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هاني الظفيري
نقل حدث الى مستشفى اجلهراء امس االول 
ف���ي حالة حرجة للغاية بعد تعرضه لطعنة 
نافذة بالصدر اثر مشاجرة شهدها احد املجمعات 
التجارية باجلهراء بني مجموعة من االحداث، 
وحضر رجال األمن الى موقع املشاجرة ومت 
رصد عدد من املتش���اجرين وجار التحقيق 

في القضية.
في س���ياق متصل تع���رض مواطن لطعنة 
بالصدر على يد جاره في منطقة الواحة باجلهراء 
اثر مشاجرة نشبت بينهما بسبب خالفات قدمية 
ونقل املواطن الى املستش���فى فيما احيل جاره 
اجلاني الى مخفر الواحة للتحقيق معه وسجلت 

قضية اعتداء بالضرب واحلاق أذى بالغ.

طعنتان في الصدر في مشاجرتين في الجهراء

محامي المواطنة )آ.ع.ر(: سأكشف مفاجآت تقلب القضية رأسًا على عقب 
على التوالي.

وقال بن رجب للصحافيني 
»من بداي���ة اليوم األول طالب 
فريق الدفاع اخلاص بي بإصدار 
قرار بحظر النشر، لكن لألسف 

لم يحدث ذلك«.
الدفاع وسائل  وأبلغ فريق 
اإلعالم بقرار حظر النشر حتى 

قبل تعميمه رسميا.
وقال احملامي محمد رضا بو 
حسني »إننا نحترم قرار النائب 
العام ونلتزم به«. في حني قالت 
زميلته في فريق الدفاع فاطمة 
احلواج ان فريق الدفاع طالب 
باحلظر من���ذ اليوم األول من 

التحقيقات.
ويتوقع ان يواجه بن رجب 
تسجيالت جمعتها السلطات 
خالل حتقيقاتها التي استمرت 

عاما.
وكان بن رجب أكد براءته من 
التهم املنسوبة إليه وأصر فريق 
الدفاع عنه بأن االدلة املقدمة ال 

متثل إدانة بحق موكلهم.
ومن املتوق���ع ان ميثل بن 
رجب م���رة أخرى امام النيابة 
العامة الستكمال التحقيق غدا 

االحد املقبل.

سيقوم بكشف هذه األوراق وأن 
يح���اول أن يقدمها إلى النيابة 
البحرينية من أجل إدراجها في 
ملف القضية، واوضح العتيبي 
أن امللفات التي ميلكها ميكن أن 
تقلب القضية رأسا على عقب 
بحسب وصفه وأن تبرئ ساحة 
موكلته متاما وتدين شخصية 
هامة، رفض أن يسميها مكتفيا 
بالقول: »ما سأكش���فه سيعد 
مفاجأة ب���كل املقاييس ويغير 
من مجرى القضية س���واء في 

البحرين أو في الكويت«.
وكرر احملام���ي العتيبي ما 
سبق أن ذكره لألنباء سابقا من 
أن موكلته بريئة وأن الوزير بن 
رجب ومديري مكتبه البحريني 
)خالد.ر( والذي يعتبر شاهد 
ملك في هذه القضية واملصري 
)محم���د.د( هم املس���ؤولون 
عن توري���ط موكلتي في هذه 

القضية.
أكد محامو  من جهة أخرى 
بن رجب أنهم سيلتزمون بقرار 
احلظر وذلك خالل مصاحبتهم 
ملوكلهم بع���د مغادرته مكتب 
النائ���ب العام في املنامة عقب 
خضوعه للتحقيق اليوم الثالث 

اتصال هاتفي مع »األنباء« أنه 
ميلك أوراقا ومستندات وصفها 
باخلطيرة وميك���ن أن تبرئ 
موكلته وشركائها، موضحا أنه 

احملامي فيصل العتيبي والذي 
كان ق���د توجه إل���ى البحرين 
أمس األول حلضور حتقيقات 
النيابة العامة في البحرين، في 

