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احلريق أتلف احلوطة بالكاملرجال إطفاء في موقع احلريق

سيكل الوجبات السريعة

عدل
و حماكم

إعداد: مؤمن المصري

بعد اتهامهما بتزوير أوراق عالج

حبس مواطن ومواطنة 3 سنوات و6 أشهر

إلزام شركة تأمين بأن تؤدي لوافد
 مبلغ 2000 دينار إلصابته بعجز جسدي

أيدت محكمة االس���تئناف حكم محكمة 
أول درجة القاضي بحبس مواطنة ومواطن 
ثالث سنوات وستة أشهر مع الشغل والنفاذ 
عن تهمة التزوير في مس���تندات رس���مية 
وحبس كل منهما س���تة أش���هر عن تهمة 
املواقعة بالرضا وأمرت احملكمة مبصادرة 
املستندات املزورة وإحالة الدعوى املدنية 

للمحكمة املختصة.
كانت النيابة العامة قد اتهمت املتهمني 
بأنهما ارتكبا تزويرا في محررات رسمية 
بقصد استعمالها على نحو يوهم بأنها مطابقة 
للحقيقة وه���ي أوراق عالج املتهمة األولى 
الصادرة من مستشفى اجلهراء إذ انتحلت 
املتهمة شخصية شقيقة املتهم الثاني وقدما 
البطاقة املدنية لها وذيل املتهم الثاني املعاملة 
بتوقيعه. كما اتهمت املتهم الثاني مبواقعة 
املتهمة األولى برضاها بعد أن بلغت احلادية 

والعشرين.
وقد ش���هد مالزم بإدارة املهام اخلاصة 

والرخص قائال ان حترياته السرية أكدت على 
ارتكاب املتهمني الواقعة دخول املستشفى 
مبستندات مزورة وأنهما عاشرا بعضهما 

معاشرة األزواج برضائهما.
وثبت من تقرير األدلة اجلنائية قس���م 
التزييف والتزوير أن اخلط والتوقيع والرقم 
املدني الثابت بإقرار طلب مغادرة املستشفى 
وإخالء مسؤوليتها واإلقرار باملوافقة على 
إجراء العملية اجلراحية والتصريح بخروج 
مريض يتفق وخط وتوقيع املتهم الثاني. 
كما ثبت من تقرير الطب الشرعي أن املتهمة 
األولى متت معاشرتها معاشرة األزواج وفض 
بكارتها وبسؤال املتهمني اعترفا مبا نسب 
إليهما. وقد قضت محكمة أول درجة بحبس 
كل متهم ثالث سنوات مع الشغل والنفاذ عن 
التهمة األولى وحبس كل منهما ستة أشهر عن 
التهمة الثانية ومصادرة املستندات املزورة 
وإحالة الدعوى املدنية للمحكمة املختصة. 

وأيدتها االستئناف في ذلك.

قضت الدائرة التجارية 
الكلية بإلزام  باحملكمة 
شركة تأمني بأن تؤدي 
ألفي دينار  لوافد مبلغ 
كتعويض عن األضرار 
التي أصابته جراء حادث 
مروري تسبب في عجز 
جسدي بنسبة 15% من 

قدرة اجلسم الكلية.
كان احملام���ي زي���د 
اخلباز ق���د حضر عن 
الوافد وطال���ب بإلزام 
شركة التامني بأن تؤدي 
ملوكله مبلغ عشرة آالف 
دينار كتعويض نهائي 

كونها هي الش���ركة املؤمن���ة لقائد املركبة 
الذي قام بدهس موكله بعد أن قضت محكمة 

اجلنح بإدانة قائد املركبة.
وملا كانت املركبة أداة احلادث مؤمنا عليها 

لدى شركة التأمني املذكورة 
األم���ر الذي دع���اه إلقامة 
دعوى تعويض عن األضرار 
اجلسمانية واملادية واألدبية 
التي حلقت مبوكله، وقدم 
اخلباز حافظة مستندات 
طويت على صورة ضوئية 
املركبة  من إجازة تسيير 
يتضح بها أن شركة التامني 
هي املؤمنة على املركبة، 
وص���ورة م���ن حتقيقات 
وزارة الداخلية في اجلنحة 
وصورة من احلكم القاضي 

بإدانة قائد املركبة.
كان االدع���اء العام قد 
أسند للمتهم تهمة قيادة مركبة بإهمال وعدم 
انتباه مم���ا أدى إلى دهس وإصابة املجني 
علي���ه، وصمم اخلباز على طلباته الواردة 

في مذكرة دفاعه.

