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متهم فيها 53 شخصًا 

المحاكم الجنائية تنظر 5 قضايا حوادث أمنية وأخرى حقوقية

بني  منطقة  من  متهمين   4 العامة  النيابة  وحــّولــت   
فيما  وشغب،  تجمهر  قضية  في  الكبرى  للمحكمة  جمرة 
لم تحّول النيابة العامة حتى اآلن قضية متهمي دمستان 
قاصرين  متهمين   3 إلى  باإلضافة  متهمين   6 فيها  والتي 
جمعية  رئيس  قضية  تنظر   المحكمة  أن  كما  للقضاء. 
بتهمة  المسقطي  محمد  اإلنسان  لحقوق  البحرين  شباب 

العمل في جمعية غير مرخصة.
فيما يلي تقرير عن القضايا التي ستمثل أمام القضاء.

»الكبرى« تنتدب محامين 
للدفاع  عن »متهمي كرزكان«

الشيخ  مزرعة  حــرق  متهمي  بقضية  الفــت  تطوٍر  في   
اثنان  متهمًا،   15( خليفة  آل  اهلل  عطية  بن  عبدالعزيز 
منهم هاربون( وقتل الشرطي ماجد أصغر )19 متهمًا(، 
المحامين  ــن  م مجموعة  ــراً  ــي أخ ــدل  ــع ال وزارة  انــتــدبــت 
للدفاع عن المتهمين، وذلك بعد أن انسحبت هيئة الدفاع 
المحكمة  أمام  المتهمين  تمثيل  مهمة  من  الموقوفين  عن 

وتقديم الدفاع القانوني عنهم.
المنتدبين  المحامين  من  عــدداً  أن  »الوسط«  وعلمت 
سالم  القاضي  العدل  وزارة  وكيل  إلى  تقدم  القضية  في 
الكواري باالعتذار عن الدفاع عن المتهمين، وذلك تضامنًا 
هيئة  إلى  المقدمة  مطالبها  في  السابقة  الدفاع  هيئة  مع 
إلى  آخر  عدد  تقدم  حين  في  الجنائية،  الكبرى  المحكمة 

موظفي المحكمة بطلب االطالع على أوراق الملف.

التهم الموجهة لمتهمين 
في قضية حرق »المزرعة«

حرق  في   15 للمتهمين  وجهت  العامة  النيابة  وكانت 
تهمة:  خليفة   آل  اهلل  عطية  بن  عبدالعزيز  الشيخ  مزرعة 
أكثر  من  مؤلف  عام  مكاٍن  في  تجمهٍر  في  اشتركوا  أنهم 
على  االعتداء  جرائم  ارتكاب  منه  الغرض  أشخاص   5 من 
التالية  الجريمة  التجمهر  أثناء  ارتكبوا  وقد  العام،  المال 
أشعلوا  إذ  التجمهر،  من  المقصود  بالغرض  عالمون  وهم 
وصفًا  المبينة  والمنقولة  الثابتة  ـــوال  األم فــي  حريقًا 
اهلل  عطية  بن  عبدالعزيز  للشيخ  والمملوكة  ـــاألوراق  ب
واألموال  األشخاص  حياة  تعريض  شأنه  من  خليفة  آل 
عليها  ونثروا  الحارقة  بالزجاجات  رموها  بأن  للخطر، 
مادة معجلة لالشتعال »جازولين« وأضرموا فيها النار.

