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القضاء ينظر قضية 6 متهمين 
بضرب شرطة والهروب من الحبس

الــجــنــائــيــة،  ــرى  ــب ــك ال الــمــحــكــمــة  أرجـــــأت   [
آل  عــلــي  ــن  ب محمد  الــشــيــخ  ــي  ــاض ــق ال ــة  ــاس ــرئ ب
إبراهيم  طلعت  القاضيين  وعــضــويــة  خليفة 
قضية  عبداهلل  ناجي  سر  وأمانة  العبداهلل  وبدر 
من  والــهــروب  ـــن  األم ـــال  رج بــضــرب  متهمين   6
أيلول  سبتمبر/   14 حتى  ــري  أس شرطة  مركز 
وحضور  المتهمين  ــد  الح ــاٍم  ــح م لــنــدب   2011
المتهمين البقية وإعادة إعالن المتهمين  محامي 
وجهت  العامة  النيابة  وكانت  والثالث.  األول 
والعنف  القوة  استعملوا  أنهم  الستة  للمتهمين 
اإلدارة  شرطة  مركز  من  عموميين  موظفين  مع 
رجــال  مــن   4 ــم  وه الجنائية  للمباحث  العامة 
من  عمل  أداء  مــن  االمــتــنــاع  على  لحملهم  األمـــن 
التوقيف  ورقابة  حراسة  وهو  وظيفتهم  أعمال 
اإلصابات  وأحدثوا  بالضرب  عليهم  اعتدوا  بأن 
بذلك  ــوا  ــغ ــل ب ـــد  وق ــي  ــب ــط ال بــالــتــقــريــر  الــمــبــيــنــة 
دون  معلومة،  غير  لجهة  هربوا  بــأن  مقصدهم 

المتهم السادس الذي لم يبلغ مقصده.

من  للمتهمين  الــعــامــة  النيابة  وجــهــت  كما 
مركز  ــن  م ــوا  ــرب ه أنــهــم  الــخــامــس  وحــتــى  األول 
قانونًا  عليهم  القبض  إلقاء  بعد  أســري  توقيف 

باستعمال العنف مع رجال الشرطة.
أنه  األول  للمتهم  العامة  النيابة  وجهت  كما 
موافقته،  أو  إذنه  بغير  أمن  رجل  سيارة  استعمل 
كما أنه أتلف عمداً منقوالت لمركز شرطة أسري.

من  ورد  بــالغــًا  أن  القضية  تفاصيل  وتــعــود 
أســري  شرطة  مركز  فــي  نــزيــاًل   13 أن  الشرطة 
الحراسة  أفـــراد  أحــد  على  القبض  ــن  م تمكنوا 
ــف  ــي ــوق ــت واالســـتـــيـــالء عــلــى مــفــتــاح غــــرف ال
التوقيف  الــغــرف  جميع  وفتح  )الماستركي( 
ـــداء عــلــى أفـــراد  ـــت ــب واالع ــغ ــى وش ــوض ــل ف ــم وع
خــارج  ــرار  ــف ال مــن  منهم  ــدد  ع وتمكن  الــحــراســة، 
سيارة  بسرقة  ــزالء  ــن ال ــد  أح ــام  ق إذ  الــتــوقــيــف، 
واالصطدام  وقيادتها  مالكها  على  االعتداء  بعد 
من  ــرار  ــف وال لمركز  الرئيسية  الــبــوابــة  ــي  ف بها 

التوقيف.

السجن 10 سنوات لمتهمين
بقضية مخدرات وبراءة الثالث

] حكمت المحكمة الكبرى الجنائية، برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القاضيين 
آالف   5 وتغريمهما  سنوات   10 لمدة  متهمين  بسجن  عبداهلل  ناجي  سر  وأمانة  العبداهلل  وبدر  إبراهيم  طلعت 

دينار ومصادرة المواد المخدرة المضبوطة، كما قضت المحكمة ببراءة المتهم الثالث مما نسب إليه.
على  سري  ومصدر  المتهمين  بين  االتفاق  تم  بعدما  أعد  كمين  بعد  المتهمين  ضبطوا  األمن  رجال  وكان 
االستالم  عمليه  وبعد  وأن��ه  دينار،   1200 مالي  مبلغ  مقابل  المخدر  الحشيش  م��ادة  من  كيلو  نصف  ش��راء 

والتسليم تم ضبط المتهمين.