حريق يلتهم حوطة 1000 متر في سكراب أمغرة

مواطن يجد أغنامه المسروقة تباع في الصفاة
ولصوص يسرقون سيكل وجبات سريعة في حولي

»بدون« دفع حياته ثمنًا لمخالفة »تحميل ركاب«
محمد الدشيش ـ محمد الجالهمة

سحبت سيارة ملخالفة حتميل ركاب فدفع حياته ثمنا 
ملخالفة مرورية، هذا ما حدث مع شخص من غير محددي 
اجلنس���ية يوم أمس األول حينما لقي حتفه دهسا على 
طريق الغزالي. وقال أحد أقارب املتوفى ان قريبه ونظرا 
لظروف أسرته املادية الصعبة وعدم وجود مصدر للدخل 
اعتاد على التجول مبركب���ة صغيرة لتحميل الوافدين 

ليتم توقيفه من قبل مباحث املرور الذين قاموا بسحب 
السيارة على ونش متهيدا لتحرير مخالفة جسيمة ومن 

ثم طلبوا منه االنصراف.
وأضاف قري���ب البدون انه قام بالعبور الى الطريق 

املجاور لتقوم سيارة أخرى بدهسه ويتوفى فورا.
م���ن جهة أخرى احتجز حدث كويتي في أحد مخافر 
محافظة األحمدي وذلك لتس���ببه في إصابة حدث آخر 

بإصابات بالغة، فيما قال مصدر أمني ان احلدث سيحال 
الى نيابة األحداث على ذمة قضية قيادة مركبة من دون 

رخصة قيادة واالستهتار والرعونة.
وقال مصدر امني ان بالغا عن استهتار مركبة ادى الى 
اصابة حدث، وباالنتقال الى البالغ تبني ان املتسبب في 
احلادث ش���اب يبلغ من العمر 15 عاما اخذ سيارة والده 

لالستهتار بها.

هاني الظفيري
»احلالل ما يضيع« بهذه اجلملة بدأ مواطن حديثه 
لرجال مخفر تيماء حينما قال انه ش���اهد أغنامه التي 
س���بق أن تقدم ببالغ عن تعرضها للس���رقة على يد 
لصوص في بر الساملي، مع اشخاص آخرين معروضة 

للبيع في الصفاة.
وف���ي التفاصيل ان املواطن تقدم في وقت س���ابق 
الى مخفر تيماء مبلغا عن خمسة رؤوس من االغنام 
س���رقت من جاخوره في منطقة الساملي، وبعد بحث 
املواطن عن االغنام وجده���ا تعرض للبيع في صفاة 
املنطقة العاشرة ليقوم بتسجيل رقم الشخص الذي 
يعرضها على انه زب���ون، باالضافة الى تزويد رجال 

مخفر تيماء برقم املركبة التي تخص س���ارق األغنام، 
حيث جار استدعاء لص االغنام.

من جانب آخر، أقدم لصوص على س���رقة سيكل 
للوجبات السريعة بعد أن قام اجلناة بقطع السلسلة 
عن طريق قطاعة احلديد التي تركوها في موقع احلادثة 

مبنطقة حولي.
وفي التفاصيل ان اصحاب مطعم الوجبات السريعة 
فوجئوا بنقص احدى الدراجات النارية املصفوفة خارج 
احمل���ل، وبالتدقيق حول املكان وج���دوا أداة اجلرمية 
وهي قطاعة للحديد، ليبلغوا عمليات الداخلية، ليتم 
احال���ة ملف القضية الى رجال املباحث، وجار البحث 

عن اللصوص.

عبداهلل قنيص ـ محمد الجالهمة
متكن رجال مركزي اجلهراء احلرفي والعارضية بقيادة 
املقدم محمد الكندري واملالزم أول سلطان العويهان من 
السيطرة على حريق اندلع داخل قسيمة اشتعلت للتخزين 
في سكراب أمغرة على مساحة 1000 متر، وأسفر احلريق 

عن إصابة رجلي إطفاء باختناق وحروق حيث مت تقدمي 
اإلس���عافات الضرورية لهما من خالل رجال 4 سيارات 
إس���عاف تواجدت في املوقع بقيادة محمد عبدالرحمن 

ووليد البصيري.
وقال مدير إدارة العالقات العامة في »اإلطفاء« املقدم 

خليل األمير ان بالغا تلقته عمليات اإلطفاء في العاشرة 
والنصف مس���اء عن حريق في س���كراب أمغرة، حيث 
قامت أجه���زة اإلطفاء ونحو 25 إطفائيا بإخماد النيران 
بعد نحو س���اعتني، مش���يرا الى انه جار الوقوف على 

سبب احلريق.