التهم الموجهة للمتهمين 

في قضية قتل الشرطي ماجد أصغر
قتل  قضية  ــي  ف للمتهمين   الــعــامــة  النيابة  وجــهــت 
نيسان  أبريل/   9 في  وقعت  التي  أصغر  ماجد  الشرطي 
والترصد  اإلصـــرار  سبق  مع  عمداً  قتلوا  أنهم  الماضي 
بيتوا  بأن  وظيفته  تأديته  وبسبب  أثناء  عموميًا  موظفًا 
سيارة  بأية  حريق  إشــعــال  على  الــعــزم  ــدوا  ــق وع النية 
لذلك  وأعــدوا  فيها،  من  وقتل  الواقعة  بمكان  تمر  شرطة 
ــارة وكــمــنــوا في  ــج ــوف( وح ــوت ــول ــة )م ــارق ــات ح ــاج زج
به،  الشرطة  سيارات  ــدى  إح ــرور  م أيقنوا  ــذي  ال المكان 
حتى  عليه  المجني  يستقلها  التي  السيارة  قدمت  أن  وما 
ذلك  من  قاصدين  السالفة  األدوات  من  بوابل  أمطروها 
إزهاق روح من فيها فأحدثوا بالمجني عليه سالف الذكر 
التي  التشريحية  الصفة  بتقرير  الموصوفة  اإلصابات 

أودت بحياته.
عموميين  موظفين  قتل  في  شرعوا  المتهمين  أن  كما 
أثناء وبسبب تأديتهما وظيفتهما عمداً مع سبق اإلصرار 
إشعال  على  العزم  وعــقــدوا  النية  بيتوا  بــأن  والترصد 
من  وقتل  الواقعة  بمكان  تمر  شرطة  سيارة  بأي  حريق 
في  وكمنوا  وحجارة  حارقة  زجاجات  لذلك  وأعدوا  فيها 
المكان الذي أيقنوا مرور إحدى سيارات الشرطة به، وما 
حتى  عليهما  المجني  يستقلها  التي  السيارة  قدمت  إن 
من  قاصدين  السالفة  األدوات  من  بوابل  عليها  انهالوا 
دخل  ال  بسبب  الجريمة  آثر  خاب  وقد  فيها،  من  قتل  ذلك 
من  بالخروج  عليهما  المجني  مبادرة  هو  فيه  إلرادتــهــم 

السيارة ومقاومة المجني عليه الثاني لهم.
والمملوكة  الشرطة  سيارة  في  حريقًا  أشعلوا  نهم  كما 
األشخاص  حياة  تعريض  شأنه  من  الداخلية  لـــوزارة 

بزجاجات  وقذفوها  بها  أحاطوا  بــأن  للخطر  واألمـــوال 
حارقة انفجرت بها وأحرق لهيبها أجزاء منها على النحو 

المبين باألوراق

 الجلسة األخيرة تشهد تضاربًا في أقوال 
مرافقي »أصغر« وفني مسرح الجريمة

شهود  أقوال  تضارب  شهدت  األخيرة  الجلسة  وكانت 
اإلثبات في أقوال متهم فيها 19 متهمًا، والتي كان أبرزها 
اتصااًل   تلقوا  أنهم  ذكر  الذي  الجريمة  مسرح  فني  شهادة 
عند  محترقة  كرزكان  منطقة  في  سيارة  هناك  بأن  يفيد 
الذي  األول  الشاهد  ذكر  فيما  والربع،  التاسعة  الساعة 
وقع  الحادث  أن  أصغر  ماجد  عليه  المجني  برفقة  كان 
الشاهد  أفــاد  بينما  والنصف،  والتاسعة  التاسعة  بين 
الثاني أن الواقعة حدثت عند الساعة التاسعة والنصف 

تقريبًا.
قضية  في  المتهمون  مثل  أمس  يوم  جلسة  بداية  وفي 
الذين  محاميهم  على  وأصروا  أصغر  ماجد  الشرطي  قتل 
على  احتجاجًا  الجلسة  حضور  عن  أمس  يوم  امتنعوا 

رفض السلطات األمنية تنفيذ أوامر المحكمة.