باكستاني يخبئ في أحشائه
145 كبسولة من المخدرات

الكبرى  المحكمة  أرجأت   [
القاضي  برئاسة  الجنائية، 
ــي آل  ــل ـــن ع ــد ب ــم ــح ــخ م ــي ــش ال
القاضيين  وعضوية  خليفة 
العبداهلل  وبدر  إبراهيم  طلعت 
ــداهلل  ــب ـــر نـــاجـــي ع وأمـــانـــة س
قــضــيــة بـــاكـــســـتـــانـــي مــتــهــم 
من  كــبــســولــة   145 بــتــهــريــب 
ـــادة الــهــيــرويــن الــمــخــدر في  م
يــولــيــو/   12 حــتــى  ــه  ــائ ــش أح

تموز 2011 لندب محاٍم.
ـــة يــــــوم أمـــس  ـــس ـــل ـــــي ج ف
في  شخص  بــأن  المتهم  ذكــر 
بالكبسوالت  زوده  باكستان 
شقيقة  إعــطــاءهــا  منه  وطلب 
ـــة  ـــي ـــرب ـــع ـــة ال ـــك ـــل ـــم ـــم فــــــي ال
ببلعها  قام  وأنــه  السعودية، 

وال يعلم بأنها مواد مخدرة.

اإلدارة  عــــام  مــديــر  وكــــان 
الــعــامــة لــلــمــبــاحــث واألدلــــة 
شرطة  ــأن  ب ــرح   ص الجنائية 
من  تمكنت  المخدرات  مكافحة 
بتهمة  ــوي  ــي آس على  القبض 

تهريب المواد المخدرة.
ـــــــــه ضـــمـــن  ـــــــــــــح أن وأوض
ــري  ــح ــت ــث وال ــح ــب عــمــلــيــات ال
مكافحة  إدارة  تجريها  الــتــي 
لجرائم  للتصدي  المخدرات 
تـــهـــريـــب الــــمــــواد الـــمـــخـــدرة 
لحماية  بؤرها  على  والقضاء 
ثبت  مخاطرها،  من  المجتمع 
تؤكد  معلومات  اإلدارة  ــدى  ل
يقوم  آســيــوي  شخص  ــود  وج
ــدرة  ــخ ــم ــب الــــمــــواد ال ــري ــه ــت ب
ــج  ــي ــل ــخ ال دول  ــــــدى  إح ـــــى  إل
ــار  ــط ـــق م ـــري ـــي عــــن ط ـــرب ـــع ال

الــبــحــريــن الـــدولـــي، حــيــث تم 
ـــدى وصــولــه  الــقــبــض عــلــيــه ل
ــار، وتــحــويــلــه إلــى  ــط ــم ـــى ال إل
أحشائه  لفحص  المستشفى 
أن  واتضح  األشعة  طريق  عن 
بداخل  غريبة  أجسامًا  هناك 

أمعائه.
وأضاف أنه بعد استخراج 
أن  ـــح  ـــض ات األجــــســــام  ـــــذه  ه
بلغ  كبسولة   )145( عــددهــا 
من  ــع(  ورب كيلو   ( نحو  وزنها 
ــام كــان  ــخ ــن ال ــروي ــي ــه مـــادة ال
أمعائه  داخــل  المتهم  يخفيها 
بعد أن قام ببلعها، حيث تقدر 
ألف   )100( من  بأكثر  قيمتها 
دينار، وقد تمت إحالة القضية 
العامة  النيابة  إلــى  والمتهم 

التخاذ اإلجراءات القانونية.

