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بالمعامير سيارة بحرق متهمين لخمسة سنوات 5
المحلية الشئون محرر - المنامة § 

الشيخ برئاسة  الجنائية الكبرى المحكمة حكمت  ]
طلعت القاضيين وعــضــويــة  خليفة  آل عــلــي  ــن  ب محمد 
 5 بسجن عبداهللا ناجي السر وأمانة الكعبي وعلي إبراهيم

. سنوات 5 لمدة بحرق سيارة متهمين
نيسان  9 ابريل/ في خبراً أرسلت الداخلية وزارة وكانت
بعد  بحروق وذلك آسيويان أصيب عامالن فيه قالت 2008
تعود سيارة داخل غاز أسطوانة بتفجير مجهولون أقدم أن

العمال. سكن متوقفة أمام آسيوي كانت إلى ملكيتها
و32  31 العمر من يبلغان اللذان اآلسيويان العامالن 
أن بعد وذلك «الطفيفة»،  بـ وصفت إلصابات تعّرضا عامًا
دّمر الــذي االنفجار إثر على المبنى داخــل إلصابة  تعّرضا
متوقفتين كانتا لسيارتين بأضرار  وتسبب كاملة سيارة
استهدفها التي  النسر) (ميتسوبيشي السيارة من بالقرب

التفجير.
من غــاز أسطوانة وضــع على  أقــدمــوا  مجهولون ــان  وك
وقد فيها، النيران إضرام قبل السيارة داخل الكبير الحجم
ووصولهم إلى المدني الدفاع رجال استجابة حالت سرعة
والمباني المبنى سكان  بقية  تعرض  دون  التفجير موقع
المدخل أعـــاق قــد  ــان ك الــحــريــق إن إذ لــلــضــرر؛ الــمــجــاورة 
أسطوانات قريب مبنى يحوي كان  فيما للمبنى، الرئيسي

إليها. أن تمتد النيران كادت الحجم الكبير من غاز
المختصة األمــنــيــة الــجــهــات شــرعــت ـــر،  آخ جــانــب  ــن  م

الحادث. ومالبسات ظروف في بالتحقيق
أشعلوا أنهم المتهمين وجهت إلى العامة النيابة وكانت
الحريق ــك ذل ــأن ش من ــان وك لشخص،  سيارة في حريقًا 
بوضع قاموا  بأن للخطر، وأموالهم الناس حياة تعريض 
لالشتعال قابلة حولها مادة بداخلها وسكبوا غاز أسطوانة
انفجار ذلك عن نتج حراري  بمصدر  وأوصلوها  (غازولين)

السيارة. في الحريق واشتعل االسطوانة
ــوزارة ب الــمــالزم ــو  وه القضية في األول الشاهد وشهد 
تحرياته بـــأن  الجنائية  التحقيقات ــــإدارة  ب الــداخــلــيــة
المجني سيارة حرق على اتفقوا  المتهمين  أن إلى توصلت
غاز اسطوانة والخامس الثاني المتهمان وجلب عليه،
برفقة بداخلها ووضعوها السيارة زجــاج الثالث وكسر
مــادة بسكب الخامس المتهم  ــام ق وبــعــده األول،  المتهم 
المتهم كــان بينما النار، بها وأشعل عليها (الغازولين)
انفجارها إلى أدى ما الجريمة، إلتمام المكان  يراقب  الرابع
السيارة صاحب وهو الثاني الشاهد أما الحريق، واشتعال
صوت وسمع بمسكنه نائًما  كان أنه شهد  فقد المحترقة
في مشتعًال  حريًقا وشاهد  النافذة عبر  فنظر زجــاج كسر
بسبب سيارته انفجرت  وبعدها  الشرطة  فأبلغ  سيارته
الحريق أن آخر شخص وذكر بداخلها، غاز اسطوانة وجود