الصحافة البحرينية من تداول 
قضية أصبح���ت قضية رأي 

عام.
فيما أكد دفاع املواطنة )آ.ع.ر( 

احلاكمة- في القضية.
وأكدوا عل���ى ان الصحافة 
الكويتية ستس���تمر في نشر 
القضية، ما سيحرم  تفاصيل 

إحاط���ة مجتمعه���ا بكافة ما 
جتريه من حتقيقات في القضايا 
الكامل  املختلفة ومع تقديرها 
لدور الصحافة وكافة وسائل 
اإلعالم في القي���ام بهذا الدور 
البن���اء، إال انها تالحظ تناول 
بعض وسائل اإلعالم القضية 
ومجرياتها بأخبار واجتهادات 
بعيدة ف���ي بعضها عن محجة 

الصواب«.
وأوضحت انه نظرا ملا ارتأته 
التحقيقات  من ضرورة إحاطة 
بجانب من السرية مبا يتوافق 
وما تقتضيه سالمة التحقيقات، 
فقد أصدر النائب العام � وعلى 
غير دأب النيابة العامة املعتاد � 
قرارا بحظر نشر أية معلومات أو 
أخبار تتعلق بالقضية املذكورة 
إال ما يص���در من النيابة العامة 
من بيانات أو تصريحات رسمية 

بشأنها.
هذا وعبر عدد من الصحافيني 
البحرينيني الذين رابطوا أمام 
مقر النيابة العامة في البحرين 
أمس، عن اس���تيائهم من قرار 
النشر، معتبرين أن قرار املنع 
جاء على خلفية دخول اسم احد 
الوزراء- يعتقد بأنه من العائلة 

أمير زكي ـ مؤمن المصري
هاني الظفيري

الع���ام في  النائب  اص���در 
البحرين علي البوعينني قرارا 
بحظر النشر في قضية وزير 
الدولة املقال منصور بن رجب، 
املتهم بقضايا غسل أموال، وهي 
القضية التي جتري فيها النيابة 
الكويتية بتواز معها حتقيقات 
مع املواطنة )آ.ع.ر( وشقيقها 
البدون  األصغ���ر وش���ريكها 
التي اتهمتها املذكرة القضائية 
البحرينية باالشتراك مع الوزير 
بن رجب في غسيل أموال عبر 
محاولة صرف ش���يك كغطاء 
لعملية غس���يل أم���وال يقوم 
بها الوزير ب���ن رجب لصالح 
احلرس الث���وري اإليراني من 
جت���ارة املخ���درات، وه���و ما 
سبق ان نفاه الوزير اإليراني 
في املنامة األس���بوع املاضي، 
كما نفته املواطنة )آ.ع.ر(، أما 
النيابة فقد أمرت بحجزها حلني 
عرضها م���رة أخرى غدا األحد 

الستكمال التحقيقات.
العام���ة  النياب���ة  وقال���ت 
البحريني���ة ف���ي بيانها أمس 
األول »بق���در حرصه���ا على 

النيابة البحرينية تصدر قراراً بحظر النشر في قضية الوزير بن رجب

احملامي فيصل العتيبي الوزير البحريني املقال منصور بن رجب

حريق يلتهم 4 باصات في ساحة ترابية بالصليبية

»الجمارك«: حصيلة الخمور المهربة في األقماع الحديدية
بلغت 4148 زجاجة استوردتها شركة محلية في الكويت 

أمير زكي ـ هاني الظفيري
متكن رج����ال اطف����اء الصليبخات من 
الس����يطرة على حريق التهم 4 باصات في 
ساحة ترابية في منطقة الصليبية، وحال 
االطفاء دون امتداد احلريق ملبان قريبة من 

موقع حريق الباصات.
وحسب مصدر اطفائي فإن بالغا ورد الى 
غرفة العمليات فجر امس عن حريق الباصات 

االربعة بالقرب من س����احة ترابية مقابلة 
لشركة املخازن العمومية في الصليبية وعليه 
مت توجيه رجال اطفاء الصليبخات بقيادة 
النقيب راشد الرشيدي ومتت السيطرة على 
احلريق واحليلولة دون امتداده لسيارات 
اخرى ومواقع اخرى قريبة بسرعة قياسية 
وساهم في مكافحة احلريق كل من الرقيب 
ابراهيم العدواني والرقيب محمد الفيلكاوي 