»الداخلية«: اإلفراج عن المتهمين 
األحداث يتم عبر القنوات القانونية

§ المنامة - وزارة الداخلية

وزارة  في  القانونية  للشئون  المساعد  الوكيل  قــال   [
فيه  أعربت  الذي  »الوفاق«  جمعية  بيان  على  رداً  الداخلية 
ومطالبتها  المعتقلين  األطــفــال  ــداد  أع تزايد  من  قلقها  عن 
اإلجراء  هذا  إن  الموقوفين،  األحــداث  المتهمين  عن  اإلفــراج 
الجهات  ـــام  وأم القانونية  الــقــنــوات  ــالل  خ مــن  إال  يكون  ال 
القضائية المختصة بتحقيق أو نظر هذه القضايا، موضحًا 
أن كل إجراءات القبض أو التوقيف ال يكون إال بسبب ارتكاب 

جرائم جنائية وتحت رقابة السلطة القضائية المختصة.
الثلثاء  أمس  الداخلية  وزارة  عن  صــادر  بيان  في  ونــوه 
األحــداث  قــانــون  أن  ــى  إل  ،)2011 حــزيــران  يونيو/   28(
الدولية  والمعاهدات  المعايير  مع  متفقًا  جــاء  البحريني 
الضمانات  كل  كفل  إذ  البحرين،  مملكة  إليها  انضمت  التي 
 )16( المادة  أوجبت  إذ  ــداث،  األح حقوق  برعاية  الخاصة 
جناية  بارتكاب  المتهم  للحدث  يكون  أن  القانون  هذا  من 
المحكمة  له  ندبت  محاٍم  له  يكن  لم  وإذا  عنه،  يدافع  محاٍم 

محاميًا تتحمل الدولة أتعابه التي تقدرها المحكمة.
حظرت  ذاتـــه  الــقــانــون  ــن  م  )27( ــادة  ــم ال أن  ــى  إل ولــفــت 

والمحامون  والشهود  أقاربه  إال  الحدث  محاكمة  حضور 
إخراج  يجوز  ال  أنه  على  وأكد  المختصة،  الحكومية  والجهة 
وااللتزام  الضمانات  هذه  كل  توفير  ويتم  الحدث،  محامي 
وهي  لذلك،  المعدة  الرعاية  بمراكز  الحدث  إيداع  يتم  إذ  بها 
مراكز منفصلة عن السجون التي يودع بها المحكوم عليهم. 
المتهمين  إعالن  بشأن  البيان  إليه  أشار  لما  وبالنسبة 
السالمة  محاكم  أمام  بالمحاكمات  سنة   18 من  أقل  هم  من 
من  ـــراء  إج ذلــك  أن  إلــى  المساعد  الــوكــيــل  لفت  الــوطــنــيــة، 
له  ضمانة  هو  بل  يتم  أن  يجب  الجنائية  الدعوى  إجــراءات 
وذلك  محاميه  وحضور  المحددة  الجلسة  بتاريخ  للعلم 

وفقًا للمادة )32( من هذا القانون.
المادة  أن  القانونية  للشئون  المساعد  الوكيل  وأوضح 
محكمة  ــاٍض  ق اختصاص  إلــى  أشــارت  القانون  من   )35(
والقرارات  األحكام  تنفيذ  على  والرقابة  باإلشراف  األحداث 
الرقابة  يشكل  مــا  ــو  وه ــدث،  ــح ال على  ــادرة  ــص ال واألوامــــر 

القضائية على كل قرارات التوقيف الخاصة باألحداث.
مع  متفقة  جــاءت  البحرينية  القوانين  أن  على  وتأكيداً 
أن  ــر  ذك األحـــداث،  بشأن  الدولية  والمعايير  المعاهدات 
المخففة  األعــذار  حددت  العقوبات  قانون  من   )70( المادة 

للعقوبة ومنها حداثة سن المتهم الذي جاوز سن الخامسة 
تخفيف  ذلك  على  يترتب  فإنه  عشر،  الثامنة  يتم  ولم  عشر 

العقوبة المقررة.
وعما ورد بالبيان بشأن االستمرار في إحالة القضايا إلى 
دقة  عدم  المساعد  الوكيل  أوضح  الوطنية  السالمة  محكمة 
 )13( رقم  للمادة  طبقًا  إنه  إذ  الوفاق  جمعية  ببيان  ورد  ما 
حالة  بإعالن   2011 لسنة   )18( رقم  الملكي  المرسوم  من 
تستمر  الوطنية  السالمة  محاكم  فــإن  الوطنية،  السالمة 
ولكن  تنظرها  ومازالت  إليها  أحيلت  التي  القضايا  نظر  في 
ولم  بالتحقيق  متداولة  مــازالــت  التي  للقضايا  بالنسبة 
مرسوم  ــدور  ص عند  الوطنية  السالمة  محاكم  ــى  إل ترفع 
أمام  ترفع  التي  هي  فإنها  الوطنية  السالمة  حالة  إلغاء 