ومنزله. سيارته إلى امتد

سترة في السير حركة تربك كراتين
- محمد الجدحفصي سترة §

أمس صباح الكراتين من كبيرة  كمية ــوع وق أدى  ]
الداخلية الشوارع  بأحد السير حركة شل إلى (الثلثاء) 
لمادة الكراتين  أن إلى التفاصيل تشير و سترة، لمنطقة 
صحيحة غير بــصــورة محملة كانت المالبس تبييض
السالمة بأمور التقيد لعدم ونتيجة الشاحنات، بإحدى
الشديد اإلرباك مسببة بالشارع اآلخر الواحد تلو تطايرت

الشارع. بوسط ومخلفة بقعة كبيرة السير بحركة
بإزاحة العمال  بعض مــع الشاحنة  سائق ــام ق ــد  وق
بالرمل، البقعة  آثار  وتغطية الطريق وسط  عن الكراتين 
الجهات بإبالغ سترة جزيرة أهالي بعض طالب بينما

يلزم. ما المعنية التخاذ

حرق  في متورط لمتهم 20 يومًا
البيت كريم أهل مسجد

الطريق وسط التي وضعت في الكراتين

المحلية الشئون محرر - المنامة §

ــي ــول ــخ ال ــــازم ح ــد ــدي ــج ــت ال قــاضــي  أمـــر   ]
ــام مــتــهــم ق ــي بــحــبــس ــك ـــة ســـر مــحــمــد م ـــان وأم
أهل كريم  لمسجد  تابعة  خشبية  غرفة  بحرق 

يومًا. 20 لمدة حمد  مدينة بمنطقة البيت 
يناير/   9 في أعلنت الداخلية وزارة وكانت
أمس  صحافي بيان في  2009 الثاني كانون
غرفة ــرق ــح ب ــا ــام ق شخصين عــلــى «الــقــبــض 
الــبــيــت ـــل أه ــم ــري ك ــة لــمــســجــد ــع ــاب خــشــبــيــة ت

حمد». مدينة بمنطقة
مديرية ــام ع مدير بأعمال  القائم ــرح وص
المتهمين ــأن ب الشمالية المحافظة شــرطــة
وتــم الــجــنــائــي ــرق ــح ال تهمة إلــيــهــمــا  ــدت  ــن أس

حيالهما. القانونية اإلجراءات اتخاذ
الدائرة ممثل  البلدي المجلس عضو  وكان
أدان ــع ــي رب ــف  ــوس ي ــد  حــم بــمــديــنــة ــســابــعــة  ال
الــتــابــع ــزن ــخ ــم ــرض لــه ال ــع ت ــق الـــذي ــري ــح ال
 1207 بمجمع (ع) البيت  أهل كريم  لمسجد
خفية أيــــاٍد ــة ــم «ث إن: وقــــال ــد،  ــم ح بــمــديــنــة 
طائفي شــرخ ـــداث إح بــهــدف الــعــبــث ــاول  ــح ت
العاشر يــوم في  وخصوصًا حمد،  مدينة في 
المخزن إحـــراق ربيع واعتبر الــمــحــرم». مــن 
وخصوصًا خطيرة «سابقة للمسجد التابع
من تعد لها التابعة والــمــرافــق  المساجد أن 
ــور ــت دس حــمــايــتــهــا ــى ــل ــي نـــص ع ــت ـــن ال ـــاك األم
تقدير محل  وهي للعبادة دوراً بوصفها البالد 

قاطبة». البحرين  أهل قبل من واحترام 
عام بشكل حمد مدينة «أهالي أن وأضاف
قــدمــوا ــد ق خــاص بشكل  الــســابــعــة والـــدائـــرة 
الوطنية الوحدة على الحفاظ في رائعًا مشهداً
مركز بجانب البيت أهل  كريم  مسجد يقع حيث
ـــاف  األوق يتبع وهــو الــكــريــم  لــلــقــرآن  تحفيظ 
الــتــعــايــش ــى ــل ــال واضــــح ع ــث ـــو م الــســنــيــة وه

