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الزعابي يثمن حملة »زين« للتوعية املرورية ويؤكد:
سنواجه املخالفني باستخدام املوبايل أثناء القيادة بكل حزم

النقال  الهاتف  نتائجها استعمال 
باليد أثناء القيادة وكتابة الرسائل 

أثناء السير.
وفي هذا الس����ياق ثمن كل من 
وكي����ل وزارة الداخلية املس����اعد 
لشؤون املرور اللواء د. مصطفي 
الزعاب����ي ومدي����ر إدارة العالقات 
العامة والتوجيه املعنوي ومدير 
إدارة اإلع����الم األمن����ي باإلناب����ة 
ب����وزارة الداخلي����ة العقيد عادل 
أحمد احلشاش حملة زين للتوعية 
املرورية وأبديا اس����تياءهما من 
ظاهرة تفشي استخدام السائقني 
للهاتف باليد أثناء القيادة والتي 
أدت إل����ى تزايد معدالت احلوادث 
على الطرق ووقوع خسائر ومآس 
بشرية ومادية ضخمة تركت آثارها 
االجتماعية والنفسية على املجتمع 
جراء حوادث الوفيات واالصابات 
والكس����ور وحاالت االعاقة وعدم 
جدوى الكثير من محاوالت العالج 
للمصابني الذين أصيبوا بإصابات 
بالغ����ة ومتعددة يصعب معها أن 
يعود اإلنسان بعد ذلك إلى القيام 
بحيات����ه العادي����ة كم����ا كان قبل 
تعرضه لإلصابة واالعاقة الدائمة.. 

جتد احللول املناسبة بعدما توافرت 
لها جميع مقومات النجاح من بحوث 
ودراسات وإشراف دوري ولكن تظل 
القضية املرورية قضية إنسانية 
أكثر منها تقنية حيث تلعب التربية 
والسلوك الدور املؤثر والفعال في 
االلتزام بالتعليمات واإلرشادات 
املرورية، ألنها ببس����اطة تنش����د 
س����المة جميع مستخدمي الطرق 
من سائقني ومشاة وبغير ذلك لن 
ينصلح حال األوضاع املرورية مهما 
حاولنا إيجاد حلول إن لم يكون 
للس����ائقني دور هام وحيوي في 
االنضباط املروري واحترام القانون 
وبدافع ذاتي. وأضاف احلش����اش 
أن رعاية »زين« للحملة املرورية 
بعدم استخدام الهاتف النقال باليد 
أثناء القيادة واالنش����غال بكتابة 
الطريق  الرس����ائل عما يدور في 
رسالة مجتمعية أردنا من خاللها 
توعية وإرشاد السائقني بخطورة 
هذا املسلك الذي يحياه الكثيرون 
دون إحس����اس أو إدراك باألبعاد 
االجتماعية والنفسية واالقتصادية 
واألمنية ايضا على مجمل العملية 

املرورية.

واكتظ����اظ مروري في العديد من 
الطرق والتقاطعات واحملاور التي 
شهدت تلك احلوادث املؤسفة، والتي 
أزمة  خلفت شعورا عاما بوجود 
خانقة من الزحام وتوقف املرور 
عن احلركة، والتي تعود أسبابها 
للسائق بدرجة كبيرة لعدم االلتزام 
بالقانون والسرعة الزائدة وعدم 
احترام أولوية املرور والتعليمات 
واإلرشادات املتكررة بعدم االنشغال 
بغير الطريق الت����ي كان من أهم 

إلى السحب النهائي إضافة للغرامة 
وال يجوز بعدها للمخالف املتكرر 
القيادة إال بعد إجراء اختبار وإصدار 