المحاكم العادية.
ولفت إلى أنه ليس هناك اختالف في اإلجراءات الخاصة 
عن  الوطنية  السالمة  محاكم  أمام  المحاكمة  أو  بالتحقيق 
وزارة  قيام  مؤكداً  العادية،  المحاكم  أمــام  تتبع  التي  تلك 
الداخلية بواجبها في االلتزام بالضوابط القانونية وكذلك 
لجميع  التحقيق  ضمانات  كل  توفير  في  التحقيق  جهات 

المتهمين.

تأجيل قضية »تغيير النظام« لسماع الشهود وعرض المتهمين على الطبيب الشرعي

14 يوليو النطق بالحكم على 16 متهمًا بـ »إتالف مباني الجامعة«
الوطنية  السالمة  محكمة  واصــلــت   [
أمس  صباح  األولــى(  )الــدائــرة  االبتدائية 
النظر  2011م  يونيو   28 الموافق  الثلثاء 

في عدد من الجنايات على النحو اآلتي:

القضية األولى:
ــة الــوطــنــيــة  ــالم ــس واصـــلـــت مــحــكــمــة ال
لقلب  الترويج  بواقعة  النظر  االبتدائية 
أخبار  ـــة  وإذاع السياسي  النظام  وتغيير 
وإشاعات كاذبة ونقل صور بقصد التوزيع 
للبالد  اإلســــاءة  شأنها  مــن  ــور  ص وعـــرض 
)سيف(،  أبيض  ســالح  وحمل  والتجمهر 

والمتهم فيها ثالثة وعشرون متهمًا.
ارتكاب  عن  المحكمة  لهيئة  سؤال  وفي 
ــة إلــيــهــم  ــوب ــس ــن ــم الــمــتــهــمــيــن الـــجـــرائـــم ال
»غير  بــأنــهــم  ــوا  ــاب أج االتـــهـــام،  الئــحــة  ــي  ف

مذنبين«.
ـــوال  أق أن  الــعــســكــريــة  ــة  ــاب ــي ــن ال ورأت 
ــات  ــب اإلث ــود  ــه وش المتهمين  واعــتــرافــات 
ــــــــــراءات  ـــات واإلج ـــري ـــح ـــت ـــر ال ـــاض ـــح وم
إلدانــة  كبينة  كافية  الممغنطة  واألقـــراص 
النيابة  بــحــق  ــاظ  ــف ــت االح ــع  م المتهمين، 

العسكرية بتقديم مرافعة ختامية.
القضية  تأجيل  المحكمة  هيئة  وقــررت 
ــخ 14  ــاري ــت ـــوم الــخــمــيــس ب ـــى جــلــســة ي إل
ــات  ــب اإلث ــود  ــه ش لــســمــاع  2011م  يــولــيــو 
الطبيب  عــلــى  المتهمين  جميع  ـــرض  وع
من  الـــدفـــاع  هــيــئــة  تمكين  مــع  ــي،  ــرع ــش ال
بملف  الممغنطة  ــة  ــرط األش على  ـــالع  االط
النيابة  من  إثبات  كبينة  والمقدمة  القضية 

العسكرية.

 القضية الثانية:
ــة الــوطــنــيــة  ــالم ــس واصـــلـــت مــحــكــمــة ال
في  ــروع  ــش ال واقــعــة  فــي  النظر  االبتدائية 
واستخدام  والتجمهر  سيارة  وإتالف  القتل 
مباني  ــالف  وإت الشرطة  رجــال  مع  العنف 
عشر  ستة  فيها  والمتهم  البحرين،  جامعة 
باستالم  المحكمة  هيئة  واكتفت  متهمًا. 
من  فــقــط  مكتوبة  الختامية  الــمــرافــعــات 

النيابة العسكرية وهيئة الدفاع.
تأجيل  المحكمة  هيئة  ــررت  ق ذلــك  بعد 
بتاريخ  الخميس  يوم  جلسة  إلى  القضية 
ــــدار  وإص ــة  ــداول ــم ــل ل 2011م  ــو  ــي ــول ي  14

الحكم.

