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موقع »عصر إيران«.. وحق النائب العام
في تحريك االتهام ضد من يسيء لدولتنا

تابعت عن كثب تواصل 
موق���ع »عص���ر اي���ران« 
االخباري هجومه الشرس 
وغير املب���رر على دولتنا 
بدعوى قيامها بتحريف اسم 
الفارسي« وردد  »اخلليج 
هذا املوقع بعض االساءات 
لدولتنا وم���ن ضمن تلك 
االساءات التي يتحمل هذا 
املوقع تباعتها ان املسؤولني 
الكويتي���ني قاموا بتزوير 
اخللي���ج الفارس���ي، وان 
السلطات الكويتية تساند 
االميركيني ضد ايران وان 

املسؤولني الكويتيني وضعوا جزيرة بوبيان 
حتت تصرف جي���ش الطاغية صدام خالل 
احلرب املفروضة لك���ي يهاجم منها القوات 
االيرانية وخصصت ج���زءا من عائد النفط 
ليشتري القنابل والصواريخ ليسقطها على 
االطفال العزل واالبرياء في ايران وان الكويتيني 
هم الذين اتوا بالقوات االجنبية الى منطقة 
اخلليج وبرر املوق���ع هجومه على الكويت 
بأن���ه من حقه ابداء رده ب���أن الكويت كانت 
شريكا في اراقة دماء الشباب االيرانيني خالل 
احلرب مع صدام وانها استقبلت قواته التي 
ش���كلت تهديدا اليران، وواصل املوقع نقده 
الالذع واملهني لدولتنا وذلك في مناسبة رد 
هذا املوق���ع على ما كتبه د.وليد الطبطبائي 
في مقاله بعنوان »سياسة ايران وهاجسهم 
املرضي« كل هذا ال يجعل هذا املوقع يهاجم 
دولتنا فإن كان يري���د فعليه ان يعلق على 
ما جاء مبقال الطبطبائي دون ان يتدخل في 
الش���ؤون الداخلية واخلارجية لبالدنا، وان 
التصرف املشني من القائم واملسؤول عن املوقع 
يضعه حتت طائلة القانون اجلزائي الكويتي 
ملا ذكره من اساءة وتعمد االضرار مبصلحة 
البالد الداخلية واخلارجية، فاذا اراد الرد على 
املقال فعلي���ه ان ينتقد ما كتبه الكاتب دون 
تدخل في املصالح الداخلية للبالد ومن حق 
دولتنا اال تقف مكتوفة اليد نحو ذلك التدخل 
الال اخالقي والسافر في بالدنا وشؤونها، ففي 
اسلوب ذلك املوقع سب وجتن على الشعب 
الكويتي، حيث قرر ان دولتنا كانت شريكة في 
اراقة دماء الشباب االيراني خالل حربهم مع 

صدام، االمر الذي يعني اننا 
كنا شركاء في حرب العراق 
مع ايران، وهذا ال يتفق مع 
الرافضة للحروب  دولتنا 
والتي تنادي بالسالم في 
جميع بقاع االرض � فضال 
ع���ن تدخله في سياس���ة 
دولتنا الداخلية في كونها 
اتت بالق���وات االميركية 
الراضيها فه���ي ان فعلت 
ذلك فلحماي���ة مصاحلها 
وحلماية نفس���ها وان كنا 
جديرين بحماية انفس���نا 
وش���عبنا م���ن اي تدخل، 
وأقول ان ما ارتكبه موقع »عصر ايران« من 
تدخله السافر في شؤون الكويت وما حواه 
من بثه إلشاعات كاذبة ومغرضة يهدف من 
ورائها اضعاف اجللد في االمة فضال عن إحلاق 
الضرر بها وفي نفوس ابنائها باشاعته تلك 
االخبار، فهذا يشكل جرمية اجلناية املقررة 
باملادة 14 من القانون 31 لس���نة 1970، وهي 
املتعلقة بأمن الدولة من جهة اخلارج والتي 
تنص على كل من اذاع عمدا اخبارا او بيانات 
او اشاعات كاذبة او مغرضة او عمد الى دعاية 
مثيرة وكان من شأن ذلك كله احلاق الضرر 
واثارة الفزع بني الناس واضعاف اجللد في 
االمة فالعقوبة احلبس مدة ال تقل عن ثالث 
س���نوات فضال عن جرمية اجلناية املقررة 
باملادة 25 من القانون 31 لس���نة 1970 وهي 
اخلاصة بأمن الدولة من جهة الداخل والتي 
تنص على معاقبة كل من طعن في مكان عام 
او في مكان يستطيع سماعه او رؤيته من كان 
في مكان عام عن طريق القول او الصياح او 
الكتابة او الرس���وم او الصور او اي وسيلة 
اخرى من وسائل التعبير عن الفكر في حقوق 
االمير وسلطاته، وجعل العقوبة احلبس مدة 

