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االقتصادية.... الجرائم مكافحة من تقارير بعد

للخارج دينار ألف 257 مبلغ بإرساله مالية بكشوفات المقداد تواجه «النيابة»

مصدر ــّرح ص العامة النيابة عن صــادٍر بياٍن  ــي  وف
المتهمين أحد  استجواب أعــادت «النيابة بأن مسئول
- محاميه  حضور فــي - ــرة ــي األخ ـــداث األح قضية  فــي 
الجرائم مكافحة وحــدة تحريات عنه كشفت ما بشأن
قيام مــن عنها  ــادر ــص ال المالي  والتقرير  االقــتــصــاديــة
رعاية جمعيات  إحدى لمجلس رئيسًا باعتباره المتهم 
ألــف   257 ــا ــدره ق بــلــغ مــالــيــة مــبــالــغ  ــال  ــإرس ب ــام  ــت األي

التنمية وزارة من إذن دون من البحرين، خــارج دينار
التي الحقيقية ــــداف األه ــن ع وخـــروجـــًا االجــتــمــاعــيــة 
ثابت هو  لما وبالمخالفة أجلها،  من الجمعية تأسست 

المختصة». الوزارة لدى الجمعية بسجالت
التقرير كشف «كما  تصريحه في المصدر  ــاف وأض
موقع خالل من أعلنت المذكورة  الجمعية  أن عن كذلك 
لتلقي مصرفيين لحسابين  رقمين عن «االنترنت»  على

للجمعية المعنية  الــوزارة  تصريح عدم رغم التبرعات
عن اإلجابة عن المتهم وامتنع هــذا التبرعات،  بتلقي

تقدم». ما بصدد النيابة له وجهتها التي األسئلة
العامة النيابة استكمال إطار في الخطوة تلك وتأتي
عن التحقيق أسئلة تــرّكــزت إذ الــمــقــداد، مــع  التحقيق 
اإلجابة المقداد رفض فيما دين، كرجل نشاطه طبيعة
جلسة ثــانــي ــي  ف وذلـــك التحقيق، أسئلة  معظم  على 

النيابة العامة. أمام المقداد فيها استجواب يمثل
عصر بالمقداد  توّجهت األمنية األجهزة وكانت هذا،
منطقة فــي العامة النيابة مبنى ــى إل (الثلثاء)  ــس  أم
قضية ــي ف مــعــه التحقيق لــمــواصــلــة ـــك  وذل الــمــنــامــة، 
قرابة عند الــمــقــداد  مــع التحقيق ــدأ ب إذ «الــحــجــيــرة»، 
السابعة عند وانتهى مساًء والنصف الخامسة الساعة
أحمد المقداد محامي بحضور التحقيق وكان والنصف،

العريض.

إلى العريض قال المقداد مع التحقيق انتهاء وُبعيد
موكلي مــع التحقيق استكمال الــيــوم ــم  «ت ــط»:  ــوس «ال
العامة النيابة توجه  ولم المقداد،  حبيب  محمد الشيخ
العامة النيابة ــت ــل واص إذ ــه، ل ــدة ــدي ج اتــهــامــات ــة  أي
تم الــتــي نفسها السابقة الــمــوضــوعــات فــي  التحقيق 
أكثر، بتفاصيل المرة هذه في  ولكن  سابقًاَ، عنها سؤاله
توجيه إلى باإلضافة دين، كرجل دوره عن سؤاله تم  إذ
المقداد ومسئوليات الزهراء، بمركز تتعلق أخرى أسئلة
من أم بتراخيص كانت إذا فيما التبرعات جمع وعن فيها،

المختصة». الجهات من تراخيص على الحصول دون
كل على اإلجــابــة المقداد ــض «رف العريض  ــح  وأوض
أحد مع بحوار  وطالب تقريبًا، إليه الموجهة األسئلة 
بحضور معه التحقيق يتم أن أو ، الدولة في المسئولين
إلى المقداد  إرجاع تم وقد الدفاع». هيئة أعضاء جميع 