 احملامي زيد اخلباز

كونا: قالت مؤسسة البترول الكويتية ان حريقا اندلع امس في 
مصفاة ميناء االحمدي واسفر عن اصابة اربعة من العاملني في 

املوقع دون أن يؤثر ذلك على عمليات االنتاج او التصدير.
واوضح الناطق الرسمي للقطاع النفطي والعضو املنتدب 
للعالقات احلكومية والبرملانية والعالقات العامة واالعالم في 
املؤسس���ة الشيخ طالل اخلالد ان احلريق اندلع في مصفاة 
ميناء االحمدي التابعة لش���ركة البترول الوطنية الكويتية 

في الساعة الثانية والدقيقة اخلمسني ظهر امس خالل قيام 
الشركة بأعمال الصيانة الدورية لوحدة انتاج البنزين في 

املصفاة.
واضاف ان الش���ركة التي تتبع مؤسسة البترول الكويتية 
قامت اثر ذلك بتفعيل اجراءات وخطط الطوارىء املعمول بها 
في مثل هذه احلاالت ومتكنت خالل فترة وجيزة من السيطرة 

على احلريق واخماده.

إصابة أربعة عمال في حريق بمصفاة ميناء األحمدي 

المواطنة المتورطة في قضية غسيل األموال المتهم فيها الوزير البحريني:
الوزير بن رجب طلب مني 3 ماليين يورو »عمولة« لصرف شيك الـ 9 ماليين

تفتيش شـقة المواطنـة المتورطة في السـالمية ورصـد اتصـاالت صـادرة وواردة بينها وبين مكتـب الوزير
أمير زكي ـ محمد الجالهمة

كشفت التحقيقات التي أجراها 
رجال املباحث اجلنائية مع املواطنة 
املتورطة في شبكة  اخلمس���ينية 
الوزير  املتهم فيها  غسيل األموال 
البحريني منص���ور بن رجب، أن 
عالقة املواطنة بالوزير البحريني 
بدأت من أح���د مقاهي الكويت عن 
طريق بحرين���ي يعيش في البالد 
وأنها ال تعلم عن قضية غس���يل 
األموال أو عالقات الوزير باحلرس 
الث���وري اإليراني كما أش���يع في 
األخبار، مشيرة خالل التحقيقات 
ال���ى أنها لم تكن تعلم أن ما تقوم 
به مجرم معتقدة أنه يدخل ضمن 
عملها كوسيطة جتارية تعمل بني 
عدد من دول اخلليج، ومتتلك شركة 
لعقد صفقات احلديد والسكراب بني 
الكويت ودول خليجية أخرى وأن 
الوزير بن رجب عندما التقته طلب 
منها مبلغ 3 ماليني يورو كعمولة 
نظير صرف الش���يك الذي حتمله 

مببلغ 9 ماليني يورو.
وكانت املواطنة قد أحيلت إلى 
النيابة العام���ة أمس والتي أمرت 
اليوم الس���تكمال  إل���ى  بحجزها 
التحقيق معها فيما أمر وكيل النيابة 
بإطالق س���راح ش���قيقها األصغر 
والش���خص البدون املتورط معها 
في القضية بكفالة 500 دينار لكل 

منهما.

300 ألف دينار عمولة

وقالت املواطنة التي ألقي القبض 
عليها مساء األحد وخالل التحقيقات 
التي أش���رف عليها العميد الشيخ 

الش���يك عليه، فواف���ق بن رجب 
بحسب زعمها على أن يقوم بصرف 
الشيك لهما عن طريق أحد البنوك 
البحرينية مقاب���ل عمولة كبيرة 
حدده���ا بأكثر م���ن 30% من قيمة 
املبلغ أي نحو 3 ماليني يورو من 

قيمة املبلغ الكاملة.