ال جتاوز خمس سنوات.
فال شك ان ما فعله موقع »عصر ايران« 
يجعله حتت طائلة القانون اجلزائي الكويتي 
في املادتني 14، 25 من القانون 31 لسنة 1970 
ومن حق دولتنا حتريك الدعوى اجلنائية له 
وذلك من قبل النيابة العامة بصفتها ممثلة 
املجتمع والقائمة واحلريصة على عدم املساس 

بالدولة.

بقلم: المحامي رياض الصانع

العتيبي: تعرضت للتهديد في البحرين
بسبب ما نشرته »األنباء« السبت الماضي

النيابة العامة عرضت على المواطنة المتهمة بغسيل األموال تسجيالت لمكالمات هاتفية جمعتها مع الوزير بن رجب

النيابة أمرت بإطالق سراح المواطنة »أ.ع.ر« بكفالة 1000 دينار ومنعتها من السفر

أمير زكي ـ مؤمن المصري
هاني الظفيري

أمرت النيابة العامة أمس بإخالء 
س����بيل املواطنة »أ.ع.ر« املتهمة 
بغسيل األموال بكفالة ألف دينار 
مع منعها من السفر، وذلك على ذمة 
القضية الصادرة مبوجب مذكرة 
اإلنابة القضائية البحرينية التي 
تتهم املواطنة )أ.ع.ر( باالشتراك مع 
الوزير البحريني املقال منصور بن 
رجب وآخرين في عمليات غسيل 
الثوري  أموال لصالح احل����رس 
اإليراني من أموال املخدرات، واملتهم 
فيها الى جانب املواطنة شقيقها 
األصغر وشريكها البدون اللذين 
أطلق سراحهما األسبوع املاضي 
بكفالة 500 دينار مع منعهما من 
السفر. وكانت النيابة العامة وقبل 
قرارها إطالق سراح املواطنة قد 
عرضت عليها أش����رطة مسجلة 
ملكاملات دارت بينها وبني الوزير 
بن رج����ب، وتعرف����ت املواطنة 
خالل جلسة العرض على صوت 
الوزير بن رجب قائلة: »نعم هو 
صوت الوزير بن رجب الذي في 
الشريط املس����جل حملادثة متت 
بيننا لغرض عقد صفقة جتارية 
بيني وبينه«، كما عرضت النيابة 
شريط تسجيل آخر ملكاملة هاتفية 
جتمعها باملته����م الثاني في ذات 
القضية وهو املدير السابق ملكتب 
الوزير بن رجب ويدعى )خالد.ر(، 
وبعد ان استمعت املواطنة للمكاملة 
أقرت بأن الصوت اآلخر من املكاملة 
هو صوت )خالد.ر( وأيضا كان 
استكماال للحديث حول مشاريع 
جتارية، ونف����ت مجددا معرفتها 
بأي صفقات غسيل أموال يقوم بها 
الوزير بن رجب، كما تتهمه مذكرة 
اإلنابة القضائية البحرينية التي 
خولت النيابة الكويتية التحقيق 
مع املواطنة وش����قيقها وشريكها 

البدون.
وكررت املواطنة وسبق وأن 

خصم للوزير بن رجب نيابة عن 
موكلتي )ا.ع.ر( وفوجئت به يقول 
لي »من صاحل����ك ان تنضم الى 
هيئة الدفاع عن الوزير بن رجب 
وإال فس����يحصل لك م����ا ال حتمد 

عقباه«.
ومضى العتيبي قائال: إزاء هذا 
التهديد قمت باالتصال بسفارتنا 
في املنامة وأبلغتهم بأمر التهديد 
ال����ذي تعرضت له ول����م يقصر 
االخوة في الس����فارة معي وعلى 
رأس����هم الس����فير عزام الصباح 
والس����يد نواف الش����يباني، فقد 
قدموا لي خط����ا مفتوحا ألتصل 
بهم، وكانوا طوال مدة إقامتي في 
البحرين يتصلون بي كل نصف 
ساعة ليطمئنوا علّي، وقاموا ايضا 
بإبالغ وزارة الداخلية البحرينية 
بأم����ر التهديد ولم يقصر االخوة 
البحرينية  الداخلي����ة  في وزارة 
وجتاوبوا مع����ي وطمأنوني إلى 