12يناير موعد جديد لمحاكمة متهمي 
»المزرعة« وقتل »أصغر«

الشيخ  برئاسة  الكبرى  الجنائية  المحكمة  ــررت  وق
محمد بن علي آل خليفة وعضوية القضاء طلعت إبراهيم 
أحمد  وعلي  الرميحي  عبداهلل  راشد  ومحمد  عبداهلل  محمد 
جمعة الكعبي وأمانة السر ناجي عبداهلل تأجيل القضية 
للمتهمين،  محامين  لندب  الثاني  كانون  يناير/   12 إلى 
وتكليف  لمناقشته،  الشرعيين  األطباء  كبير  واستدعاء 
لهيئة  ــة  ــراس وح نقل  وسيلة  لتجهيز  العامة  النيابة 
المحترقة  الــســيــارة  لمعاينة  ستنتقل  التي  المحكمة 
من  األهالي  منع  المحكمة  قررت  كما  الدعوى،  موضوع 

حضور الجلسة المقبلة.
الشيخ  ــة  ــزرع م ـــرق  ح قضية  المحكمة  ــت  ــل أج كــمــا 
عبدالعزيز بن عطية اهلل آل خليفة الواقعة في 7 مارس/ 

آذار الماضي إلى 12 يناير لندب محامين للمتهمين.

منع األهالي والصحافيين من حضور 
محاكمة »متهمي ديسمبر«

كانت  فقد  ديسمبر  ــداث  ــأح ب الــمــعــروفــة  قضية  أمــا 
والصحافيين  األهالي  ُمنع  إذ  سرية،  األخيرة  جلستها 
السابقة  الجلسات  أن  بالرغم  المحكمة  قاعة  دخول  من 
الذي  الوقت  في  متهمين   5 أمامها  يمثل  إذ  علنية،  كانت 

كان يمثل أمام محكمة الدرجة األولى 15 متهمًا. 

28 الجاري الحكم 

في قضية  »متهمي ديسمبر«
برئاسة  الجنائية  العليا  االستئناف  محكمة  حجزت 
صالح  القاضيين  وعضوية  يعقوب  عــبــداهلل  القاضي 
محمد  الــســر  ــة  ــان وأم طــه،  وثـــروت  عبدالسميع  ــن  ــدي ال
في  للحكم  الجيب  وحــرق  السالح  سرقة  قضية  الشنو، 

28 ديسمبر.

هيئة الدفاع تعرض فيديو لمتهم 

يخرج بمالبسه الداخلية من النيابة 
فيلم  على  يحتوي  مدمجًا  قرصًا  الدفاع  هيئة  عرضت 
وهو  المتهم  ــدا  ب إذ  القضية،  فــي  المتهمين  ــد  ّأح يخص 
خارج من مبنى النيابة العامة بعد التحقيق معه مرتديًا 
وقتها،  الطقس  بـــرودة  مــن  الــرغــم  على  داخلية  مالبس 
درجات   10 الحرارة  درجة  بلغت  إذ  جداً  بارداً  الجو  وكان 
من  عليه  عرض  ما  القاضي  وثبت  اليوم،  ذلك  في  مئوية 

قرص المدمج.

محكمة الدرجة األولى  تدين المتهمين بالحبس
من  متهم  بسجن  الجنائية  الكبرى  المحكمة  قضت 
ديناراً   9985 وتغريمه  سنوات   7 لمدة  سترة  منطقة 

متهمين   4 بمعاقبة  أمــرت  كما  الداخلية،  وزارة  لصالح 
آخرين في القضية ذاتها بالسجن لمدة 5 سنوات.

التهم الموجه للمتهمين 
في قضية »متهمي ديسمبر«

وكانت النيابة وّجهت للمتهمين أنهم:  
آخرين  مع  اشتركوا   14 وحتى   1 من  المتهمون  أّواًل: 
أشخاص؛   5 من  أكثر  من  مؤّلف  عام  مكاٍن  في  تجمهر  في 
جرائم  وارتــكــاب  ــام  ــع ال ــن  ــاألم ب اإلخـــالل  منه  ــرض  ــغ ال
قّوات  على  والتعّدي  والممتلكات  األمــوال  على  االعتداء 
منهم  وقعت  وقــد  والعنف،  الــقــّوة  باستعمال  الشرطة 
به  علمهم  مــع  التجمهر  مــن  المقصود  للغرض  تنفيذاً 

