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المحكمة تنظر غدًا في قضية المتهم
بوفاة فتاتين في حادث »كوبري السيف«

§الوسط - محرر الشئون المحلية
نيابة  رئيس  صــرح   [
البوعلي،  حسين  المرور 
أنجزت  العامة  النيابة  بأن 
وفاة  واقعة  في  تحقيقاتها 
إثر  أخرى،  وإصابة  فتاتين 
كوبري  أعلى  مروري  حادث 
بإحالة  وذلـــك  السيف، 
الجنائية  للمحاكمة  المتهم 
 26( بتاريخ  عاجلة  لجلسة 
أمام   )2013 يونيو/ حزيران 
الجنائية،  الصغرى  المحكمة 
في  خطأ  التسبب  باتهامات 
وإصابة  عليهما  مجني  وفاة 
اتباعه  عدم  نتيجة  أخرى 
سيارة  وقيادة  التعليمات 
الخطر  عنها  ينجم  بحالة 
وكانت  السكر،  تأثير  وتحت 
باشرت  قد  العامة  النيابة 
وعلى  مواالة  في  التحقيق 
الماضيين  اليومين  مــدار 
بالواقعة  إبالغها  منذ 
 ،)2013 يونيو   22( بتاريخ 
من  لالنتهاء  جهودها  مكثفة 
التحقيقات في أقرب أجل مع 
التحقيقات  بسالمة  االلتزام 
إجراءاتها  واستيفائها 
تحقيقاً  قانوناً،  المتطلبة 
السريعة  العدالة  لمبدأ 

الناجزة.
العامة  اإلدارة  تلقت  وقد 
مبكر  ــت  وق فــي  للمرور 
الخميس  يــوم  صباح  من 
بالغاً   )2013 يونيو   20(
عــن وقــوع حــادث مــرور 
خليفة  الشيخ  شارع  على 
كوبري  أعلى  سلمان  بن 
إحدى  كانت  حيث  السيف، 

بحريني  يقودها  السيارات 
تعاطيه  بعد  فيما  ثبت 
باتجاه  طريقها  في  الكحول 
مدينة حمد، وانحرف قائدها 
بالحاجز  مصطدماً  فجأة 
الطريق  يمين  األسمنتي 
من  كمية  وراءهــا  مخلفة 
الذي  الوقت  في  األتربة، 
سيارة  قدوم  فيه  تصادف 
فتيات  ثالث  تستقلها  أخرى 
االتجاه  على  بحرينيات 
سلوك  بصدد  كن  نفسه، 
وتفاجأن  األيسر،  المسار 
قائدة  فحاولت  بالحادث، 
تفادي  جهدها  قدر  السيارة 
السيارة،  بتلك  االصطدام 

ما  اليمين،  أقصى  فانحرفت 
بالحاجز  االصطدام  إلى  أدى 
قدرتها  وعــدم  األسمنتي، 
السيارة،  في  التحكم  على 
وانحرافها مرة أخرى أقصى 
بالحاجز  مصطدمة  اليسار 
الحديد وانحشارها في فتحة 
من  بركابها  وسقوطها  به 
إلى  أدى  ما  الكوبري،  أعلى 
قائدة  ونقل  الراكبتين  وفاة 
المستشفى  إلى  السيارة 
هذا  وفتح  خطرة.  حالة  في 
الحديث  المؤلم  الحادث 
على  السالمة  إجراءات  عن 
الجسور والكباري، وعلى إثر 
الوزراء  رئيس  تفقد  الحادث 

صاحب السمو الملكي األمير 
خليفة  آل  سلمان  بن  خليفة 
اإلجــراءات  شخصي  بشكل 
التي تتخذها األجهزة المعنية 
مرتادي  سالمة  لضمان 
والمستفيدين  الــشــوارع 
التحتية  الُبنى  خدمات  من 
حيث  والكباري،  كالجسور 
موقع  بزيارة  سموه  قام 
الذي نجم عنه وفاة  الحادث 

الفتاتين.
اطلع  ــارة،  ــزي ال ــالل  وخ
التي  الخطوات  على  سموه 
معايير  توافر  لضمان  تمت 
األمن والسالمة في الحواجز 
جوانب  على  الموجودة 

رئيس  أكد  حيث  الجسور، 
يهمها  الحكومة  أن  الوزراء 
وسالمته،  المواطن  راحــة 
اتخاذ  في  أبداً  تتردد  ولن 

اإلجراءات التي تضمن ذلك.
األشغال،  وزير  قال  فيما 
عصام خلف :«إن المسئولين 
بــالــوزارة  والمهندسين 
الخميس  منذ  ــوا  ــرع ش
اجتماعات  عقد  في  الماضي 
خطة  ــع  ووض متواصلة 
االلتزام  من  للتأكد  متكاملة 
في  العامة  السالمة  بمعايير 
الخاصة  الجانبية  الحواجز 
بمختلف الجسور في مختلف 

مناطق البحرين«.