وبين المنطقة». هذه في والمتناغم الجميل
الطائفية الفرقة بث على دأبــت ــاٍد أي «ثمة أن 
الحي وفي قامت حيث السابقة  المرحلة في
بيوت بعض على طائفي كتيب بتوزيع نفسه
مــمــارســة ــن م ــا ــه ــاج ــزع ـــدت ان الــمــجــمــع كــمــا أب

المسجد». هذا في الحسينية الشعائر
ــى إل ــر ــي ــش ت ـــل ـــدالئ ال «كــــل أن  ربـــيـــع  وأكــــد 
حــرق إلـــى ــدف  ــه وي مــفــتــعــًال كـــان  ــق  ــري ــح ال أن 
إن حــيــث ــم  ــاه ــواي ن خــيــب اهللا أن إال  الــمــســجــد، 
ما األلمنيوم مــن مصنوعة المسجد كابينة
ربيع ــا ودع مستطير». شر من المنطقة وقــى
التحقيق ــة ــل ــواص «م ـــى إل ــة ــي ــل ــداخ ال وزارة 
بمتابعة سيقوم ــه أن ــداً ــؤك م فتحته»، الــذي 
للوقوف الــوزارة  في المعنيين مع الموضوع
وخــصــوصــًا التحقيق مــســتــجــدات آخـــر  عــلــى 
وجدوا الحريق عاينوا  الذين األمــن  رجــال  أن 
ــًا ــاس ــي وأك نــفــطــيــة قــنــيــنــة مــخــزنــة فــيــهــا مـــواد
االشتعال سريعة وهي النايلون  من مصنوعة

للمسجد. المالصقة القبور  منطقة في
االلتفاف إلى الدائرة في  األهالي ربيع ودعا
وهــي ــم لــتــعــزيــز الـــوحـــدة الــوطــنــيــة ــالح ــت وال
كما العابثين. هـــؤالء خطط  بــإفــشــال كفيلة 
أحمد الجعفرية ـــاف األوق رئــيــس ربــيــع شكر 
سالمة على ليطمئن  بــه اتصل ــذي ال حسين
كابينة توفير  منه  «طلبنا ـــال:  وق الــمــوقــف.
معنا تعاونه  فأبدى  للمسجد مخزنًا  لتكون 
األوقــاف فــي األخـــوة توجيه سيتم  ــه أن وأكــد 
التي االحتياجات على  للوقوف  الجعفرية

الحريق». أتلفها
توجيهاته أصدر  العدل وزير أن ربيع  وذكر
كريم مسجد لبناء الجعفرية ـــاف األوق ــى إل
وقد  دينار،  ألف   200 قدرها بكلفة البيت أهل
يعد  وهــو أشهر  5 منذ العمل في المقاول بــدأ
الجعفرية األوقاف تتكفل الذي األول المسجد

حمد. مدينة في ببنائه

محل من سرقا متهمين حبس
دينارًا 9350 بقيمة أقمشة

العريبي عبداألمير سر وأمانة  شلبي أدهم القاضي  برئاسة  الرابعة  الجنائية الصغرى  المحكمة قضت ]
أمانة. خيانة قضية في أشهر 6 لمدة متهمين بحبس

بسرقة قاما المتهمين وأن ومالبس األقمشة محل لبيع يعمالن في المتهمين أن إلى القضية تفاصيل وتعود
المحل. صاحب عليه المجني قبل من أمرهما اكتشاف تم إذ دينارًا، 9350 بقيمة وأقمشة مالبس

بجدحفص حريق في آسيويين 3 مقتل بعد

الخطأ موت في تسببه بتهمة عمارة صاحب حبس
الــمــحــافــظــة ــة ــاب ــي ن رئـــيـــس  ــــرح  ص  ]
النيابة بـــأن  الــعــوفــي ــة ــام أس الشمالية 
قضية في الموسعة تحقيقاتها استكملت
والتي جدحفص في العمال  سكن حريق
الجنسية  مــن أشــخــاص  3 ضحيتها راح
العامة النيابة إلــى ورد  وإذ ــة،  ــوي ــي اآلس
العمل بوزارة المهنية السالمة قسم تقرير 
ثبوت مفادها نتيجة من إليه انتهى ومــا