تصريح بالقيادة جديدين.
وعلى جانب متصل، ذكر مدير 
العامة والتوجيه  العالقات  إدارة 
املعنوي ومدير إدارة اإلعالم األمني 
باإلنابة ب����وزارة الداخلية العقيد 
عادل أحمد احلش����اش أن وزارة 
الداخلية تس����عى بكل الوس����ائل 
الى  اإلعالمية للتوعية واإلرشاد 
النصح والتنبيه  توجيه رسائل 
لكل ما يتعلق بحياة املواطن واملقيم 
األمني����ة واملرورية ومع ذلك جند 
ارتكاب املخالفة من  إصرارا على 
قبل البعض التي تؤثر على الكل 
ويحصد املجتمع مرارتها وآثارها 
الس����لبية على الرغم من القانون 
وتغليظ العقوبات وتطوير األنظمة 
والتش����ريعات واإلج����راءات وما 
تشهده الطرق واملسارات من إحالل 
البدائل  وتوسيع وإنشاء وإيجاد 
للمش����اكل احلالية واملستقبلية 
الطموح  م����ن خ����الل املش����روع 
لإلس����تراتيجية الوطنية للمرور 
والنقل العام والتي من املؤمل أن 

عمليات جراحية استدعت نقلهم 
ملواصلة العالج في اخلارج مما كبد 
الدولة واملتضررين خسائر مادية 
فادحة ونفقات باهظة، انعكست 
عل����ى كف����اءة الط����رق، وحتطيم 
اإلش����ارات الضوئية والعالمات 
األرضي����ة واجلس����ور واألرصفة 
واالشجار وأعمدة اإلنارة وغيرها 
من اخلسائر، مما استدعى إجراء 
عمليات إلغالق الطرق واملسارات 
إلصالح التلفيات وحدوث ازدحامات 

واملستغرب أن قانون حظر استخدام 
الهاتف النقال باليد أثناء القيادة 

قد صدر عام 2008.
أكد اللواء د. الزعابي أنه اتخذ 
موقف����ا حازما ومش����ددا من هذه 
القضية املرورية احلادة وهو ما 
سيتم اتباعه مع جميع املخالفني 
للسلوكيات املرورية وذلك ملواجهة 
الظواه����ر التي لم تع����د مقبولة 
بعد تزاي����د أعداد الضحايا والتي 
ل����م تعد تفي����د معها املناش����دات 
ووس����ائل الرجاء بتوخي أقصى 
درج����ات احليط����ة واحلذر حيث 
أصدر تعليماته لكافة رجال قوة 
الش����رطة باإلدارة العامة للمرور 
بالتشدد في مخالفة قائدي املركبات 
غير امللتزمني بالقرار الوزاري رقم 
2008/633 والذي يحظر على قائدي 
أنواعها استخدام  املركبات بكافة 
الهاتف النقال باليد أثناء القيادة 
وتوقيع عقوبة الغرامة وبناء على 
تسجيل نقطتني ضد املخالف طبقا 
لنظام النقاط الذي يخول لسلطات 
املرور السحب التدريجي لرخص 
القيادة ومن����ع املخالف من قيادة 
الس����يارة ملدد محددة حتى تصل 

بالتزامن مع بدء انشطة حملة 
زي����ن للتوعية املروري����ة، والتي 
أطلقتها وزارة الداخلية بالتعاون 
مع شركة زين لالتصاالت لتوعية 
وإرش����اد الس����ائقني من مواطنني 
ومقيمني من مغبة ارتكاب مخالفة 
استخدام الهاتف النقال باليد أثناء 
القي����ادة، وعلى وجه اخلصوص 
النصية، والتي  الرس����ائل  كتابة 
تشكل سببا رئيسيا ومباشرا في 
وقوع احلوادث املرورية اخلطيرة 
نتيجة االنش����غال بغير الطريق 
وعدم االنتباه ملا يدور أمام وحول 
السائقني من متغيرات تؤدى إلى 
وقوع حوادث خطيرة ومؤسفة.. 
التي  الس����لوكيات املرورية  هذه 
أسفرت عن وقوع )21824 مخالفة( 
لع����ام 2010 بينما بلغت في الربع 
األول من 2011 )3791 مخالفة( والتي 
كشفت عنها اإلحصائيات الصادرة 
العام����ة للمرور، وما  عن اإلدارة 
أوقعته من وفيات وإصابات وكسور 
وخلفت من عاهات وإعاقات وبتر 
البشرية لكثيرين ممن  لألعضاء 
ارتكبوا هذه املخالفة، وتضرروا 
بسببها، حيث أجريت للعديد منهم 