حادث كوبري السيف الذي أودى بحياة فتاتين

§المنطقة الدبلوماسية - علي طريف
] قررت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة 
إيمان  سر  وأمانة  الزايد،  إبراهيم  برئاسة 
دسمال، تأجيل قضيتي 5 متهمين بتفجيرين 
بمنطقتي النادي البحري وشارع المعارض، 
لالستماع  2013(؛  تموز  يوليو/   ٢٢( حتى 
عن شكوى  ولالستعالم  النفي؛  لبقية شهود 
على  القبض  وقت  تصوير  وجلب  التعذيب؛ 
الطبي  التقرير  عن  واالستعالم  المتهمين؛ 
أحد  المتهمين؛ وتفريغ قرص مقدم من  ألحد 

المتهمين يبين من خالله وجود آثار تعذيب 
على جسده.

الفردان  قاسم  المحامي  حضر  وقــد 
والمحامي محمد المرزوق، اللذان جلبا شهود 
آخر  أجاًل  المحاميين  أحد  طلب  فيما  النفي، 
المحامون  تمسك  وقد  النفي.  شهود  لجلب 
بطلباتهم، التي لم تنفذ منذ الجلسة الماضية.

عن  مناباً  محاٍم  سابقة حضر  جلسة  وفي 
بقرص  للمحكمة  تقدم  الذي  سرحان،  جاسم 
موكله  تعرض  تؤكد  صور  على  يحتوي 

للتعذيب وبه تلك اآلثار.

المحكمة تستمع للشهود في قضيتي 
»تفجيري البحري والمعارض«

»الوفاق«: اعتقال 19 مواطنًا
بينهم طفل خالل 4 أيام

§الزنج - جمعية الوفاق
الوفاق  جمعية  قالت   [
اإلثنين  أمس  لها  بيان  في 
)24 يونيو/ حزيران 2013(: 
تعرضت  منطقة   18 »إن 
ــاص  ــرص ــدام ال ــخ ــت الس
ــازات  ــغ االنــشــطــاري وال
السامة والخانقة خالل األيام 
األربعة الماضية، األمر الذي 
أفضى للعديد من اإلصابات، 

سجل منها 6 حاالت«.
وذكرت أنه تم اعتقال 19 
مواطناً، بينهم طفل واحد، من 
 ،)3( النويدرات   ،)7( الدراز 
الجنبية )2(، بني جمرة )1(، 
 ،)1( واديان   ،)1( الخارجية 
 ،)1( كرباباد   ،)1( المعامير 
 ،)1( السنابس   ،)1( سلماباد 
وكانت أغلب حاالت االعتقال 
بمداهمة المنازل لياًل، ودون 

إبراز إذن قضائي، فضاًل عن 
المنازل  محتويات  بعثرة 
تم  المقابل  وفي  وإتالفها. 
 4 معتقاًل،   31 عن  اإلفــراج 
المعتقلين  من  فقط  منهم 

الـ19.
 16 مداهمة  تمت  كما 
الدير   ،)5( الدراز  في  منزالً، 
)2(، المعامير )2(، النويدرات 
الجنبية   ،)1( المصلى   ،)2(
كرباباد   ،)1( الخارجية   ،)1(

)1(، العكر )1(.
 40 أن  ــى  إل ـــارت  وأش
احتجاجات  شهدت  منطقة 
أبوصيبع،  وهي  واسعة، 
حبشي،  جبلة  الشاخورة، 
سار،  كرانة،  الدراز،المقشع، 
مقابة،  جمرة،  بني  القريَّة، 
الجفير،  النعيم،  كرباباد، 
رمان،  رأس  صالح،  النبيه 

الخارجية،  الدير،  الزنج، 
مهزة،  العكر،  المعامير، 
سفالة، مركوبان، النويدرات، 
المصلى،  الجنوبية،  السهلة 
جدحفص،  الديه،  السنابس، 
إسكان  القديم،  البالد  عالي، 
جبلة  سلماباد،  سلماباد، 
شهركان،  سند،  حبشي، 
داركليب  كرزكان،  المالكية، 

ومدينة حمد.
بينما تعرضت 18 منطقة 
الدموع،  مسيالت  الطــالق 
كرباباد،  ـــدراز،  ال ــي:  وه
كرانة،  أبوصيبع،  المقشع، 
ــان،  ــرزك ك ــرة،  ــم ج بني 
الجنوبية،  السهلة  شهركان، 
ــبــالد  ـــديـــه، ال ســــار، ال
العكر،  السنابس،  القديم، 
النعيم  مركوبان،  الجفير، 

والنويدرات.