الجرائم اآلتية: 
موظفين  ــع  م والــعــنــف  ــّوة  ــق ال استعملوا  أنــهــم   )1(
األمــن  بحفظ  المكلفين  الشرطة  ـــراد  أف ــم  وه عموميين 
عن  االمتناع  على  حق  بغير  حملهم  ة  بنيَّ الواقعة  بمكان 
وأسياخ  بأحجار  قذفوهم  بأْن  وظيفتهم  أعمال  من  عمل 
فضِّ  وبين  بينهم  للحيلولة  مولوتوف  وعبوات  حديد 

تجمهرهم والقبض عليهم، وقد بلغوا مقصدهم. 
 2875 رقــم  الشرطة  ســّيــارة  في  حريقًا  أشعلوا   )2(
حياة  تعريض  شأنه  من  ما  الداخلية  ــوزارة  ل المملوكة 
وسيطروا  بها  أحاطوا  بأْن  للخطر  ــوال  واألم األشخاص 
جازولين  عبوة  بداخلها  الخامس  المتهم  ووضع  عليها 
المبّين  النحو  على  بداخلها  الحريق  فامتدَّ  مشتعلة، 

باألوراق.
الناري  السالح  سرقا   )1( 2أيضًا  و   1 المتهمان  ثانيًا: 
الداخلية،  ـــوزارة  ل والمملوك  بــــاألوراق  وصــفــًا  المبّين 
يجوز  ال   mp5 رشــاش  )مدفع  نــارّيــًا  سالحًا  ــرزا  أح  )2(

الترخيص بحيازته وإحرازه.
خزينتي  ســرقــا   )1( ــًا:  ــض أي  4 و   3 المتهمان  ثــالــثــًا: 
لوزارة  والمملوكتين  باألوراق  وصفًا  المبينتين  السالح 
ــاري  ن ســـالح  ــن  م جــــزءاً  ــــرزا  وأح ـــازا  ح  )2( ــة.  ــي ــل ــداخ ال
الترخيص  يــجــوز  ال   mp5 رشـــاش  لمدفع  )خزينتين 

بحيازته وإحرازه(.
مدفع  ــًا  ــارّي ن ســالحــًا  أحـــرز   )1(  :15 المتهم  ــًا:  ــع راب
رشاش mp5 ال يجوز الترخيص بحيازته وإحرازه. )2( 
بكونه  علمه  مع  السابقة  التهمة  موضوع  الح  السِّ أخفى 

متحصاًل من جريمة سرقة.
السابقة   الجلسة  في  استمعت  المحكمة  هيئة  وكانت 
اتفق  إذ  القضية،  ذّمة  على  موقوفين  كانوا  شهود   4 إلى 
للضرب  المتهمين  تعرض  مشاهدتهم  على  ــدان  ــاه ش
مكافحة  قّوات  بمعية  مدنيين  ملثمين  قبل  من  والتعذيب 
الشغب وذلك في التحقيقات الجنائية، كما اتفق شاهدان 
على أّنهما سمعا أصوات عدد من المتهمين وهم يتألمون 

من شدة التعذيب.

إحالة متهمي بني جمرة 
إلى المحكمة الكبرى في يناير

العامة  النيابة  أحالت  جمرة   بني  متهمي  قضية  وفي 
الكبرى  للمحكمة  وتجمهر  شغب  قضايا  في  متهمين   4
كانون  يناير/   28 في  القضية  ستنظر  التي  الجنائية 

الثاني.
وكانت النيابة العامة وجهت للمتهمين أنهم اشتركوا 
أشخاص   5 من  أكثر  من  مؤلف  عام  مكان  في  تجمهر  في 
كما  الــمــال،  على  ــداء  ــت االع جــرائــم  ارتــكــاب  منه  الــغــرض 
وإطـــارات  القمامة  حــاويــات  فــي  النيران  أضــرمــوا  أنهم 

السيارات.