العقيد عادل احلشاش اللواء د. مصطفى الزعابي

متكن رجال مباحث تيماء من 
إلقاء القبض على الشاب الذي يعمل 
مدربا للجودو حيث قام باالعتداء 
على والده وأشارت »األنباء« الى 
القضية في احد اعدادها السابقة. 
وقال مصدر امني ان الشاب وهو 
بدون قام باالعتداء على والده الذي 
اجته الى مخفر تيماء وسجل ضده 
قضية ليأمر العقيد سعد العدواني 
رجاله بضبط الشاب وهو مدرب 
الكبيرة  للجودو في احد األندية 
ليت����م رصده بالق����رب من احدى 
جمعيات منطقة سعد العبداهلل ومت 
احتجازه في نظارة املخفر متهيدا 

إلحالته الى النيابة العامة.
هاني الظفيري  ٭

تقدم مواطن الى مخفر الظهر 
مساء امس االول ببالغ ضد ابنه 
الذي حاول قتله بس���الح ناري 
)مسدس( وسجلت قضية شروع 
في القتل احيل على اثرها الشاب 

)31 عاما( الى الطب النفسي.
وقال مصدر امني ان مواطنا 
فوجئ بابنه املضطرب نفس���يا 
يقوم بتوجيه سالح نحوه بعد 
خالف عائلي نشب بينهما مساء 
ام���س االول مبنزلهم الكائن في 
الى  الظهر ليتجه والده  منطقة 
مخفر املنطقة بعد ان قام بتهدئته 
وسجل قضية ضده ليتجه رجال 
القبض عليه  ألقوا  الذين  االمن 

وأحالوه الى املستشفى.
محمد الجالهمة  ٭

اندلعت مش���اجرة دامية بني 
ثمانية ش���بان في بر الصليبية 
مس���اء امس االول م���ا ادى الى 
اصابات متفرقة بني املتشاجرين 
ومت ضبطهم من قبل رئيس مخفر 
العتيبي  الرائد راكان  الصليبية 
ومت تسجيل قضية. وقال مصدر 
امن���ي ان بالغ���ا ورد الى غرفة 
عملي���ات الداخلية م���ن مواطن 
اثناء ذهابه الى  شاهد املشاجرة 
مزرعته في منطقة بر الصليبية 
ليهرع على الفور رجال األمن الى 
مكان املشاجرة ومت ضبط الشبان 
املتش���اجرين الذين اتضح انهم 
اسرفوا في شرب اخلمر واختلفوا 
فيهما بينهم ليتطور اخلالف الى 
التشابك بااليدي وسجلت قضية 
في مخف���ر الصليبية. من جانب 
آخ���ر تش���اجرت مواطنتان في 
منطقة ابوحليفة مساء امس االول 
بسبب صراخ طفل احدى السيدتني 
التي طلبت من والدته ان يخفض 
صوته لتخلد الى النوم في شقتها 
املجاورة لشقة املواطنة التي قالت 
»ولدي ما أسكر حلجه علشاجن« 
ليتطور النقاش الى تبادل السب 
فيم���ا بينهما حت���ى اجتهتا الى 
مخفر املنطقة وُس���جلت قضية. 
على صعيد متص���ل اقدم ثالثة 
مواطنني على االعتداء بالضرب 
على شاب في منطقة ابوحليفة ما 
ادى الى كسر في االنف وسجلت 