 القضية الثالثة:
ــة الــوطــنــيــة  ــالم ــس واصـــلـــت مــحــكــمــة ال
سالح  حمل  واقــعــة  فــي  النظر  االبــتــدائــيــة 

من  لجماعة  المملوكة  ــوال  األم نهب  بقصد 
كــرزكــان  بمنطقة  ــزارع  ــم ال مالكي  ــاس  ــن ال
ـــان الــمــمــلــوكــة ألفـــــــراد األســـــرة  ـــت ـــس ودم
حاملة  لعصابة  ــام  ــم ــض واالن الــحــاكــمــة، 
لجماعة  الممتلكات  نهب  بقصد  للسالح 
شأنه  مــن  ــق  ــري ح وإشـــعـــال  الـــنـــاس،  مــن 
في  للخطر  وأموالهم  الناس  حياة  تعريض 
وسرقة  المزارع  وإتالف  والمباني،  المزارع 
مولوتوف  وحيازة  والهواتف  المنقوالت 
وثالثون  اثنان  فيها  والمتهم  والتجمهر، 

متهما.
شاهد  ــى  إل المحكمة  هيئة  واستمعت 
إثبات واحد – ضابط تحرٍّ – بناء على طلب 
أقواله  في  جاء  بما  أقر  والذي  الدفاع  هيئة 
أسئلة  ــزت  ــرك وت ــوى.  ــدع ال محضر  ضمن 
في  متهم  كل  دور  تحديد  على  الدفاع  هيئة 
أجريت  التي  التحريات  وطبيعة  الواقعة 
بإعدادها،  المستغرقة  والفترة  القضية  في 

ومتى  عملها  السرية  المصادر  بدأت  ومتى 
تحديد  إلى  إضافة  الــمــزارع،  معاينة  تمت 
مواقيت تقديم بالغات من أصحاب المزارع 
في  يوجد  ــان  ك إذا  ــا  وم المسروقات  ــول  ح
تم  قد  كان  إذا  وما  مراقبة،  كاميرات  المزارع 
إلى  والتوصل  الجريمة  أداة  الجرافة  ضبط 
للشاهد  الدفاع  هيئة  ــؤال  س وفــي  مالكها. 
الــمــذكــورة  الــعــصــابــة  تشكيل  كيفية  ــن  ع
أن  الشاهد  فــأجــاب  الــتــحــريــات،  بمحضر 

المدعو سيدهادي هو من قام بتشكيلها.
للشاهد  الــمــحــكــمــة  هــيــئــة  ســــؤال  ـــي  وف
الواقعة  مكان  بمعاينة  قام  قد  كان  إذا  عما 
بعدها  بــنــعــم.  الــشــاهــد  ــاب  ــأج ف بنفسه، 
عشر  أحــد  إلــى  المحكمة  هيئة  استمعت 
وجودهم  تفاصيل  عن  تحدثوا  نفي  شاهد 
خالل  الــواقــعــة  ــخ  ــاري ت ــي  ف المتهمين  ــع  م
بحسب  كل  2011م  مارس   17-16 الفترة 
الدفاع  هيئة  أسئلة  وتركزت  قرابته.  صلة 
على معرفة ما إذا كان المتهمون قد خرجوا 
وتحديد  الواقعة  يــوم  إقامتهم  أماكن  من 
تمحورت  حين  في  خروجهم.  عدم  أسباب 
النفي  لشهود  العسكرية  النيابة  أسئلة 
بالمتهمين  قرابتهم  صلة  تحديد  حــول 
دائم  بشكل  يقيمون  المتهمون  كان  إذا  وما 
المحكمة  هيئة  وقــررت  النفي.  شهود  مع 
الخميس  يــوم  جلسة  إلــى  القضية  تأجيل 
بتاريخ 7 يوليو 2011م لتقديم المرافعات 
عبداهلل  المحاكمة  جلسة  حضر  الختامية.  
الجمعية  ــن  م الصميخ  ومحمد  ــــدرازي  ال
حضر  كما  ــان،  ــس اإلن لحقوق  البحرينية 
المتهمين  ذوي  مــن  ــدد  ع المحكمة  جلسة 

والمجني عليهم.