التحقيق معه. الجاف فور انتهاء الحوض التوقيف في

المقداد ــى إل ــت ــه وّج الــعــامــة النيابة  أن  ــى  إل ــار  ــش ُي
يناير/   26 بتاريخ له أجريت تحقيٍق جلسة أول في
جماعة ــى إل االنــضــمــام  «تــهــم الماضي الثاني كــانــون 
تعطيل إلى الدعوة منها الغرض  القانون خالف على
من العامة السلطات ومنع والقوانين، الدستور أحكام
الشخصية الحريات على واالعتداء أعمالها،  ممارسة
وتــمــويــل ودعــــم ـــي، ـــاب إره لــلــمــواطــنــيــن، وذلــــك بــقــصــد
السياسي النظام  وتغيير لقلب  والترويج الجماعة، 
على عالنيًة والتحريض والعنف، القوة باستخدام

وازدرائه». الحكم نظام كراهية
بــشــأن ارتــبــاط ــداد ــق ــم ال وبــحــســب تــصــريــح مــحــامــي
ــن األم جــهــاز «مــخــبــري فــإن الحجيرة بقضية  ــر  ــي األخ
ــل، ــداخ وال ــارج  ــخ ال فــي جماعة ــى إل يشيرون الوطني 
أنه باعتبار الجماعة، هذه إلى باالنتماء متهم والمقداد

والتمويل». للشباب التحريض أعمال على مسئول

الشيخ - عادل المنطقة الدبلوماسية §

أمس مساء  العامة  النيابة  واجهت المقداد، حبيب محمد الشيخ مع ثانية تحقيٍق  جلسة  في  ]
المالي والتقرير االقتصادية الجرائم  مكافحة وحــدة تحريات عنه كشفت بما المقداد  (الثلثاء)
الحصول  دون الى الخارج، من دينار 257 ألف قدره مالي المقداد مبلغ من تحويل عنها، الصادر
- اإلجابة بتمويل اإلرهاب المتهم - المقداد رفض حين في االجتماعية، التنمية وزارة إذن من على

العامة. النيابة أسئلة جميع على

بشأن القضية تشاور لحظة في إبراهيم وعيسى العريض أحمد التحقيقمحاميا المقداد جلسات أولى فجرًا من بعيد خروجها الدفاع وهيئة المخرق)... محمد (تصوير: الماضي   اإلسبوع التوقيف والمقداد إلى مشيمع يرجع األمن

في القضية توجه لشراء العشاء... ونطلب التحقيق األهل: ابننا

إلصابات تعّرضه بعد «العسكري» لـ نويدرات من شابًا ينقل «األمن»
الجدحفصي محمد - الوسط § 

ــاء ــس م األمــنــيــة ــات  ــط ــل ــس ال ــت  ــل ــق ن  ]
أحمد عــبــاس ــاب  ــش ال الــمــاضــي (األحــــد) 
النويدرات  منطقة من عامًا)  24 ) خميس
تعرضه ــر إث العسكري  المستشفى  ــى إل
حاليًا عباس  يرقد إذ  وكسور، إلصابات 
وقد أمنّية. حراسة تحت المستشفى في
بشأن الشديد قلقها عباس عائلة أبــدت
ــالف ــت ــا لـــإلصـــابـــات، واخ ــه ــن تـــعـــّرض اب
بالتحقيق مطالبًة بشأنها، ــات ــرواي ال

الواقعة. تلك في النزيه
ــط»: ــوس «ال ـــ ل الــمــصــاب شقيق  وقـــال 
عباس ــارة زي من عناء طــول بعد «تمّكنا
الطابق في  يرقد إذ (الثلثاء)،  أمس  يوم
بالقسم العسكري، بالمستشفى  الرابع
ــان وك واألعـــصـــاب، للعظام المخصص 
األمن،  رجال من 4 عدد الغرفة  داخل معنا 
إصابة من  يعاني  كان عباس أن  حين  في
إذ عنقه، في ــرى وأخ اليسرى، عينه في 
«لما مضيفًا رقبته»،  من جزء  تخييط تم
إصابات من به لحق  ما سبب  عن سألناه
سماعه هو  يعلمه ما كل أن عباس أجابنا 

األرض». على سقوطه ثم ومن صوتًا
اعتبرها تفاصيل عباس شقيق ونقل
إذ ألخيه، الحادث وقوع قبل وذلك مهمة،
معه جالسًا  الليلة تلك في «كنت أوضح 
 9.30 الساعة قــرابــة وعند المنزل، فــي 