ووكيل عريف محمد الضحوي.
وقال املصدر انه مت فتح حتقيق ملعرفة 

اسباب احلريق.
من جهته نفى مدير ادارة املوارد البشرية 
والعالقات العامة بشركة النقل العام الكويتية 
صالح الرباح ان تكون الباصات ال� 4 تابعة 

لشركة النقل العام.
واوضح ان ايا م����ن حافالت او باصات 

الشركة لم تتعرض ألي حريق.
وذكر الرباح، في تصريح خاص ل� »كونا« 
امس، انه بعد التأكد من جميع املواقع املختلفة 
التي يبلغ عددها 82 موقعا، لم يتبني نشوب 
اي حريق بأي منها، واش����ار الى ان شركة 
النقل العام الكويتي����ة تطبق كل اجراءات 
االمن والسالمة في جميع مواقعها التي تعمل 

على مدار الساعة.

أمير زكي ـ محمد الجالهمة 
أعلنت اإلدارة العامة للجمارك 
أن كمية اخلمور التي ضبطت في 
ميناء الشويخ أمس األول بلغت 
4148 زجاجة بع����د حصر الكمية 
والذي امتد حتى س����اعات األولى 

من صباح أمس.
وقال مساعد مدير جمارك املوانئ 
الشمالية ومشرف اجلوالة وليد 
الناصر ان علمية إحصاء الزجاجات 
بدأت الس����اعة العاشرة من مساء 

أم����س األول وانتهت صباح أمس 
واستغرقت نحو 12 ساعة خاصة أن 
األمر استلزم قص األقماع احلديدية 
العمالقة التي كانت زجاجات اخلمور 
مخبأة بداخلها، وبلغ عدد احلصيلة 
4148 زجاجة خمر مستوردة، وتبني 
من خ����الل التدقيق أنها قادمة من 
دولة خليجية ومت اسيرادها لصالح 
شركة محلية كويتية، وقبض على 
املندوب العربي اجلنسية الذي جاء 
ليخلص الشحنة جمركيا وكذلك 

قبض على السائق اآلسيوي الذي 
كان يقوم بنقل الشحنة بواسطة 
شاحنة يعمل عليها وإنا كنا نعتقد 

أنه ال يعلم عنها شيئا.
وقال الناصر ان رجال اجلمارك 
يثبتون في كل مرة أنهم العيون 
الساهرة على أمن البلد في كشف 
مث����ل هذه العملي����ات التي يتفنن 
املهربون في ابتكارها، غير أن رجال 
اجلمار يقفون باملرصاد ملثل تلك 

العمليات.

العقيد محمد الصبر

سيارة الشخص الذي توفي متفحما

سيارة املصاب الهندي بعد اخراجه منها وليد الناصر يشرف على عملية احصاء الزجاجات

ألسنة اللهب تلتهم الباصات االربعة

الصبر: جامعة نايف العربية للعلوم األمنية
مثار فخر لكل رجال األمن العرب

اإلمارات العربية املتحدة الشقيقة الطيبة، نهلوا 
خاللها من اخلبرات والعلم على أيدي أس���اتذة 
متخصصني أفاضل س���نظل مدين���ني لهم دائما 

بالفضل.
واختتم العقيد الصبر كلمته التي ألقاها نيابة 
عن جميع املشاركني في الدورة التدريبية بتوجيه 
الشكر والتقدير للواء د.علي بن فايز اجلحني عميد 
كلية التدريب بجامعة نايف العربية للعلوم األمنية 
واللواء د.محمد احمد بن فهد مدير أكادميية شرطة 
دبي الذي أناب عنه العميد د.أحمد عيد املنصوري 
نائب مدير أكادميية شرطة دبي ود.محمود سليمان 

علم الدين املشرف العلمي على الدورة.