أهالي المتهمين ناشدوا 

القيادة بإنهاء القضية
جمرة  بني  مــن  ــم  وه األربــعــة  المتهمين  أهــالــي  ــان  وك
ناشدوا القيادة التدخل إلنهاء القضية وإعادة األبناء إلى 

بيوت أهاليهم.
من  الــبــالــغ  آدم  حسين  ــار  ــم ع والــــدة  ــت  ــال ق ذلـــك  إلـــى 
 22 منذ  عمار  اعتقال  »تــم  ــط«:  ــوس »ال لـ  سنة  العمر15 
أغسطس/ آب 2008، بعد أن وصلت إحضارية، وعندما 
وهو  عيسى،  مدينة  مركز  إلى  ونقلوه  اعتقلوه،  راجعهم 
معصب العينين، ووجهت إليه تهمة الحرق في الشارع«. 
وتواصل أم عمار »قمنا بزيارته ثالث مرات، وأخبرنا عن 
أرجعوه  وعندما  ساعات،  ثالث  لمدة  علق  وقد  تعذيبه 
علقوه،  حين  اعترف  وقد  يعذبوه.  لم  البديع  مركز  إلى 
جاءت  إنها  وقال  التهمة  أنكر  للنيابة  أخذوه  عندما  ولكن 

وفقًا للتعذيب«.
المركز،  إلــى  ــب  أذه يــوم  »كــل  بحرقة:  عمار  أم  وتقول 
مرات،  ثالث  النيابة  إلى  أخذه  وتم  جيدة،  صحة  في  وهو 
)أمس(.  ديسمبر  شهر  من  الرابع  إلى  التأجيل  تم  واآلن 
وأسقطوا  صـــورة،  إحـــراق  بتهمة  شخصان  معه  ــان  وك
الموجهة  بالتهم  إلحاقهما  تم  ولكن  الحقًا،  التهمة  عنهما 

إلى عمار وهي الحرق في الشارع«.
وتوضح شقيقة الشاب إبراهيم محمد طاهر البالغ من 
العمر 17 عامًا »تم اعتقال إبراهيم بتاريخ 21 أغسطس/ 
إنه  يقول  مركز  وكل  البداية  في  عنه  البحث  وحاولنا  آب، 
في  عندهم  أنــه  أخبرونا  ــام  أي ثالثة  وبعد  موجود،  غير 
مركز البديع. والتهم الموجة إليه الحرق في الشارع. وقد 
تعليقه  وتم  الضرب  إلى  تعرض  إنه  وقال  مرتين،  زرناه 
من الرجل، وهناك آثار تحت جبينه، وفي أرجله ضربات 
التعذيب،  ــأة  وط تحت  اعترف  وقــد  للتعذيب،  واضحة 

ونأمل أن يخلى سبيله في أسرع وقت ممكن«. 
سيدحسين:  سيدصادق  الشاب  والد  يقول  جهته،  من 
ذلك  منذ  يرجع  ولم  وذهب  للمنزل،  بإحضارية  ــاؤوا  »ج
الوقت، وزرنا الولد في السجن، وقد ألصقوا به ثالث تهم، 
وفي آخر مرة رفعوا عنه تهمة حرق الصور، ووضعوا له 
أبناء  من  ثالثة  مع  وأخـــذوه  الــشــارع،  في  الحرق  تهمة 
إلى  أجلت  المحكمة  إن  يقال  واآلن  المحكمة،  إلى  القرية 

الرابع من ديسمبر)أمس(«.
ويضيف »في المرة األولى أنكر التهمة، وأذكر أن األوالد 
مشكالت  أيــة  المنطقة  في  يكن  ولــم  العيد،  بعد  اعتقلوا 
من  البالغ  يونس  علي  الشاب  والدة  أما  الفترة«.  هذه  في 
في  الحرق  قضية  بابني  »ألصقوا  فتقول:  عامًا   15 العمر 
الشارع، وتم رفع قضية أخرى وهي حرق صور)...( بعد 
له  جــاؤوا  العمرة  أداء  من  رجع  أن  وبعد  بأسبوع  العيد 
بإحضارية وتم اعتقاله. ولم يشر إلى أن شيئًا حدث له، 
ولم يتحدث عن التهمة، ربما لوجود شرطي عند المقابلة. 
وقد أنكر التهمة ألنه ال يعلم أي شيء عن الموضوع. وقد 
منها،  سبيله  وأخلي  الجنائي  الحرق  تهمة  عنه  رفعت 

والقضية الحالية هي حرق منذ فترة طويلة«.

