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استدعاء الشهود وعرض المتهَمين على الطب النفسي 
ين محكوَمين باإلعدام لقتلهما آخر بقضية آسيويَّ

 ٩ متهمين ينكرون صلتهم بتفجير
أودى بحياة المعلمة فخرية مسلم

السادسة  العليا  االستئناف  أجلت  محكمة   [
فيها  المحكوم  التمييز  محكمة  من  معادة  قضية 
بنغاليان بقتل آخر ووضعه بحقيبة، وذلك حتى 
)٥ يناير/ كانون الثاني ٢٠١٧( الستدعاء الشهود  

وعرض المتهمين على الطب النفسي.
حكمت  العليا  االستئناف  محكمة  وكانت 
والثاني،  األول  المتهمين  بإعدام  اآلراء  وبإجماع 
بنغاليي الجنسية بواقعة قتل آخر ووضع جثته 
في حقيبة، وبحبسهما لمدة 3 سنوات عّما أسند 
وبحبس  وثالثاً،  ثانياً  بالبندين  اتهام  من  إليهما 
اإلقامة  تهمة  عن  أيام   10 لمدة  الثالثة  المتهمين 
في  اإلقامة  شروط  ومخالفة  المشروعة  غير 
البالد، وأمرت بإبعادهم جميعاً عن البالد نهائياً 

بعد تنفيذ العقوبة.
الحكم  بنقض  التمييز  محكمة  قضت  فيما 
لنظرها  االستئناف  محكمة  إلى  القضية  وإحالة 

من جديد.
المتهمين  إلى  وجهت  العامة  النيابة  وكانت 
األول والثاني تهمة أنهما في )28 إبريل/ نيسان 
مع  عليه  المجني  عمداً  قتال  أنهما  أوالً:   ،)2013
وعقدا  النية  بّيتا  بأن  والترصد  اإلصرار  سبق 

العزم على قتله وأعدا لذلك األدوات المستخدمة 
إلى  الواقعة  بيوم  واستدرجاه  الجريمة  في 
المروحة  في  وتعليقه  بتقييده  وقاما  مسكنهما 
روحه،  إزهاق  ذلك  من  قاصدين  أنفاسه  وكتم 
الطب  بتقرير  الموصوفة  اإلصابات  به  فأحدثا 
اقترنت  وقد  بحياته،  أودت  والتي  الشرعي 

الجناية بجريمة سرقة منقوالت المجني عليه.
الثالثة  المتهمة  وساعدا  حّرضا  أنهما  ثانياً: 

وغيرها على ممارسة الدعارة.
على  جزئية  بصفة  حياتهما  في  اعتمدا  ثالثاً: 
ممارسة  من  وغيرها  الثالثة  المتهمة  تكسبه  ما 

الدعارة.
في  أقاموا  أنهم  جميعاً  للمتهمين  وجهت  فيما 
يجددوا  لم  بأن  مشروعة  غير  بصورة  البالد 
الرخصة الصادرة لهم من الجهة المختصة، وأنهم 
خالفوا شروط اإلقامة بأن لم يعملوا لمن أصدرت 
رخصة إقامة العمل له، وبذلك يكونون مخالفين 
للشروط التي منحوا على أساسها هذه الرخصة.
عثر  عندما  أنه  في  القضية  تفاصيل  وتتمثل 
حاوية  من  بالقرب  حقيبة  على  النظافة  عمال 
قمامة بالمنامة وبداخلها جثة آسيوي، تم إبالغ 

الشرطة وعمل تحريات حيث تبين أن صديقين 
للمجني عليه هما من قتاله، وقد اعترفا بالواقعة 
في التحقيقات، حيث قرر المتهم األول أنه حضر 
إلى البحرين وال يعلم كفيله وعمل في أكثر من 
الثاني  والمتهم  هو  تعرف  فترة  وبعد  مجال، 
بيت  باستئجار  وقاما  آسيويتين،  فتاتين  إلى 
الطابقين األول والعلوي،  مكون من غرفتين في 
الدعارة  للفتاتين لممارسة  وكانا يجلبان زبائن 

برضاهما.
وبعد فترة حضر المجني عليه كزبون ومارس 
أن  منهما  وطلب  الفتاتين،  إحدى  مع  الجنس 
وقبل  منه  التخلص  فقررا  له وهددهما،  يتركاها 
وساطور،  سكينين  بشراء  قاما  الجريمة  يوم 
مع  الجنس  لممارسة  عليه  المجني  واستدرجا 
الفتاة، وبعد أن انتهى أخذاه إلى الغرفة العلوية 
أحدهما  قام  ثم  يديه،  وربط  فمه  بتكميم  وقاما 
اآلخر،  بمعاونة  السقف  مروحة  في  بتعليقه 
أنفاسه، وقاما بشراء حقيبة كبيرة  أن لفظ  إلى 
وضعا فيها الجثة وألقياها خارج البيت، بعد أن 
سرقا محفظة المجني عليه والتي كانت تحتوي 

على مبلغ 22 ديناراً وهاتفين نقالين.