لــشــراء ســيــتــوجــه ــه ــأن ــي ب ــرن ــب ــاًء أخ ــس م
المنطقة كــانــت فيما ــه، ل العشاء وجــبــة 
نحو وعـــنـــد  أمــنــيــة، مـــنـــاوشـــات  ــد  ــه ــش ت
في  أنباء تراودت مساًء،  10.30 الساعة
الشغب مكافحة قوات قيام عن المنطقة
أحد عند األشخاص أحــد على باالعتداء 
ثم ومن المطاط، عليه أطلقت إذ المطاعم،
وسحبه بالضرب عليه باالعتداء قامت
األمـــن قــــوات إن ــل ــي ق ــا ــم ك ـــارع،  ـــش ال فـــي 

الشخص». بذلك اصطدمت
الشخص أن نتوقع  نكن ــم  «ل وأردف
تــأّخــر أنـــه  صحيح ـــي، أخ ــو  ه الــمــقــصــود 
فهو ـــه، ـــادت ع هــــذه ولـــكـــن  ـــوع  ـــرج ال ـــي  ف

عند للمنزل  يعود ما وغالبًا السهر دائــم 
 12 الــســاعــة عند ولــكــن  الــفــجــر، ســاعــات 
إلقاء عن  ُأخِبرنا التالي، اليوم ظهر  من
توجهنا ــه ــي ــل وع عـــبـــاس، ــى  ــل ع ــض  ــب ــق ال
وهناك عنه، للسؤال سترة شرطة لمركز
في ـــالج ـــع ال ــى ــق ــل ــت ي ــــه أن ـــن  ع أخـــبـــرونـــا 
منهم فاستفهمنا العسكري، المستشفى
األمــن ـــة دوري ــأن ب ـــردوا ف ذلـــك، سبب  عــن 
إصابات وبه األرض على  مرميًا وجدته

المستشفى». فأودعته
الفور «على المصاب شقيق واستدرك
الــعــســكــري، ـــى الــمــســتــشــفــى تــوجــهــنــا إل
عند األمن رجال بوجود تفاجأنا وهناك
الدخول، من منعونا وقــد عباس،  غرفة
الداخلية وزارة من إذٍن إبراز منا طالبين
مردفًا دهشتنا»، ــار  أث ــذي ال ــر  األم بــذلــك، 
منهم طالبين الشرطة،  لمركز  «رجعنا
أنــهــم إال لـــلـــزيـــارة، بــتــصــريــح تــزويــدنــا 
ضــابــط ــــود وج ــدم ــع ل ـــك ـــّذروا عـــن ذل ـــع ت
اضطرنا ــذي ال ــر األم المركز، فــي مــنــاوب 
التالي، اليوم صباح في للمركز للرجوع
عن ــاه ــن ــأل س لــلــضــابــط مــقــابــلــتــنــا  ــد  ــع وب
األمــن رجــال أن وأفـــاد ــات، ــاب اإلص سبب 
على سقط الــذي بعباس يلحقون كانوا
أما اإلصــابــات، ــه  ب ــت ــدث وح ــة)  ــوق ــاب (ط
النيابة مراجعة منا طلب الزيارة بشأن

العامة».
ــه: ــث ــدي ح ـــاب ـــص ـــم ــق ال ــي ــق وتــــابــــع ش

النيابة (الــثــلــثــاء) أمــس يــوم «راجــعــنــا 
كتابة الــمــســئــولــون  مــنــا ــب  ــل وط الــعــامــة 
ــارة زي بــشــأن ــام ــع ــى الــنــائــب ال ــة إل ــال رس
بالموافقة أخبرنا  كتابتها، وبعد  عباس،
أن أخبرونا  الموظفين أن إال الطلب،  على
الــزيــارات بإعطاء الخاصين الموظفين
بنا سيتصلون ــم  ــه وأن ــن، ــودي ــوج م غير 
عبدعلي النائب مع اتصاالت وبعد غداً،
تصريح على الحصول  من تمّكنا  حسن