قضية في مخفر ابوحليفة.
هاني الظفيري  ٭

مدرب اجلودو في 
قبضة مباحث تيماء

ومضطرب نفسيًا 
يشرع في قتل 
والده مبسدس

مشاجرة ثمانية 
في بر الصليبية

وزير الداخلية يشيد بتعاون شباب 
التجمع الوطني مع أجهزة األمن

أميركية سرقت 700 ألف دينار  وهربت

أع���رب نائب رئيس مجلس ال���وزراء ووزير 
الداخلية الشيخ أحمد احلمود عن ارتياحه وتقديره 
ملا أبداه ش���باب التجمع الوطني بكل أطيافه من 
حسن التنظيم وروح املواطنة احلقة لدى اجلميع 

وتعاليهم عن كل ما ميس أمن وسالمة الوطن.
 وأشاد الوزير احلمود في بيان صحافي بادراك 
الشباب التام »وحرصهم على اإلصالح ونهجهم 
في تبني احلوار وحرية التعبير كرسالة لتوحيد 
الرؤى واألفكار ليظل الوطن ساحة للجميع ما دام 
هذا احلوار وطنيا ومرتفعا عن كل غاية«.  وثمن 
روح التعاون واملودة التي أبداها هؤالء الشباب على 

اختالف توجهاتهم مع أجهزة األمن التي حرصت 
كل احلرص على سالمتهم وأمنهم وتفهم الشباب 
لطبيعة ومهام األجهزة األمنية.  وقال احلمود في 
معرض تعقيبه حول ما دار من حوارات ومناقشات 
خ���الل التجمع انه ال يتفق مطلقا مع كل ما طرح 
فيها من قضايا وأفكار وآراء مختلفة »لكنها تعبر 
عن رأي أصحابها وان مكانها الصحيح مجلس األمة 
وما ميلكه من أدوات دس���تورية تعبر عن آمالنا 
وطموحاتنا في اطار من التش���ريعات والقوانني 
التي كفلها الدس���تور للجميع كاحدى أهم أدوات 

التعبير عن الرأي والرأي اآلخر«.

استولت وافدة أميركية على 700 ألف دينار 
بعد اقدامها على تزوير عقد خاص بشركة تعمل 
بها في منطقة الفحيحيل ليتجه صاحب العقد 
احلقيقي وهو مواطن إلى مخفر املنطقة ويسجل 

قضية ضد الوافدة.
وقال مصدر أمني أن مواطنا تقدم صباح امس 
الى مخفر الفحيحيل ببالغ ضد وافدة اميركية 

)54 عاما( ادعى فيه انها است�ولت على مبل�غ 
700 أل���ف دينار بع���د أن زورت العقد اخلاص 
بشركته مع اجليش األميركي ليتم تسجيل قضية 
حملت مسمى التزوير في محرر رسمي، وأشار 
املصدر الى انه متت احالة ملف القضية الى رجال 

املباحث لضبط املتهمة التي اختفت.
محمد الجالهمة  ٭

انتشال  رفات 8 جنود عراقيني
من قبر جماعي في املطالع

إزالة لوحات إعالنية بصورة تنني

انتشل رجال األدلة اجلنائية بقيادة العقيد 
حم���اد العنزي رفات 8 جن���ود عراقيني في بر 
املطالع صباح امس االول بعد معلومات وردت 

عن طريق الصليب األحمر.
وقال مصدر امني ان معلومات وردت الى إدارة 
الصليب األحمر عن وجود مقبرة جماعية جلنود 
عراقيني توفوا خ���الل حترير الكويت في عام 
1990، مشيرا الى ان رجال االدلة اجلنائية سوف 

يواصلون انتشال املزيد من اجلثث مرجحا ان 
تصل اعداد اجلنود العراقيني نحو 35 جثة.