الوزير فشل في صرف الشيك

وأوضحت املواطنة ان الوزير 
استلم الشيك لصرفه بنفسه كون 
الشيك يحمل جملة »حلامله« في 
خانة املستفيد، ولكن وبعد يومني 
من احملاوالت أبلغهما الوزير أنه لم 
يتمكن من صرف الشيك، وبعدها 
عادت املواطن���ة إلى الفندق حيث 
تسكن لتستعد للسفر إلى الكويت، 
غير أن وافدا مصريا يعمل في مكتب 
الوزير بن رجب زارها في غرفتها 
وعرض عليها مساعدتها في صرف 
الشيك في بلد آخر، وعندما سألته 
عن البلد قال لها »س���أصرفه لك 

مازن اجلراح قبل إحالتها إلى النيابة 
ان البحريني ال���ذي تعرفت عليه 
في الكويت قدم لها شيكا بقيمة 9 
ماليني يورو مسجال باسم »حامله« 
من أجل أن تقوم بصرفه هي مقابل 
نس���بة عمولة حتصل عليها حال 
صرف الشيك، وحدد لها مبلغ 300 
ألف دينار كمكافأة لصرف الشيك 
على أن تقوم بتحوي���ل املبلغ له 
الحقا، موضحة أنها وافقت على األمر 
كونه يندرج حتت عملها التجاري 
كوسيطة أعمال وسيدة أعمال، وأن 
الش���يك في البداية مت صرفه لها 
كمس���تحقه إال أنها لم تتمكن من 
صرفه في الكويت رغم أنها أسست 
شركة صغيرة باسم أحد أشقائها 
لتحويل الشيك باسمها كنوع من 
التحايل على القانون ألن مبلغ بهذا 
احلجم ال ميكن صرفه باس���م فرد 
بل البد من صرفه باس���م شركة، 
وأوضحت أن البحريني وبعد فشل 
محاولتها صرف الشيك في الكويت 
عرض عليها التوجه إلى البحرين 
وأن يعرفها على الوزير البحريني 
منصور بن رجب من أجل محاولة 

صرف الشيك مبعرفة الوزير.

عالقتها بالوزير البحريني

وأشارت إلى أنها أرسلت عددا من 
الهدايا إلى مكتب الوزير بن رجب في 
سبيل تسهيل مهمة اللقاء به وجنحت 
في التعرف عليه بعد أسبوع من 

وصولها إلى البحرين.
وقالت أنها تعرفت على الوزير 
بن رجب وقابلته في مكتبه مرتني 
بصحب���ة البحريني وقاما بعرض 

في لبنان« مبعرفت���ي ولكن أريد 
عمول���ة، فوافقت ف���ورا، مضيفة 
املواطنة اخلمسينية في اعترافاتها 
أنها تعتقد أن الوزير بن رجب هو 
من أرس���له لها لتتم الصفقة عن 
طريقه ولكن بش���كل غير مباشر 

وبعيدا عنه.

مصري في بيروت

وذك���رت املواطن���ة أن الوافد 
املصري حصل على الش���يك منها 
الذي  البحريني  بحضور شريكها 
تعرفت عليه في الكويت، وتوجه 
املصري الحقا إلى بيروت لصرف 
أبلغه���ا باتصال  الش���يك ولكنه 
هاتفي انه اضط���ر ملغادرة لبنان 
بعد أن أحس بأن الشرطة اللبنانية 
ومبعاونة ف���رع البنك الذي ذهب 
ليص���رف الش���يك منه أحس���ت 
باملوضوع، فقرر مغادرة لبنان إلى 

القاهرة هربا من املساءلة.
وقالت املواطنة ان هذا هو حد 
علمها مبا حصل في الشيك الذي لم 
يصرف ولم يتمكن أحد من صرفه 
ال في الكويت وال في البحرين وال 

في لبنان.

غسيل أموال وحرس ثوري

وعن مدى معرفتها بالنشاطات 
املشبوهة في غسيل األموال املتهم 
فيها الوزير البحريني بن رجب نفت 
علمها بأي نشاطات مشبوهة للوزير، 
موضحة أن عملها ينصب على عقد 
صفقات احلديد بني الشركات وأنها 
متتلك شركة مقاوالت لنقل احلديد 
والس���كراب وبيعهما سواء داخل 

الكويت أو خارجها.

 القبض على »بدون«

من جهته قال مصدر أمني مطلع 
على س���ير التحقيق���ات ان رجال 
املباح���ث اجلنائي���ة القوا القبض 
أمس على ش���اب من غير محددي 
اجلنسية متورط في القضية قالت 
املواطنة انه قدم لها مساعدة مالية 
لتأسيس الش���ركة التي أرادت أن 
حتيل قيمة صرف مبلغ الش���يك 
في حسابها، وقالت املواطنة انه ال 
عالقة للبدون ال من قريب وال من 
بعيد بالصفقة وانه ال يعلم عنها أي 
شيء، وان دوره كان ينحصر في 
تقدمي املساعدة املالية لها لتأسيس 
الشركة التي أنشأتها لغرض صرف 
الشيك فقط، وأنها اصطحبته فقط 
معها إلى البحرين كونه يحمل معه 
جواز مادة 17 ووعدته بأنها ستقوم 
مبنحه اجلنس���ية البحرينية عن 
طريق الوزير بن رجب، وهو البدون 
الذي أطلق سراحه أمس من النيابة 

بكفالة 500 دينار.