45 يومًا لمتهمي مهاجمة سيارة بدمستان
 6 فيها  متهم  يمثل  والتي  دمستان  متهمي  قضية  وفي 
قاضي  جدد  فقد  قّصر  متهمين   3 إلى  باإلضافة  متهمين 
خلفية  على  يــومــًا   45 لمدة  متهمين   6 حبس  التجديد 
دمستان،  منطقة  في  مولوتوف  مدنية  سيارة  مهاجمة 
للعام  الثاني  كانون  يناير/   4 التجديد  موعد  ينتهي  إذ 

المقبل.

أحد المتهمين كان في عمله وقت الواقعة
القضية  ــة  ذم على  استدعاؤهم  تــم  ممن  ــد  واح ــان  وك
والذي يعمل حارس أمن، اتصل بصحيفة »الوسط« قبل 
تسليم نفسه للشرطة، وذكر أنه يعمل في أحد الفنادق في 
شارع المعارض منذ الساعة 12 مساًء وحتى 7 صباحًا، 
في  كان  السيارة  مهاجمة  واقعة  حدوث  ليلة  أنه  مضيفًا 
من  وخروج  دخول  إثبات  وهناك  فيه  يعمل  الذي  الفندق 

الفندق.
عن  ــراج  اإلف أجــل  من  نفسه  سّلم  بأنه  المواطن  ــاد  وأف
وقت  العمل  في  كــان  أنــه  رغــم  على  الموقوفين  شقيقيه 
حدوث الحادثة، الفتًا إلى أن أحد أقاربه الذي لم يتجاوز 

14 عامًا تسلم )إحضارية( أيضًا من الشرطة.

  »الداخلية« : مجهولون هاجموا 
سيارة مدنية بالزجاجات الحارقة

صحافيًا  ــراً  ــب خ ــــدرت  أص الــداخــلــيــة  وزارة  ــت  ــان وك
شرطة  مديرية  عام  مدير  بأعمال  للقائم  تصريحًا  تضمن 
المحافظة الشمالية تحدث فيه عن تعرض سيارة خاصة 
مجهولين  ِقبل  مــن  ــداء  ــت الع مواطنين   3 يستقلها  ــان  ك
على  وذلك  )المولوتوف(  الحارقة  الزجاجات  بواسطة 
فيه  ــارت  وأش )دمستان(.  بمنطقة  عميرة  بن  زيد  شــارع 
هذا  مرتكبي  على  للقبض  جاٍر  والتحري  »البحث  أن  إلى 
العمل اإلرهابي الذين ترصدوا وقاموا بإعداد هذا الكمين 

لترويع وقتل اآلمنين«.
الثالثة  الشبان  كان  بينما  أنه  ــوزارة  ال بيان  وأوضــح 
 25 نحو  شــاهــدوا  الدولية  البحرين  حلبة  مــن  قادمين 
شخصًا كان البعض منهم رجااًل يرتدون عباءات نسائية 
بالقرب  وصلوا  وعندما  الشارع،  جانب  على  متجمهرين 
الزجاجات  بقذف  األشخاص  هؤالء  بقيام  تفاجأوا  منهم 
األمامي  الزجاج  كسر  إلى  أدى  ما  سيارتهم  على  الحارقة 
كان  الــذي  األمامي  الكرسي  إلى  النار  ووصــول  للسيارة 
يجلس عليه أحد المجني عليهم، وكاد أن يتسبب ذلك في 
ك الشبان من الموقع  اشتعال السيارة بالكامل، لوال تحرُّ
اإلرهابي  العمل  منفذو  الذ  ثم  ذلــك،  من  أكبر  الضرر  لكان 

بالفرار.