هذا وتفاوتت االنباء بشأن هوية من أقام القبر 
فهن���اك اعتقاد بأن القبر اقامته قوات التحالف 
خالل فترة ما بعد االحتالل وهناك وجهة نظر 
أخرى تش���ير الى ان العراقي���ني هم من اقاموا 

هذا القبر.
هاني الظفيري  ٭

سيارة »االدلة اجلنائية« في موقع املقبرة اجلماعية متهيدا حلمل الرفات

جميعا حتى فارق احلياة.
ثم قام املتهم األول بتجريده 

من مالبسه السفلية وقام 
بقطع عضوه الذكري بشفرة 

حالقة كان قد أعدها لهذا 
الغرض، ثم قام املتهمان 

الثاني والثالث بسكب مادة 
البنزين على جثته وأشعلوا 
فيها النيران، والذوا بالفرار 

بعد ان استولى األول 
على سيارة املجني عليه، 
وبضبطهم أقروا بارتكاب 

اجلرمية وأرشد املتهم األول 
عن مكان سيارة املجني 

عليه.

وزوجة املتهم الثاني، فقررا 
باالتفاق مع املتهم الثالث على 

استدراجه الى بر الساملي 
للتخلص منه، وبالفعل قام 

األول باالتصال باملجني 
عليه وطلب منه توصيله 
بسيارته الى بر الساملي 

لزيارة شقيقه هناك. وعندما 
وافق املجني عليه اصطحبه 

بسيارته وتبعهما املتهمني 
الثاني والثالث بسيارة أخرى 

حتى وصلوا الى منطقة 
برية بعيدة عن املارة، فقاموا 
بإيقاف سيارة املجني عليه 

واعتدوا عليه بالضرب 

قضت الدائرة اجلزائية 
الثانية باحملكمة الكلية 

برئاسة املستشار 
محمد اخللف وعضوية 

املستشارين متعب العارضي 
وأحمد عمران وأمانة سر 

احمد علي بإعدام ثالثة 
آسيويني اتهمتهم النيابة 

العامة بقتل صديق لهم بعد 
استدراجه الى بر الساملي.
وتخلص واقعة الدعوى 

حسبما استقرت في يقني 
احملكمة ان املجني عليه 
أقام عالقة غير شرعية 
مع صديقة املتهم األول 

بالواقعة عقب القبض عليها 
وقالت إنها غضبت بشدة 
عندما علمت بخبر زواج 

زوجها بأخرى فقامت بإضرام 
احلريق باخليمة.

وقد قضت محكمة اجلنايات 
بإعدام املتهمة بعد أن ثبتت 

إدانتها وأحالت ملف الدعوى 
إلى محكمة االستئناف التي 

أيدت حكم اإلعدام.

الواقعة يبني كيفية قيام 
املتهمة بإشعال النيران في 
اخليمة بناء على اعترافاتها 

أمام النيابة العامة وقبلها أمام 
املباحث اجلنائية.

يذكر أن املتهمة قامت بإضرام 
النيران في خيمة عرس 
زوجها عندما علمت بأنه 

سيتزوج بامرأة أخرى. وقد 
اعترفت املتهمة تفصيليا 

كانت النيابة العامة قد 
قررت االكتفاء باالعترافات 
التفصيلية السابقة للمتهمة 
التي قامت بإشعال النار في 
خيمة عرس زوجها مبنطقة 
العيون وعدم القيام بتمثيل 

اجلرمية ألن أركانها متوافرة 
في القضية.

وقد قام وكيل النائب العام 
بإعداد تقرير متكامل عن 

حجزت الدائرة اجلزائية األولى 
مبحكمة التمييز أمس برئاسة 
املستشار أحمد العجيل الطعن 
املقدم من )نصرة ع.( املتهمة 

بحرق خيمة عرس زوجها 
مبنطقة العيون في اجلهراء 

وتسببها بحرق املدعوات مما 
تسبب بقتل ما يقارب 58 

امرأة كن متواجدات باخليمة 
جللسة 12 اجلاري للحكم.

