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»التمييز« حتجز طعن قاتلة سهام فليطح
مؤمن المصري

حجزت الدائرة اجلزائية األولى مبحكمة التمييز أمس برئاسة 
املستشار فيصل خريبط الطعن املقدم من اخلادمة اإلثيوبية 
املتهم��ة بقتل مخدومتها في منطقة جابر العلي جللس��ة 17 
اجلاري للحكم. وخالل اجللسة، ترافع احملامي بشار النصار 
بصفت��ه محامي وال��د املجني عليها رحمه��ا اهلل، مبينا أن 
محكم��ة التمييز ه��ي محكمة قانون وأن إج��راءات الطعن 
بالتمييز تنص على أن املتهم يقرر بعريضة طعن بالتمييز 

على احلكم االس��تئنافي خالل شهر ويودع مذكرة بأسباب 
طعنه إبان هذه املدة ذاتها ويبني باملذكرة أس��باب طعنه من 
حيث األخطاء القانونية التي اعترت احلكم حتى يكون طعنه 

مؤسسا تأسيسا قانونيا صحيحا.
وأض��اف النصار: وبالنظر إلى ملف طع��ن القضية املاثلة، 
يتبني عدم إيداع مذكرة بأسباب الطعن من قبل املتهمة تبني 
األخطاء القانونية التي تضمنها احلكم االستئنافي مما يجعل 
طعنها ركيكا وغير مبني على أسباب قانونية ويكون جديرا 
بالرفض. وبني النصار أن احلكمني االبتدائي واالستئنافي قد 

صادفا صحيح القانون فالتهمة التي أدينت بها املتهمة وهي 
القتل العمد مع توافر ظرفي سبق اإلصرار والترصد جاءت 
طبقا لنصوص املواد 149 و150 و151، من قانون اجلزاء والتي 

حتدثت عن القتل العمد والظروف املشددة لها.
وبالنظ��ر إلى أقوال املتهمة أم��ام حتقيقات النيابة العامة 
وقاضي جتديد احلبس ومحكمتي أول درجة واالستئناف، 
جند أنها تضمنت اعترافا صريحا بارتكابها اجلرم الشنيع 
بقتل املجني عليها وأنها كانت قد خططت لذلك قبل الواقعة 
بأربع��ة أيام وأعدت عدتها وانتظرت الفرصة الس��انحة 

ونفذت جرميتها اآلثمة.
وزاد احملام��ي النصار: كل هذا يجعل أركان نصوص املواد 
149 و150 و151 متحقق��ا وأنها تكون قد قتلت املجني عليها 
عمدا مع سبق اإلصرار والترصد وأن هذه االعترافات جاءت 
صحيح��ة ال تعتريها أي ش��ائبة، وبعد هذا كله يكون طعن 
املتهمة طعنا شكليا ال يقدم وال يؤخر في األمر شيئا. وطلب 
النصار من احملكمة رفض الطعن وإقرار حكم اإلعدام بحقها 
وانضم إلى مذكرة النيابة العامة بالرد على طعن املتهمة والتي 

انتهت إلى إقرار حكم اإلعدام.

احملامي بشار النصار

عرو�ض ال�صيف

amana_clinic
25335216 - 25335215 - 25335214
Email: amanadentalclinic@gmail.com

35 K.D 100 K.D
توريد اللثة

للفك الواحد

تقومي الأ�سنان ال�سريع
 ا�ست�ساري كندي )دفعة اأوىل(

35 K.D85 K.D
تبيي�ض منزيل

ابت�سامة هوليود
لل�سن الواحد

اجلابرية - ق1اأ - بناية 55 - بجانب تراخي�ض مرور حويل - الدور اخلام�ض

Hot Line 60332914 - 60334873

اال�صت�صارة 

وفتح امللف 

جمانًا

مركز يــونيفـرسـال الطبي
Universal Medical Center

ق�صم االأمرا�ض اجللدية والتجميل

• حقن الفيلر  • ت�صخي�ض وعالج جميع االمرا�ض اجللدية. 
لتكبري ال�صفاه واخلدود. • جل�صات امليزوثريابي لن�صارة 

الوجه وعالج ت�صاقط ال�صعر. • جل�صات تبي�ض الب�صره.

• حقن البوتك�ض ملعاجله التعرق الزائد والتجاعيد.

• عالج الهاالت ال�صوداء والتجاعيد حول العني.
• اإزالة ال�صعر الزائد بالليزر.

• تق�صري كيميائي .
• حقن البالزما لن�صارة الوجه وت�صاقط ال�صعر.

الدگتور / محمد  عادل
ماج�صتري امرا�ض جلدية وتنا�صلية 

العنوان: الرقعي - قطعة 14 - ق�صيمة 78 - خلف فندق رمادا - تليفون: 24991990 - فاك�ض: 24991994

الـدگتورة / كــــرستــــني فـــــــاروق

الغدير كلينك م�صتو�صف

25713016
25713017 

أمراض النساء والمساعدة على اإلنجاب

عالج حاالت تاأخير الحمل 

عالج حاالت االإجها�ض المتكرر

التلقيح ال�صناعي 

اأطفال االأنابيب 

الحقن المجهري

اختيار نوع الجنين بالحقن المجهري

خبرة في جميع عمليات
التجميل النسائية