تفتيش شقة المواطنة

هذا وقام رجال املباحث اجلنائية 
مساء أمس بتفتيش شقة املواطنة 
اخلمس���ينية الكائن���ة في منطقة 
الساملية ولم يتم العثور على أي 
مستندات أخرى لها عالقة بالشيك، 
موضحا املصدر أنه وعن طريق تتبع 
هواتف املواطنة مت رصد عدد من 
املكاملات الصادرة والواردة بينها 
وبني مكتب الوزير بن رجب خالل 

األسبوعني املاضيني.

نفت معرفتها بأي أنشطة مشبوهة لغسيل األموال أو »الحرس الثوري«

العميد الشيخ مازن اجلراح

ملك البحرين يعفي الوزير بن رجب من منصبه
وصحيفة: أرسل معلومات عسكرية إلى جهات أجنبية

املنامة � وكاالت: أصدر العاهل البحريني 
امللك حمد بن عيس���ى آل خليفة مرس���وما 
ملكيا بإعفاء وزير الدولة منصور بن رجب 
من منصبه  فيما نقلت صحيفة »الوس���ط« 
البحرينية في عدده���ا أمس أن النياب���ة العامة 
في البحرين ستس���تدعي جميع من وردت 
أسماؤهم في التحقيق مع وزير الدولة منصور 
بن رجب، للتحقيق معهم، وسيتم استدعاء 

منصور بن رجب من جديد للتحقيق معه.
وقالت الصحيف���ة البحرينية ان الوزير 
بن رجب ل���م يحضر يوم )األحد( جلس���ة 
مجلس الوزراء البحريني، وذلك على خلفية 
تداعيات القضية املثارة بشأن اتهامه بغسيل 

األموال.
وأكدت املص��ادر »أن النيابة العامة اتخذت 
عدة ق��رارات في حق الوزير بن رجب أهمها 
التحفظ على جميع ممتلكاته وحس���اباته، 
إضافة إلى حس���ابات شركائه املشتبه فيهم 

بشأن القضية، ومنعهم من السفر«.
وأشارت املصادر إلى أن عمليات احلجز 
والتحفظ على األموال واملمتلكات قد تطول 
أموال وممتلكات زوجة وأبناء بن رجب وكل 
من يش���تبه فيهم، وذلك ألن القضية كبيرة 
جدا ومتشعبة، وحتتاج إلى إجراءات قانونية 

وقائية.

وترجع خيوط القضية إلى مراقبة األجهزة 
األمنية لتحركات الوزير، إثر قيامه بتحويل 
مبالغ كبيرة على شكل دفعات، يصل مجموعها 

15 مليون دينار، إلى اخلارج.
فيما كشفت صحيفة البالد البحرينية في 
عددها امس العثور على ش���ريحة كمبيوتر 
تثبت أن الوزير بن رجب أرس���ل معلومات 

عسكرية هامة إلى جهات أجنبية.
وأفصحت املصادر عن أن النيابة العامة 
ستس���تمع خالل األيام املقبلة إلى عدد من 
الش���هود في واقعة اتهام بن رجب بغسيل 
األموال، إذ قالت: »سيتم استدعاء جميع من 
وردت أس���ماؤهم في التحقيقات، كما سيتم 
االس���تماع إلى عدد من الشهود خالل األيام 

املقبلة«.
في حني أش���ارت مص���ادر أخرى إلى أن 
»النيابة العامة استكملت ترتيب أوراق امللفات، 
وجمع أكبر عدد من األدلة والبراهني والقرائن 
في حق الوزير، إذ أمرت النيابة العامة اجلهات 
املعني���ة بتفريغ ما في أجهزة احلواس���يب 
التي متت مصادرتها، والتعرف على امللفات 

املوجودة فيها وتسليمها إياها«.
 موضح���ة أن »النياب���ة العام���ة كونت 
فريقا من احملقق���ني يتولى عملية التحقيق 

في القضية«.