وأضاف بوجود خالفات 
سابقة بينه وبني املتهم، كونه 

قام بسحب ورقة االختبار 
منه سابقا.

وقالت احملكمة في حيثيات 
حكمها انها استقر في يقينها 

ووجدانها ان املتهم ارتكب 
جرمية السب املسندة اليه من 

خالل ما ذكره املجني عليه 
من ان املتهم سبه أمام وكيل 

املدرسة الذي أيد مع طالب 
آخر ما ذكره املجني عليه 

والثابت ان املتهم كان يقصد 
املجني عليه بالعبارة التي 

ذكرها وال يعتبر من اسباب 
اإلباحة كونه جتاوز مرحلة 

التهذيب باعتباره حقا مقررا 
للمتهم كونه معلما ألن احلق 

في التهذيب ال يكون بالطريق 
الذي اتخذه املتهم.

الواقعة كان يشرف على 
اجلناح وأثناء طابور الصباح 
طلب من الطلبة عدم إمساك 

مذكرات مراجعة لالختبار 
فامتثلوا جميعا عدا املجني 

عليه، فطلب منه ترك املذكرة 
فلم يعره اهتماما، فرد عليه 

»اش فيك ما تفهم حمار«، 
وأكد عليه عبارته فطلب منه 

وكيل املدرسة إخراجه من 
الطابور، فلم ميتثل لألمر، 

وحال سيره متجها الى 
صفه قام بجذبه من حقيبته 
التي كان يعلقها على ظهره، 

اال انه أكمل سيره للصف 
وعند خروجه بناء على طلب 
الوكيل، أكد عبارته التي تلفظ 
بها على املجني عليه ألنه لم 

ميتثل ألمره بترك مذكرة 
مراجعة االختبار في الطابور، 

قام بدفعه عدة مرات وتلفظ 
عليه بعبارة »العن شكلك« 

وحال توجهه الى الصف ألداء 
االمتحان قام بجذب حقيبته 

التي يعلقها على ظهره ورفض 
بعد دخوله الصف توزيع 

ورقة االمتحان عليه أسوة 
بغيره من الطلبة، واثر حضور 

وكيل املدرسة واستدعائه 
له خارج الصف تلفظ عليه 
بعبارة »حمار حمار حمار«، 
كما قام بتهديده بعبارة »انا 
ببوكس أهدم ويهك، ما بقى 
اال انت؟!«، وأضاف: ان تلك 

األقوال واألفعال الصادرة عن 
املتهم أشعرته بالضيق في 
حني اعترف املتهم بارتكابه 

جرمية السب وأنكر بقية التهم 
املتمثلة بالتهديد واستعمال 
القسوة، مقررا انه في يوم 

قضت محكمة اجلنح برئاسة 
املستشار د.محمد التميمي 
بتغرمي مدرس كويتــــي 

50 دينارا عن تهمة سب احد 
الطلبة وبراءته من تهمتي 

التهديد واستعمال القسوة.
وفي الدعوى املدنية بإحالتها 

للدائرة املدنية املختصة 
باحملكمة الكلية وتتلخص 
الواقعة فيما قرره املجني 

عليه بالتحقيقات أثناء 
تواجده مبدرسة ثانوية )...( 

وأثناء قراءته ملذكرة املراجعة 
لالمتحان حضر املتهم 

وشاهده يقرأ من املذكرة 
فتلفظ عليه بعبارة »انت ما 

تفهم« وملا سأله املجني عليه 
عن سبب قوله تلك العبارة، 
رد عليه املتهم بعبارة »انت 