ومشقة». عناٍء بعد  وذلك  الزيارة،
يكن لــم  «أخــي  أن عــبــاس شقيق وأكــد 
وأنه الليلة، تلك في  المتظاهرين ضمن
مستغربًا العشاء»، وجبة لتناول خرج
ــا مــن إصـــابـــات وم بــه ــق ــح ـــن كــل مــا ل «م
الحراسة تحت  وضعه من أمور من  تبعها
تطالب «العائلة أن إلى مشيراً األمنية»،
بالكشف الداخلية وزارة في المسئولين
فيها، والتحقيق الــواقــعــة تفاصيل عــن 
أخــي ــة ــاب ــي إص ف ــن تــســّبــب ومــحــاســبــة م
رفـــع الــحــراســة إلـــى ــة ــاف ــاإلض ــاس، ب ــب ع
في بزيارته لنا والسماح عليه، األمنية
المعقول غير من إنــه إذ األوقـــات، جميع 
ومــراكــز الــعــامــة النيابة ــى إل نتوجه  أن 
على ــول ــص ــح ــل ل يــــوم ـــل  ك ـــي  ف الــشــرطــة 
ــان ــن ــئ ــم ـــــارة لــرؤيــتــه واالط ــح زي ــري ــص ت
كل ــن م ـــرأ ب ــاس ــب «ع أن مـــؤكـــداً ــه»،  ــي ــل ع
من يلقاه  ما يستحق ال  وهو األعمال  تلك

. « ملة معا

عباس خميس

عينه طفًال تفقد أن كادت دموع مسيالت
محرر الشئون المحلية الوسط - §

مسيالت طلقات إحدى بسبب أيام ثالثة قبل عينه فقط عامين العمر من ح) والبالغ (س. الطفل يفقد كاد أن ]
األخيرة. األمنية الحوادث الدراز بسبب في منطقة بكثافة أطلقت الدموع التي

األكبر، إصابته كانت (س.ح) أن إال إصابات إلى تعرضوا المنزل في األطفال جميع أن الطفل أقرباء أحد وأكد
العالج الالزم. لتلقي المستشفى إلى السرعة وجه على نقله إلى أدى ما

لم إذ المنزل، فناء في كان عندما لإلصابة مع عائلته وتعرض منزله في كان الطفل أن إلى الطفل وأشار قريب
الطفل. إلسعاف النساء بين إرباك إلى أدى ما الحادث، وقوع وقت الرجال من خال منزله الذي في حتى آمنًا يكن

إلقاء عدم إلى داعيًا مكروه؟»، أي أصابها لو عينه مسئولية سيتحمل ومن الطفل؟ هذا ذنب «ما القريب: وقال
للمواطنين. ترويعًا يعد ذلك فإن وإال اآلمنة، المنازل على الدموع مسيالت

الطفل عين على بادية الدموع بمسيل آثار اإلصابة

الجاف... الحوض لسجن «التحقيقات» من نقلهم أثناء االشتباك» «حادثة بعد

حقوقيين بلقاء أبنائهم برفقة «موقوفي كرزكان» يطالبون أهالي
المحلية الشئون  محرر  - الوسط  §

متهمًا   34) كــرزكــان»  ــي ــوف ــوق «م ــي ــال أه طــالــب   ]
الداخلية وزارة في المسئولين  هــاربــان)  منهم أثنان
وأطباء ولحقوقيين لهم بالسماح العامة والنيابة
من المبرح الضرب إلى تعّرضوا الذين أبنائهم بزيارة
التحقيقات إدارة نقلهممن  عند وذلك األمــن،  رجال ِقبل
قبل الــجــاف الــحــوض  سجن ــى إل بالعدلية الجنائية

يومين.
قلقهم «الوسط» مع لهم حديٍث في األهالي وأبــدى 
مسئولي محّملين أبنائهم، وسالمة صحة  على الشديد 

ذلك. عن الكاملة المسئولية الداخلية وزارة
الموقوفين ألهالي األهلية اللجنة باسم ناطق وقال
الجمعية ومـــن الــصــحــافــة ــن م «عــِلــمــنــا «الـــوســـط»:  ـــ  ل
أثناء أبنائنا بــتــعــّرض ــان ــس اإلن لحقوق  البحرينية 
المبرح، إلىالضرب الجاف الحوض سجن إلى نقلهم
لحقت كبيرة  ـــرار وأض ــات ــاب إص عنه  نتج الــذي األمــر 
لتلقي المستشفى إلــى  منهم عــدد نقل  تم إذ بأبنائنا،
لنا- ُنقل حسبما  ذلك - بهم  لحقت  إصابات إثر  العالج
القانون بحسب وأبرياء متهمين اليزالون أنهم حين في

والدستور».
ــر وأس ــل ــوائ ــي «ع ــال األه وأضـــاف الــمــتــحــدث بــاســم
الصحية الحالة  بشأن جداً  شديد قلٍق في الموقوفين
الحادثة بعد وخصوصًا السجون، في أبنائهم وسالمة
لتعرض الخوف ينتابهم واآلبــاء فاألمهات األخــيــرة،