أكد مدير إدارة اإلعالم األمني الناطق الرسمي باسم 
وزارة الداخلية العقيد محمد هاشم الصبر ان البحث 
العلمي والدورات التدريبية واحللقات النقاشية هي 

ركائز لتطوير العمل اإلعالمي األمني.
وأوضح في ختام الدورة التدريبية حول أسس 
وضوابط التحقيقات الصحافية األمنية التي انعقدت 
مببادرة من جامعة نايف العربية للعلوم األمنية 
بالتع���اون مع القيادة العامة لش���رطة دبي بدولة 
اإلمارات العربية املتحدة الشقيقة، ان دعم وتأييد 
وزراء الداخلية العرب وفي مقدمتهم صاحب السمو 
امللكي األمير نايف ب���ن عبدالعزيز النائب الثاني 
لرئيس مجلس الوزراء وزي���ر الداخلية باململكة 
العربية الس���عودية الش���قيقة والرئيس الفخري 
ملجلس وزراء الداخلية العرب رئيس املجلس األعلى 
جلامعة نايف للعلوم األمنية ومساندة وزير الداخلية 
الفريق الركن م.الشيخ جابر اخلالد هي القوة الدافعة 
لتفعيل العمل األمني العربي املشترك في مختلف 

مجاالته.
وأضاف العقي���د الصبر، في حفل اخلتام الذي 
تضمن توزيع الشهادات على املشاركني في الدورة، ان 
جامعة نايف العربية للعلوم األمنية جامعة عريقة 

وتعد مفخرة لرجال األمن العرب كافة.
ونوه العقيد الصبر مب���ا تقدمه جامعة نايف 
العربي���ة للعلوم األمنية من معارف وعلوم يثري 
األفكار وتعزز املهارات وترفع كفاءة األداء األمني.

كما توجه بالشكر للمسؤولني في القيادة العامة 
لشرطة دبي على اجلهود الطيبة التي بذلوها من 
اجل إجناح الدورة وتوفير جميع اإلمكانيات الالزمة 

لذلك.
وذكر ان املشاركني في الدورة التدريبية أمضوا 
أيام���ا طيبة في الصرح الش���امخ على أرض دولة 

في كلمة ألقاها نيابة عن المشاركين في الدورة التدريبية بدبي

مصرع سائق تفحمًا باصطدام مروع على »الخيران«
أمير زكي ـ عبداهلل قنيص

ش����هد طريق اخليران مساء اول من 
امس حادث تصادم مروري مروع ذهب 
ضحيته شخص قضى تفحما بسيارته 
بعد ان شبت فيها النيران اثر احلادث، 
فيما متكن رجال اطفاء النويصيب من 
اخراج سائق الس����يارة الثانية )هندي 
اجلنسية( بعد ان حشر بداخل سيارته 

جراء قوة احلادث.
وقال مصدر اطفائ����ي ان بالغا ورد 
الى مركز العمليات في الساعة العاشرة 
من مس����اء امس عن حادث تصادم قوي 
بني س����يارتني على طريق 290 بالقرب 
من شاليهات اخليران فتم توجيه مركز 
النويصيب الى موق����ع احلادث وكانت 
احدى السيارتني وهي جيب فورد تشتعل 
والسائق متفحم داخلها فتمت مكافحة 
حريق السيارة، بينما قام قسم من رجال 
االطفاء في تلك االثناء مبحاولة انقاذ سائق 
السيارة الثانية والذي كان محشورا في 
السيارة االخرى وهي صالون فورد فتم 
قطع باب السيارة واخراجه، ومت تسليمه 
الى الطوارئ الطبية ونقله ملستش����فى 
العدان واما الش����خص املتفحم فلم يتم 
حتديد جنسيته وذلك الحتراق كل هوياته 
ولم يكن هناك مرافقون للسائقني، هذا 
وقام بالتعامل مع احلادث من مركز اطفاء 
النويصيب كل من النقيب بندر املطيري 
واملالزم اول محمد العجمي ووكيل ضابط 
م����رزوق الهدية ووكي����ل ضابط حمود 
اجلويسري ووكيل ضابط عيد العازمي 

والعريف فهد املكراد.

)احمد باكير(رجال اجلمارك بعد استخراج جميع زجاجات اخلمور املهربة

احلريق ترك الباصات مجرد هياكل حديدية