العمال وفاة  عن  العمل صاحب  مسئولية 
للعمال سكًنا المبنى  بتخصيص  لقيامه
السالمة مواصفات فيه تتوافر أن دون من
تــوافــرهــا والـــواجـــب والــصــحــيــة المهنية 
العامة النيابة فــبــادرت العمال سكن في 
في وســؤالــه ــب الــعــمــل ــاح بــاســتــدعــاء ص
في جــاء بما  مواجهته وتمت التحقيقات 
تهمة إليه  ووجهت المهنية السالمة تقرير

عليهم المجني  ـــاة  وف ــي ف خــطــأ التسبب 
والصحة العمل  وزارتــي قــرارات ومخالفة
لجلسة محبوسًا وتقديمه بتوقيفه وأمرت
المحكمة  ــام  أم الــجــاري شباط فبراير/  9

الجنائية. الصغرى
بــالغــًا تلقت الــعــامــة  الــنــيــابــة أن  يــذكــر 
للعام  الثاني تشرين نوفمبر/  7 بتاريخ
ــم  ــدي ق بــمــنــزل ـــق ـــري ح بـــحـــدوث   2008

من  أشخاص  3 وفاة عنه نتج بجدحفص
النيابة العامة فبادرت اآلسيوية الجنسية
وتم لمعاينته الحادث  مكان إلى  باالنتقال
بــانــتــداب وأمــــرت ــة  ــع ــواق ال ــي  ف التحقيق 
الشرعي الطب والمختصة الفنية الجهات
الجنائي والمختبر المهنية السالمة وقسم
قرارها أصــدرت الفنية التقارير وردت وإذ

الصادر.

تعاطى  لمتهم 6 أشهر
سلمان ميناء في المخدرات

حازم القاضي برئاسة الخامسة الجنائية الصغرى المحكمة قررت ]
 100 وكفالة  أشهر  6 لمدة متهم بحبس مكي محمد سر وأمانة الخولي

مخدرات. تعاطي قضية في دينار 500 وتغريمة دينار
التعاطي بقصد وأحرز  حاز أنه للمتهم وجهت العامة النيابة  وكانت

بها قانونًا. المرخص األحوال في غير (حشيشًا)
غير بحالة سلمان ميناء في كان المتهم أن إلى القضية تفاصيل وتعود
المواد متعاطي المتهم أن إليها تبين والتي الشرطة استدعاء فتم طبيعية

المخدرة.

مسكنًا دخل لباكستاني وإبعاد شهر
القاضي برئاسة الخامسة  الجنائية الصغرى المحكمة  حكمت ]
شهر لــمــدة  باكستاني بحبس مكي محمد ســر ــة ــان وأم الخولي حـــازم 
في القضية تفاصيل وتتمثل مسكن. دخــول قضية في نهائيًا وإبعاده
ببالغ فتقدم منزله، داخــل وهو المتهم بوجود فوجئ  عليه المجني أّن

المتهم. وقبضت على التي حضرت للشرطة

سيارته متعاٍط في ضبط
بــرئــاســة ــة ــس ــام ــخ ال ــة ــي ــائ ــن ــج ال ــرى  ــغ ــص ال الــمــحــكــمــة  ــــت  أدان  ]
لمدة متهم بحبس مكي محمد سر وأمــانــة الخولي ــازم ح القاضي 
تعاطي  قضية  في دينار   500 وتغريمه  دينار  100 وكفالة  أشهر  6