األمن». قوات ِقبل من  لالعتداء  أبنائهم
بزيارة وللحقوقيين لهم «السماح بـ األهالي وطالب
الفترة طــول  بعد ــك وذل ممكن، ــٍت وق ــرب أق في أبنائهم 

لهم، زيارة آخر بعد من  أشهر ستة من  ألكثر امتدت  التي 
لتعّرضهم أهاليهم، رؤية الموقوفون رفض أن بعد وذلك
أوضح إذ الزيارة، وبعد األمن قبل قوات ِقبل للتعرية من
لتعرية يتعرضون  أنهم لهم نقلوا  األبناء أن األهالي
بأهاليهم، التقائهم وبعد قبل وذلك بالكامل، مالبسهم
بهم االلــتــقــاء فــي  رغبتهم ــدم ع ذويــهــم ــروا  ــب أخ وعليه 

مضايقات». من له يتعرضون ما نتيجة
يتعرضون ــا ــاؤن ــن وأب فــتــرة  «مــنــذ  ــي  ــال األه وأردف 
لسوء يتعرضون أنهم كما لنا، ذلك وينقلون للتعذيب
عليهم لالطمئنان اتصاالت منهم نتلقى وال المعاملة،
توفير عدم من  يعانون  وهم زيارتهم، عن  التوقف  بعد
في وخصوصًا المناسبة، والتدفئة المالئم، الطعام
معاملة»، بــأســوأ ُيعاملون ــم وه ــارد، ــب ال الطقس  ظــل 
وأيـــن ــــك، ذل مـــن ـــان ـــس اإلن ــوق ــق ــن ح ــأي مــتــســائــلــيــن: ف

األمور؟ تلك كل ينفون ما دائمًا  الذين المسئولون

البحرينية للجمعية الــعــام األمــيــن عّلق ــك، ذل ــى  إل
الشكوى موضوع على  الدرازي عبداهللا اإلنسان لحقوق
والشكاوى واالعتداء التعذيب ممارسات «إن بالقول:
بالنسبة والقلق  يــوم، بعد يومًا تــزداد بذلك المتعلقة
ودولية وإقليمية أهلية وكمنظمات كحقوقيون إلينا
ــــل الــســجــون داخ مــنــهــجــي ــٍل ــك ــش ــب ب ــذي ــع ــت بـــعـــودة ال
اإلصالحي المشروع قبل سابقًا كــان كما البحرينية 
مصاف في البحرين ستعتبر وبالتالي الملك، لجاللة

المنهجية». االنتهاكات  تمارس التي الدول
موقوفي تعرض مــن يومين  قبل  ــدث ح ــا «م وتــابــع 
فمجموعة ــاره، ــك إن يمكن ال ــر أم ــرب ــض ال ــى إل ــان  ــرزك ك
الحادثة تلك نقلوا  هناك المتوجودين  المواطنين  من
ونشرت بذلك أقّرت الداخلية  وزارة أن  كما وتفاصيلها،
هؤالء يتعرض  «كيف مستفهمًا: بخصوصه»، خبراً 
لم الذي  القضاء نظر  تحت اليزالون وهم التعذيب إلى

القضية؟». في  بالحكم ينطق ولم تجاههم كلمته  يقل
إلى باإلضافة كحقوقيين «نحتاج ــدرازي ال وأردف 
إلى أهاليهم يحتاج كما الموقوفين زيــارة إلى األطباء

عليهم». لالطمئنان وذلك ذلك،
القانونية للشئون المساعد الوكيل أن ــى إل يشار
بأن عدداً الماضي (السبت) يوم صّرح بوزارة الداخلية
أمر صدر والذي جنائية، قضايا ذمة على الموقوفين من
للمباحث العامة اإلدارة من بنقلهم العامة النيابة من
قاموا الجاف، الحوض توقيف إلى الجنائية ــة واألدل

التوقيف. مبنى في وتخريب فوضى بأعمال
االلتزام بــضــرورة بتنبيههم الضابط قــام ــاف  وأض
ذلــك ــوا ــض رف أنــهــم  إال غــرفــهــم إلــى والــعــودة  بــاألنــظــمــة 
التوقيف بداخل  والشغب الفوضى أعمال في واستمروا 
إلى الوضع إلعادة حفظ النظام قوات استدعى تدخل ما