انه لن يصيبني مكروه.
العتيبي من  وحول ما كشفه 
خالل اطالعه على سير التحقيقات 
في النيابة العامة البحرينية التي 
املقال منصور  الوزير  حتقق مع 
ب����ن رجب قال »الوزير متهم ب� 3 
شيكات منها شيك ال� 6 ماليني يورو 
الذي اتهمت به موكلتي وش����يك 
آخر بقيمة 400 ألف يورو، وشيك 
ثالث، وجميعه����ا عثر عليها في 
مكتب الوزير الذي قام رجال األمن 
البحرينيون بتفتيشه بعد توجيه 
االتهام له قبل أس����بوعني«. وفي 
سياق متصل أعلنت النيابة العامة 
البحرينية أم����س أنها فرغت من 
استجواب الوزير املقال منصور بن 
رجب بعد مواجهته باألدلة املادية 
واملثبتة الرتكابه جرمية غسيل 
األموال واشارت النيابة البحرينية 
في بيان لها امس الى أن التحقيقات 
التزال مستمرة وستشمل اشخاصا 

آخرين وعلى نطاق واسع.

ذكرته أن كل ما جمعها مع الوزير 
بن رجب هو مشروع جتاري كانت 
تنوي افتتاحه في البحرين عبارة 

عن صالة بلياردو.
وكشفت  املواطنة أن عالقتها 
التجارية بالوزي����ر املقال ومدير 
مكتبه )خالد.ر( تعود إلى بداية 
العام 2009، وأنها لم تكن تعلم عن 

أي أنشطة مشبوهة للوزير.
وقال مصدر أمني ل� »األنباء« 
ان أشرطة املكاملات املسجلة التي 
واجهت بها النيابة املواطنة )أ.ع.ر( 

أمس قدمته����ا النيابة البحرينية 
إلى الكويت مس����اء أول من أمس 
على يد وفد قضائي بحريني قام 
بزيارة البالد نهاية االسبوع املاضي 

لالطالع على سير التحقيقات.
من جهته أعرب احملامي فيصل 
العتيبي املوكل بالدفاع عن املواطنة 
)أ.ع.ر( عن ثقته ببراءة موكلته، 
وكش����ف ل� »األنباء« انه تعرض 
للتهديد في البحرين بسبب اخلبر 
الذي انفردت بنشره »األنباء« في 
لقائها معه السبت املاضي والذي 

قال في����ه يومها »أملك أدلة تقلب 
القضية رأسا على عقب«.

العتيبي في حديثه  وش����رح 
ل� »األنب����اء« حادثة التهديد التي  
تعرض لها في البحرين قائال: »بعد 
نشركم اخلبر فوجئت بشخص 
ف����ي غرفت����ي بالفندق  يزورني 
ويبلغن����ي بأنه من طرف الوزير 
املقال منص����ور بن رجب وطلب 
مني االنضمام الى هيئة الدفاع عن 
الوزير، ولكنني اعتذرت منه بلباقة 
وأبلغت����ه بانني في هذه القضية 

»الداخلية«: تسجيل بالغات تغيب الخدم في مراكز الخدمة

وفاة مواطن وهندي وإصابة 10 في حوادث مرورية
ونجاة مواطن تمزقت سيارته بالكامل إثر انقالبها

ترأس مدير عام مديرية امن االحمدي العميد 
عبدالفتاح العلي اجتماعا تنسيقيا لبحث بالغات 

التغيب.
وقد تضمن االجتماع اصدار التعليمات بتذليل 
كل املعوقات امام املواطنني حيث ستتولى االدارة 
العامة ملراكز اخلدمة تلقي بالغات التغيب من خالل 
مراكزها املنتشرة في جميع احملافظات مباشرة 
والتي تفيد ع���ن تغيب العمالة املنزلية ومن في 
حكمهم وفقا للمادة 20 وذلك اثناء ساعات الدوام 
الرسمي، حيث تقوم هذه املراكز باالجراءات الالزمة 
بقضايا التغيب بالتنسيق مع االدارة العامة ملباحث 

الهجرة.
اما بش���أن بالغات تغيب العاملني في القطاع 

االهلي وفقا للمادة 18 فانه س���يكون عن طريق 
مخافر الشرطة في املناطق التي يتبع مقر الشركة 
لها شريطة ان تكون اقامة العامل سارية املفعول 
وغير منتهية الصالحية وداخل الكويت مع احضار 
اخطار تغيب من وزارة الشؤون االجتماعية والعمل 
وهذه االجراءات ترفع املسؤولية عن املواطن او 
املبلغ حيال العامل املتغيب وذلك بالتنسيق مع 