محاكمة المسقطي لمشاركته  في جمعية غير مرخصة 
برئاسة  الرابعة  الجنائية  الصغرى  المحكمة  أجلت 
العريبي  عبداألمير  ســر  ــة  ــان وأم شلبي  أدهـــم  القاضي 
شباب  جمعية  رئيس  قضية  الماضي  )الخميس(  يوم 
العمل  بتهمة  المسقطي  محمد  اإلنسان  لحقوق  البحرين 
في  النظر  المحكمة  وقـــررت  مرخصة،  غير  جمعية  فــي 
وذلــك  المقبل،  الثاني  كــانــون  يناير/   15 فــي  القضية 
أنه  للمسقطي  وجهت  العامة  النيابة  وكانت  للمرافعة. 
الجريدة  في  ترخيصها  نشر  قبل  بجمعية  عماًل  مــارس 
المحكمة  جلسة  أن  المسقطي  ذكــر  ــك،  ذل إلــى  الرسمية.  
توجيه  من  سنة  بعد  الثانية  القضائية  الجلسة  تعتبر 

التهمة إليه من قبل وزارة التنمية االجتماعية.
ضد  تعتبر  المرفوعة  ــوى  ــدع ال أن  المسقطي  وذكـــر 
الخاص  العهد  كفلها  التي  والسياسية  المدنية  الحقوق 
إليه  انــضــمــت  ـــذي  ال والــســيــاســيــة  الــمــدنــيــة  بــالــحــقــوق 
األولــى  ــرة  ــم ال ــي  ه هــذه  أن  إلــى  ــًا  ــت الف الــبــحــريــن،  مملكة 
قانون  االجتماعية  التنمية  وزارة  فيها  تستخدم  التي 
قبل  من  االنتقادات  من  لسيل  تعرض  ــذي  ال الجمعيات 

الجمعيات الحقوقية.

§ المنامة- محرر الشئون المحلية

شهدتها  حوادث  إثر  مختلفة  أمنية  قضايا  في  محاكمات  البحرينية  الجنائية  المحاكم  تشهد   [
مناطق مختلفة ومن تلك القضايا ما فصل فيه القضاء بكلمته األولى)حكم محكمة أول درجة( مثل 
الماضي  العام  من  ديسمبر  في  وقعت  والتي  األول  ديسمبر/كانون  بحوادث  المعروفة  القضية 
بعض  التزال  حين  في  أمامها،  متهمين   5 االستئناف(  )محكمة  القضاء  أمام  يمثل  مازال  والذي 
آل  اهلل  عطية  بن  عبدالعزيز  الشيخ  مزرعة  حرق  متهمي  قضية  مثل  القضاء  أمام  منظورة  القضايا 

خليفة )15 متهمًا، اثنان منهم هاربان(  وقضية قتل الشرطي ماجد أصغر )19 متهمًا(.

من الحوادث األمنية األخيرة

رجل يهاجم السيارات 
في الشارع بـ 6 سكاكين

§ الوسط - محرر الشئون المحلية

في  عقلّيًا  مختٌل  أن��ه  يعتقد  بحريني  مواطن  تسبب   [
إحداث حالة من االزدحام واإلرباك في حركة السير عصر 
يحمل  وهو  السيارات  بين  يسير  كان  عندما  )الجمعة(  أمس 

أسلحة بيضاء )6 سكاكين(.
 - العيان  شهود  أحد  بحسب   - الواقعة  تفاصيل  وتشير 
شوهد  )شورت(  فقط  قصيرًا  سروااًل  يرتدي  رجاًل  أن  إلى 
سكاكين   6 بيده  يحمل  وه��و  حطين  م��درس��ة  م��ن  بالقرب 
منطقة  إل���ى  ال���م���ؤدي  ال���ش���ارع  ع��ل��ى  راج����ال  س��ي��ره  أث��ن��اء 
أحيانا  المعاكس  الشارع  إل��ى  ومتجها  أحيانا،  السنابس 

أن  وخصوصا  السير،  حركة  في  إرباكا  سبب  ما  أخ��رى، 
يجبر  ال���ذي  األم���ر  ال��ط��ري��ق.  منتصف  يسلك  ك��ان  ال��رج��ل 
االنتقال  عبر  تجنبه  أو  التوقف  على  إما  السيارات  سائقي 