. طبيعته
تم بأنه القانونية للشئون المساعد الوكيل واختتم
واألدلة للمباحث العامة  اإلدارة إلى الموقوفين إرجاع

بالواقعة. العامة النيابة إبالغ وتم الجنائية 
كرزكان لموقوفي  توجه  العامة النيابة  أن  يذكر
العمد والقتل عام،  مكان في تجمهر في االشتراك  تهم:
أصغر ماجد عليه للمجني والترصد  اإلصرار سبق مع
مسعد وعمار صالح علي صالح قتل في والشروع علي،
إلى باإلضافة  والترصد، اإلصرار سبق مع عمداً حمود
سيارة في  العمد الحريق إشعال وهي الرابعة التهمة 
الداخلية، ــوزارة ل والمملوكة  (93604) رقم الشرطة
إلى باإلضافة متهمًا. عشر تسعة إلــى التهم توجه إذ
بن عبدالعزيز  الشيخ مزرعة  حرق  بقضية تتعلق تهم 

متهمًا. عشرة خمس عددهم والبالغ اهللا، عطية

لإلفراج للمحكمة خطاب رفع
ديسمبر» «أحداث مريض عن

صادق الحلواجي الوسط - §

إلى تصريح فــي ســيــادي ســامــي المحامي ــال  ق  ]
تنفيذ تقدم لقاضي إنه (الثلثاء) مساء أمس «الوسط»
بطلب  عــامــًا)  34) الشيخ ميثم السجين على الحكم
خطير عصبي مــرض من لمعاناته نظراً عنه اإلفـــراج 

حرج. بوضع ومروره
وأرسل الطلب في نظر «القاضي أن سيادي وأضاف
تفصيلي بتقرير تزويده بشأن خطابًا السجن إدارة إلى

اتخاذ قراره». قبل حالة السجين عن
يستدعي فإنه ميثم مرض لنتيجة «نظراً أنه وذكر
تطلبه ما لتوفير السجن إدارة قبل من استعجال وجود
أن باعتبار قرارها، المحكمة تتخذ أن أجل من المحكمة
أكثر». تأخر األمر حال االستياء صدد في حالة السجين

يشارإلىأنالمريضميثمالشيخ(34 عامًا)محكوم 
ديسمبر»  ــداث «أح قضية في سنوات  5 مدة بالسجن

.2007 للعام
المشرف على «الطبيب إن المريض أهالي وقال أحد
للمحبس بإرجاعه أمر العسكري بالمستشفى ميثم
المستشفى مراجعة منه طالبًا  الماضية،  األيام خالل
لتلقي رسالة بإعداد  الطبيب يقوم أن على  شهر، بعد
مضيفًا الطبي»، السلمانية مستشفى في العالج ميثم
األدوية بعض  وأعطي  الطبية، التحاليل أخذ  «تم  أنه
العالج إكمال منه ُطلب كما  المحبس،  في الستخدامها
في كـــان إن الــعــالج، ــان ــك م ــدد  ــح ي ــم ل فيما  الطبيعي 
الخاصة الطبية الــعــيــادة أو العسكري المستشفى
من عينات أخذ «تم أنه  إلى مشيراً الداخلية»،  بــوزارة
بعد الطبية  النتيجة تــصــدر  أن المتوقع ــن  وم ميثم 

أسبوعين من الزمن».

كرزكان» «موقوفي ضد في «النيابة» إفاداتها تسّجل األمن قوات
قوات من مجموعة أقــوال إلى (الثلثاء)  أمس مساء استمعت العامة النيابة أن  «الوسط» إلى مصادر ذكرت  ]
سجن  نقلهم من أثناء كرزكان موقوفي مع اشتبكوا إنهم و15 فردًا، قيل 10 بين ما أعدادها تتراوح الشغب، مكافحة

الجاف. الحوض سجن إلى الجنائية التحقيقات إدارة
اإلصابة، حاالت عليهم من أفرادها تبدو بعض كان حين في مبنى النيابة، أمس في مساء المجموعة وشوهدت

أياديهم. بتجبير أجزاء من وذلك
موقوفي ضد حدث  بما إفادات لتسجيل العامة النيابة  مبنى  في متواجدة  كانت األمن مجموعة أن  يبدو وفيما

وظيفتهم. تأديتهم أثناء وبسبب األمن رجال على االعتداء تهمتها جديدة قضية في ليدخل األخيرون كرزكان،