حمار« وكررها عدة مرات، ثم 

»اجلنايات« تقضي بإعدام 3 آسيويني قتلوا ابن بلدهم وأحرقوا جثته

»التمييز« حتجز طعن حارقة خيمة عرس العيون للحكم

»اجلنح« ُتغّرم مدرسًا كويتيًا أهان طالب الثانوية

املستشار محمد اخللف

عدل ومحاكم

إعداد: مؤمن المصري

لتنني وموقع الكتروني وزعت 
عل���ى العديد م���ن تقاطعات 

الطرق.
وق���ال مص���در أمن���ي ان 
بالغا ورد الى غرفة عمليات 
الداخلي���ة عن وجود لوحات 
اللوحات  ازالة  اعالنية، لتتم 
التي انتشرت في محافظتي 
العاصمة وحولي، وعليه مت 
اخطار رجال أمن الدولة الذين 
قاموا بضبط عدة أش���خاص 
يشتبه بأن يكونوا هم من قاموا 

بوضع تلك اللوحات.
الى ان  وأش���ار املص���در 
املوق���ع يتضمن آيات قرآنية 

ومناشدة.
هاني الظفيري  ٭

الداخلي���ة  قام���ت وزارة 
بالتعاون م���ع بلدية الكويت 
ام���س بإزالة لوحات  صباح 
اعالنية وضعت عليها صورة 

االعالن الغريب كما بدا في شوارع الكويت

املطعون فيه تأسيسا على 
أن موكله اكتسب احلصانة 
البرملانية عمال بنص املادة 
)111( من الدستور الكويتي 

واملادة )23( من الالئحة 
الداخلية ملجلس األمة وأن 

احلصانة البرملانية هي صفة 
تظل لصيقة بعضو مجلس 
األمة وال يجوز له التنازل 

عنها إال مبوافقة املجلس طاملا 
كان املجلس في دور االنعقاد.
وصرح احملامي املطيري بعد 

صدور هذا احلكم بأن القضاء 
الكويتي ممثال مبحكمة 

التمييز حسم النزاع القانوني 
الدائر حول مسألة احلصانة 

البرملانية وأرسى مبدأ قانونيا 
جديدا من شأنه أن يحسم 

أي نزاع مماثل في ذات 
املوضوع.

بنص املادة )111( من الدستور 
الكويتي واملادة )23( من 
الالئحة الداخلية ملجلس 

األمة، وبناء على ذلك طلبت 
احملكمة من مجلس األمة 

رفع احلصانة عن النائب، 
إال أن املجلس رفض رفع 

احلصانة عنه، فقضت محكمة 
أول درجة بعدم جواز نظر 

الدعوى اجلزائية لرفض 
املجلس رفع احلصانة، وهو 

األمر الذي أيدته محكمة 
االستئناف حني قضت برفض 
استئناف النيابة العامة وتأييد 

احلكم املشار إليه.
هذا وقد طعنت النيابة العامة 

على احلكم بطريق التمييز 
وحضر احملامي محمد منور 

جلسة املرافعة وطلب القضاء 
بصحة ما انتهى إليه احلكم 

أصدرت محكمة التمييز أمس 
حكمها البات في الدعوى 

اجلزائية املقامة ضد النائب 
ضيف اهلل أبو رمية من قبل 

النيابة العامة والتي اتهمته 
فيها بالتعدي على سلطات 
صاحب السمو األمير من 
خالل انتقاده ألداء بعض 
الوزراء وهو ما اعتبرته 
النيابة العامة جرمية من 

جرائم أمن الدولة.
وإذ حضر احملامي محمد 

منور املطيري أمام محكمة 
أول درجة واشار إلى أن 

النائب ضيف اهلل أبو رمية 
ال يسعه املثول أمام جهات 

التحقيق أو اخلضوع 
إلجراءات احملاكمة دون 

طلب إذن مجلس األمة برفع 
احلصانة عن النائب عمال 

»التمييز« تقضي بعدم جواز طعن النيابة في قضية أمن الدولة ضد النائب أبو رمية

احملامي محمد منور