االجهزة املعنية بالوزارة.
واجلدير بالذكر ان االدارة العامة ملباحث الهجرة 
ومكات���ب قادة املناطق في جميع احملافظات على 
اس���تعداد لالجابة عن اي استفسارات وشكاوى 
تخص بالغ���ات العمالة املنزلي���ة والعمال وفقا 

العميد عبدالفتاح العليللمادتني 20 و18 من قانون اقامة االجانب.

السفير عزام الصباح

صورة خلبر األنباء الذي نشرته السبت املاضي وتسبب في تلقي احملامي فيصل العتيبي تهديدا بالقتل في البحرين

الوزير املقال منصور بن رجباحملامي فيصل العتيبي

أمير زكي ـ هاني الظفيري 
محمد الدشيش

تواصلت احلوادث املرورية 
القليلة  الساعات  في غضون 
املاضية لتزيد من احصائية 
ضحاي����ا املرور، اذ أس����فرت 
احلوادث املرورية التي وقعت 
خالل ال� 24 ساعة املاضية عن 
وفاة شخصني احدهما مواطن 
واآلخر هندي، الى جانب ما ال 

يقل عن 10 مصابني.
وحول احلوادث املرورية 
وما أس����فرت عنه من وفيات 
ومصاب����ني، ق����ال املنس����ق 
االعالمي ف����ي ادارة الطوارئ 
الطبي����ة عبدالعزيز بوحيمد 
ان حادثا مروري����ا وقع على 
طريق أمغرة أس����فر عن وفاة 
هندي )29 عاما( مش����يرا الى 
ان رج����ال الط����وارئ ومنهم 
حسني مس����لم وناصر أحمد 
الى  انتقلوا  العنزي  ومساعد 
موقع البالغ، وتبني ان اآلسيوي 

ق���د ف�ارق احلي��اة.
وأشار بوحيمد الى ان حادثا 
وقع على طري����ق الفحيحيل 
مقابل مستشفى خاص أسفر 
عن اصابة كويتي )20 عاما( 
بكسر في الركبة، مشيرا الى 
الط����وارئ محمد  ان رجل����ي 
اخلميس ومحمد الصايغ قاما 
بنقل املصاب الى مستش����فى 

مبارك.
مش����يرا الى ان حادثا آخر 
وق����ع في اجلهراء أس����فر عن 
اصاب����ة كويتي����ة )35 عاما( 
بكسر ونقلها صابر الديب الى 

مستشفى اجله��راء.
واضاف بوحيمد ان حادثا 
على الدائري الرابع أسفر عن 
اصابة كويتية باش����تباه في 
كسر في الرقبة ونقلها محمد 
الى  غازي وعبداهلل الصراف 

مستشفى مبارك.
كما وقع حادث انقالب على 
طري����ق كبد أس����فر عن وفاة 
مواط����ن )32 عام����ا( وتعامل 
مع البالغ من ادارة الطوارئ 
الطبية سالم الرشيدي وخالد 
القطان، والى طريق امللك فهد 

حيث أصيب سوري )50 عاما( 
بنزي����ف ونقل����ه عبدالعزيز 
الى  الشمالي  الشمري وأحمد 
مستشفى العدان، كما أصيب 
مصري بكس����ور وإصابة في 
الرأس بع����د تعرضه حلادث 
دهس، وتعامل مع البالغ محمد 

اخلباز.
وفي منطقة الشويخ مقابل 
وزارة التربية، أصيب مصري 
)55 عاما( بج����روح خطيرة 
ونقله ناجي عبدون وشريف 
شعبان الى مستشفى الصباح، 

كما أصيب كويتي )22 عاما( 
على طريق امللك فهد في السابعة 
والنصف ونقله الى مستشفى 

العدان طاهر العازمي.
وفي حولي، أصيب مصري 
بكسر في اليد وجروح قطعية 
اثر حادث س����ير، ونقله الى 
مستشفى مبارك محمد الروضان 
وعم����ران أحمد، كما أس����ف��ر 
حادث تصادم على الدائ���ري 
السادس عن اصاب���ة مواط���ن 
ووافد ونقال الى مستش����ف��ى 

الفرواني��ة.

إحدى السيارات املتصادمة على طريق اجلهراء املؤدي إلى كبد