. ت ا ر مخد
بقصد ـــرز  وأح ــاز ح ــه  أن للمتهم وجــهــت الــعــامــة الــنــيــابــة  ــت  ــان وك
وتشير قانونًا. بها المرخص  األحوال غير في (حشيشًا) التعاطي
دورية مــرور  ولــدى  سيارة  في كان المتهم أن  إلى القضية تفاصيل
وتبين علية القبض  فتم طبيعية  غير حالة في  المتهم شاهدت  أمنية

المخدرة. للمواد متعاٍط أنه

10 سنوات  متهم سجن
بيع المخدرات بتهمة

بن محمد لشيخ ا سة ئا بر ئية لجنا ا ى لكبر ا لمحكمة ا قضت ]
لكعبي ا علي و هيم  ا بر إ طلعت ضيين لقا ا ية عضو و خليفة  ل آ علي
ت  ا سنو  1 0 ة لمد ل و أل ا لمتهم ا بسجن هللا ا عبد جي نا لسر ا نة ما أ و
قضت  فيما ، ة ر ــد ــخ م د ا ــو م بيع قضية فــي ر يــنــا د ف  ال آ  5 يمه تغر و
 5 0 0 منهما كل يم تغر و سنة ة  لمد لث لثا ا و ني  لثا ا لمتهمين ا بحبس

 . لتنفيذ ا قف لو ر ينا د  1 0 0 لة كفا ت ر قد و ر ينا د
بقصد ع  با نه أ ل  و أل ا لمتهم ا لى  إ جهت  و مة لعا ا بة لنيا ا نت كا و
فيما ، ًنا نو قا بها خص  لمر ا ل  ا ــو ح أل ا غير في ة ر مخد ة د ــا م ر تــجــا ال ا
بقصد ة ز حيا و ز ا ــر ح إ تهمة لث لثا ا و ني لثا ا لمتهمين ا لــى إ جهت  و

. ًنا نو قا بها خص  لمر ا ل ا حو أل ا غير في ة  ر مخد ة د ما طي  لتعا ا
لبحث  ا قسم لى إ ت  ما معلو د  و ر و لى إ قعة  ا لو ا صيل  تفا تشير و  
ل و أل ا لمتهم ا م بــقــيــا تفيد ت  ا ر ــد ــخ ــم ل ا فحة مكا ة ر ا د بـــإ ي  ــر ــح ــت ل ا و
مة لعا ا بــة لــنــيــا ا ــن م ن ذ إ ر ا ســتــصــد ا فــتــم ة ر لــمــخــد ا د  ا ــو ــم ل ا ة  ز بــحــيــا
للمتهم كمين  عمل تم ن ذ لإل اً ذ نفا و مسكنه و لمتهم  ا شخص  لتفتيش 
على لقبض ا تم لتسليم ا و لتسلم ا ن مكا في و ي سر ر مصد يق طر عن

. لمتهم ا

آسيوي انتحار
سكنه بطشان شنقًا في

المحلية  الشئون محرر طشان -

االنتحار على ــدم أق عندما لحياته نهاية آسيوي عامل  وضــع  ]
وجد حيث طشان بمنطقة للعمال بسكن (الثلثاء) اليوم مساء شنقًا
زميلهم جسد نفسها بالغرفة معه يقطنون الذين زمالئه من  بعض
على وفاته إلى أدى ما بحبل نفسه  بربط  قام  أن بعد متدليًا اآلسيوي

. ر لفو ا
الشرطة مــن  فريقًا  كونت الــبــالغ األمنية األجــهــزة تلقت أن  وبعد 
الشرعي والطبيب  النيابة وكيل  من كل وبحضور  الجنائية واألدلــة 
ومن الحاالت هذه مثل في الالزمة ــراءات اإلج وأخــذ الجثة  لمعاينة
المتوفى. هوية وتحديد لمعاينتها المشرحة لموظفي تسليمها تم ثم
على إقدامه وراء الحقيقية األسباب لمعرفة جاريًا التحقيق ومازال

. ر نتحا ال ا