إلى المسار اآلخر.
كانت  حيث   - السنابس  منطقة  من  الرجل  اقتراب  ولدى 
أكثر من دورية شرطة تعمل على مراقبته ورصد تحركاته 
إلى  به  أدى  ال��ذي  األم��ر  إيقافه،  المواطنين  بعض  ح��اول   -
في  بما  الموقع  في  الموجودة  السيارات  بعض  مهاجمة 
ذلك إحدى السيارات التابعة إلى رجال األمن، الذين تمكنوا 
والخوف  الهلع  من  حالة  سبب  أن  بعد  عليه  القبض  إلقاء  من 

لدى عدد من المواطنين الذين عايشوا الحدث.

»أمل« توكل محاميًا 
للدفاع عن معتقلي بني جمرة

§ الجنبية - جمعية العمل اإلسالمي

اإلسالمي  العمل  جمعية  قامت   [
ــان  ــس ــوق اإلن ــق مــمــثــلــة فـــي مــكــتــب ح
محمد  المحامي  بتوكيل  بالجمعية 
بني  ــة  ــري ق معتقلي  لتمثيل  ــد  ــم أح
نعمة،  حسين  صــادق  )السيد  جمرة 
آدم،  وعمارحسين  عبدالجليل،  وعلي 
المحاكم  أمام  طاهر(  محمد  وإبراهيم 
في  حقوقهم،  عن  والــدفــاع  الجنائية 
الوضع  تصويب  ــى  إل تهدف  خطوة 
ـــي، تـــضـــامـــنـــًا مــــع أهـــالـــي  ـــوق ـــق ـــح ال

المعتقلين.
اإلدارة  ــس  ــل ــج م عــضــو  ـــــرح  وص
ـــان  ـــس ـــوق اإلن ـــق ــب ح ــت ــك ورئــــيــــس م
»في  بأنه  الغسرة  علي  بالجمعية 
الطفل  يوم  على  يمض  لم  الذي  الوقت 
يوم  وهــو  أسبوعين  ســوى  العالمي 
بحقوق  المتحضر  العالم  فيه  يحتفل 
تجد  وحريته،  حمايته  وإقرار  الطفل 
ــي الــســجــون.  ـــر أطــفــالــهــا ف هـــذه األس
لحقوق  العالمي  اإلعــالن  أن  وحيث 
ـــه )كـــل  ـــأن ـــرف الـــطـــفـــل ب ـــع الـــطـــفـــل ي
عشرة(،  الثامنة  يتجاوز  لم  إنسان 

يعتبرون  المعتقلين  من  ثالثة  فــإن 
هــذا  عــلــى  معاملتهم  ويــجــب  ــااًل  ــف أط

األساس«.
ذلك  رغــم  »على  الغسرة  ــاف  وأض
سن  حداثة  العامة  النيابة  ــراع  ت لم 
محاكمة  لهم  تــوفــر  ــم  ول المعتقلين 
في  معروف  هو  كما  وعادلة  سريعة 
من  حبسهم  ـــددت  ج ــل  ب ــأن  ــش ال هـــذا 
المحكمة،  قاعة  إلى  حضورهم  دون 
للثامن  قضيتهم  فــي  النظر  وأجــلــت 
كانون  يناير/  شهر  من  والعشرين 
الذي  األمر  المقبلة،  السنة  من  الثاني 

قد  فعاًل  أنهم  مــن  الــخــوف  ــى  إل يدعو 
حالة  في  ربما  و  للتعذيب  تعرضوا 
بذلك  أدلــى  كما  مناسبة  غير  صحية 

ذووهم«.
اإلسالمي  العمل  »جمعية  أن  وذكر 
قلقة إزاء االعتقال التعسفي الذي طال 
األذى  و  حق  وجه  دون  من  المذكورين 
له  تعرض  الذي  والجسدي  النفسي 
ــإدالء  ل التعذيب  جـــراء  المعتقلون 
في  المسئولين  مناشدة  باعترافاتهم 
ووضع  عنهم  لإفراج  التدخل  الدولة 

لمعاناتهم«. حد 


