت 
 1انصغزي انجُبئُت/

 15/1/2013جهست 

أخخالس أيىال  6
 عبيت

 لبو انًخهًبٌ ببإلسخُالء عهً أيىال حخص هُئت
 انخأيُُبث اإلجخًبعُت

انكبزي األونً، جهست  يىظف وأيٍُ صُذوق
 و12/2/2014

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