إصابة بحريني في حريق بمنزل بالعكر الغربي
§العكر الغربي - محمد الجدحفصي      

أمس  يوم  بحريني  مواطن  تعرض   [
 )2013 يونيو/حزيران   24( اإلثنين 
اندالع  إثر  متفرقة  وإصابات  الختناق 

حريق في منزله بقرية العكر الغربي.
بمحاولة  العكر  قرية  أهالي  قام  وقد   
آليات  وصول  حين  إلى  الحريق  إخماد 
اإلطفاء إلى الموقع لمباشرة الحريق الذي 

خلف أضراراً كبيرة في المنزل.
من  عــدداً  أن  التفاصيل  في  وجــاء    
ثقاب داخل  بأعواد  يلعبون  األطفال كانوا 
أدى  الذي  األمر  المنزل،  في  الغرف  احدى 
بصورة  وانتشارها  النيران  اندالع  إلى 
الفور  المنزل، وعلى  أجزاء  لتطول  كبيرة 
بمحاولة  العكر  قرية  أهالي  من  بادر عدد 
الذي  المواطن  وإخــراج  الحريق  إخماد 
حيث  األول،  بالطابق  النيران  حاصرته 
فيما  العالج،  لتلقي  المستشفى  إلى  نقل 
ظروف  في  تحقيقاً  األمنية  الجهات  بدأت 

ومالبسات الواقعة.

مصرع عماني دهسًا تحت عجلة
شاحنة بالسوق المركزي

§السوق المركزي - محرر الشئون المحلية
 24( اإلثنين  أمس  فجر  عماني  شاب  لقي    [
تحت  دهساً  مصرعه   )2013 حزيران  يونيو/ 
السوق  في  آسيوي  وافد  يقودها  شاحنة  عجالت 
االدارة  فتحت  وقد  المنامة،  بالعاصمة  المركزي 
العامة للمرور تحقيقاً في ظروف ومالبسات وقوع 

الحادث.                                                           
الفقيد  زميل  رواها  كما  التفاصيل  في  وجاء   
الليمون  بيع  أجل  من  هنا  إلى  من عمان  »حضرنا 
العماني ونظراً إلى الوقت المتأخر قمنا بالجلوس 
على الرصيف حتى شروق الشمس إال أننا فوجئنا 
بشاحنة تسير بصورة غير متزنة قبل أن تنحرف 
صديقي  ولقي  فيه،  نحن  الذي  الرصيف  وتصعد 
حتفه دهساً تحت عجالتها قبل أن ترتطم بمركبتين 
أيضاً، ال أعلم ماذا أقول وكيف أشرح ألهل صديقي 
كيفية وفاته، انه موقف مؤلم وال أملك إال أن أدعو 

اهلل أن يتغمده بواسع رحمته«.

برئاسة  الثالثة  الجنائية  الكبرى  المحكمة  أجلت    [
وجيه  القاضيين  من  كل  وعضوية  الزايد  إبراهيم  القاضي 
قضية  دسمال،   إيمان  سر  وأمانة  العبداهلل،  وبدر  الشاعر 
سائق خاص )49 عاماً( يقوم بتوصيل الفتيات إلى المدرسة، 
يوليو/   23 جلسة  إلى  سنة(،   14( طالبة  عرض  هتك  بتهمة 

تموز المقبل للمرافعة.
ببالغ  تقدمت  الطالبة  أم  أن  في  الواقعة  تفاصيل  وتتمثل 
هاتفيا  بها  اتصلت  ابنتها  أن  خالله  من  أفادت  الشرطة  الى 
وكانت في حالة بكاء شديد، وطلبت منها الحضور إلى البيت، 
إلى  بتوصيلها  يقوم  الذي  السائق  أن  أخبرتها  عادت  ولما 

المدرسة، ال مس صدرها وتحرش بها.
أنه خالل  أخبرتها  ابنتها  أن  األم من خالل بالغها  وتابعت 
غزل  بعبارات  يتحدث  السائق  أخذ  المدرسة،  من  عودتها 
جنسية مع ابنتها، وعرض عليها صوراً لسيدات في أوضاع 
جنسية، وأخبرها أنه مارس الجنس مع بنات في مثل عمرها 
مقابل مبالغ مالية، وطلب منها أن تمارس معه الجنس، وبعد 
ونزلت  االبنة  فصرخت  بفعلته  قام  براحة  في  توقف  ذلك 
النيابة  أمام  روايتها  األم  كررت  وقد  السيارة.  من  مسرعة 
لكنها عادت وطلبت التنازل عن البالغ، وأفصحت أنها تعيش 
وحدها بال زوج مع ابنتيها وابنها الصغير، وتخشى أن تنتقم 
ومدارس  بيتهم  يعرفون  وأنهم  خاصة  السائق  أسرة  منها 
اعتبار  على  األم  بتنازل  األخذ  رفضت  النيابة  لكن  ابنتيها، 
تنقضي  التي  الشكوى،  جرائم  من  ليست  الجريمة  هذه  أن 
بتهمة  المحكمة  إلى  السائق  بإحالة  وقامت  التنازل،  بمجرد 

هتك عرض فتاة قاصر دون السادسة عشرة بغير رضاها.

سائق خاص متهم
بالتحرش بطالبة

آثار الحريق في المنزلجثة المتوفى تحت عجلة الشاحنة