محكمة السالمة الوطنية

إرجاء قضية متهم بضرب
المجني عليه وسرقة 110 دنانير 

الشيخ  القاضي  برئاسة  األولى  الجنائية  الكبرى  المحكمة  أجلت   [
وبــدر  إبــراهــيــم  طلعت  القاضيين  وعضوية  خليفة  آل  علي  بــن  محمد 
محاٍم  لندب  بــاإلكــراه  سرقة  قضية  عبداهلل  ناجي  سر  وأمانة  العبداهلل 

للمتهم حتى 13 يوليو/ تموز 2011.
وكانت النيابة العامة وجهت للمتهم أنه سرق المبلغ النقدي المملوك 
للمجني عليه وكان ذلك بطريق اإلكراه الواقع على المجني عليه بأن قام 
برش مادة على عينيه واالعتداء على سالمة جسمه وتمكن بتلك الوسيلة 
عليه  الــواقــع  اإلكـــراه  تــرك  وقــد  بالمسروقات  والــفــرار  مقاومته  شل  من 

اإلصابات الموصوفة بتقرير الطبيب.

... وإرجاء قضية شابين
وفتاة متهمين بقضية مخدرات

الكبرى  المحكمة  أرجـــأت   [
ــة الــقــاضــي  ــاس ــرئ ــة، ب ــي ــائ ــن ــج ال
خليفة  آل  علي  بن  محمد  الشيخ 
طلعت  ــن  ــي ــي ــاض ــق ال وعــضــويــة 
إبــراهــيــم وبـــدر الــعــبــداهلل وأمــانــة 
شابين  قضية  عبداهلل،  ناجي  سر 
بيع  قضية  ــي  ف متهمين  ــاة  ــت وف
ــدرة إلـــى 13  ــخ ـــواد م وتــعــاطــي م
سبتمبر/ أيلول 2011 الستدعاء 

شهود اإلثبات.
ــــس  وفـــــــي جـــلـــســـة يـــــــوم أم
فاطمة  الــمــحــامــيــة  ــت  ــوب ــج ــت اس
األمن  رجال  من  شاهدين  الحواج 
استجوابهما  ــالل  خ مــن  ـــرت  وذك
ــــوال  أق ـــي  ف ـــًا  ـــارب ـــض ت هـــنـــاك  أن 
الشرطة  محاضر  في  الشاهدين 
أن  بــخــصــوص  المحكمة  وأمــــام 
األمن  رجال  ساعد  من  هو  موكلها 

للتوصل للمتهمة الثالثة.
ــور  ــض ـــت الـــــحـــــواج ح ـــب ـــل وط
التي  وشرطية  ــن  األم ــال  رج ــد  أح

حضرت واقعة ضبط المتهمة.

ــة  ــام ــع ــة ال ــاب ــي ــن وأســــنــــدت ال
ــن جـــمـــيـــعـــًا تــهــمــتــي  ــي ــم ــه ــت ــم ــل ل
بقصد  ــدرة  ــخ ــم ال الــمــواد  ــازة  ــي ح
ــــازة واإلحــــــــراز  ــــي ــــح ـــع وال ـــي ـــب ال
إلى  وأحالتهم  التعاطي  بقصد 
القضية  أوراق  وتشير  المحاكمة. 
قيام  بشأن  معلومات  ورود  إلــى 
المخدرات  بحيازة  األول  المتهم 
فتم  ــي،  ــاط ــع ــت وال الــبــيــع  بــقــصــد 
السرية  المصادر  أحد  مع  االتفاق 
المعلومات  صحة  من  التأكد  بعد 
المخدرات،  من  كمية  ــراء  ش على 
تم  والتسليم  التسلم  عملية  وعند 

إلقاء القبض على المتهم.
الشرطة  بإرشاد  المتهم  وقــام 
أخبرهم  حيث  الثاني  المتهم  إلى 
ـــى الـــمـــواد  ـــل ــل ع ــص ــح ــت بـــأنـــه ي
عليه،  القبض  فتم  منه  المخدرة 
المتهمة  إلى  أرشــد  ــدوره  ب ــذي  وال
على  منها  يحصل  التي  الثالثة 
ــة  ــرط ــش الـــمـــخـــدرات وقـــامـــت ال

بالقبض عليها.