§المنطقة الدبلوماسية - علي طريف
] أنكر ٩ متهمين أمام المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة، صلتهم بقضية 

تفجير أودى بحياة المعلمة فخرية مسلم.
وحددت المحكمة برئاسة القاضي علي الظهراني، وعضوية القاضيين 
يناير/   ١٧ السليمان،  أحمد  سر  وأمانة  إبراهيم،  ووائل  الشاذلي  أسامة 
للمحامين  التصريح  بعد  والرد،  لالطالع  موعدا  الثاني٢٠١٧  كانون 

الحاضرين بنسخة من أوراق الدعوى.
الى ذلك قالت المحامية بلقيس المنامي بانها افادت للمحكمة بان المتهم 
محمد عيسى حبيب المتهم بالتستر على المتهم االول في قضية القتل لم 
يكن يعلم بان المتهم  مطلوب امنيا وال يعلم بالتهم الموجهة للمتهم االول.

واضافت المنامي بان موكلها قبض عليه بتهمة التستر على المتهم االول، 
وان موكلها في تلك الفترة كان يتعالج عن مرض الثعلبة  الذي صاحبه منذ 
استجاب جسده  التي  الفترة  هي  عليه  القبض  القاء  وفترة  عشر سنوات 
فيها للعالج وبدأ شعر راسه وحواجبه تنمو وعند القبض عليه كان مكتمل 
يالعالج  استمراره  عدم  ونتيجة  الجلسة  بهذه  انه  اال  والحاجبين،  الشعر 
قد ادى الى سقوط شعر حواجبه كليا وسقوط نصف شعره وسيبدا من 

الصفر. 
ولفتت المنامي الى انها طلبت مسبقا بعرضه على طبيبه الخاص ولم 
تتم االستجابة لذلك، كما طالب المتهم بالسماح له بمواصلة العالج حتى ال 

يخسر المتبقي من شعره.
وذكرت المنامي بان اهل المتهم يناشدون الجهات المختصة للتحرك على 

ابنهم، والسماح له بالعالج  في حال تم رفض اخالء سبيله.
وكان وكيل النيابة خالد التميمي بنيابة الجرائم اإلرهابية صرح حينها  
الذي  اإلرهابي،  التفجير  واقعة  في  التحقيق  أنجزت  العامة  النيابة  بأن 
وقع على شارع الشيخ جابر األحمد الصباح بالقرب من دوار النويدرات، 

بتاريخ 30 يونيو/ حزيران 2016، وأسفر عن مقتل مواطنة )المعلمة فخرية 
مسلم(.

تهم  إليهم  وأسندت  محبوسون،  منهم   9 للمحاكمة  متهماً   11 وأحالت 
جنايات: القتل العمد، والسعي والتخابر مع دولة أجنبية، وحيازة وإحراز 
مفرقعات  واستعمال  تفجير،  وإحداث  ترخيص،  بغير  وأسلحة  مفرقعات 
للخطر،  والخاص  العام  النقل  وسائل  وتعريض  إنسان،  موت  عنها  نجم 
جرائم  الرتكاب  والمتفجرات  األسلحة  استعمال  على  التدرب  عن  فضاًل 
لغرض  تنفيذاً  واإلتالف،  بارتكاب  متهم  وإخفاء  فيها،  واالشتراك  إرهابية 

إرهابي.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى وقوع تفجير إرهابي وقع على شارع الشيخ 
بإجراء  النيابة  فأمرت  مواطنة،  مقتل  عن  وأسفر  الصباح،  األحمد  جابر 
المتهمين  أحد  قيام  إلى  وتوصلت  ومرتكبيها،  الواقعة  حول  التحريات 
الهاربين، والموجود حالياً بجمهورية إيران، والذي يعمل لمصلحة الحرس 
الثوري اإليراني، بتكليف المتهمين منفذي الجريمة بالقيام بعملية التفجير، 
من أجل استهداف دوريات الشرطة وقتل أفرادها، وقد قام بتوفير العبوة 
الحادث،  بمنطقة  الشرطة  تحركات  بمراقبة  قاما  أن  بعد  لهما،  المتفجرة 
ذلك  واتبع  مخططهم،  لتنفيذ  المكان  في  المتفجرة  العبوة  بوضع  قاما  ثم 
بسيارتها  مرورها  التي تصادف  عليها  المجني  بحياة  أودى  ما  تفجيرها، 
السيارة،  في  بصحبتها  كانوا  الذين  األطفال  وإصابة  وإصابتها  بالمكان، 
والتستر  إخفاؤه  وتم  الجريمة  تنفيذ  بعد  الهرب  من  األول  المتهم  فتمكن 
عليه من قبل عدد من المتهمين، فتم القبض على المتهمين وفق اإلجراءات 

القانونية وعرضهم على النيابة.
واستندت النيابة العامة في إحالة المتهمين للمحاكمة إلى األدلة القولية 
منها شهادة الشهود، واألدلة الفنية، وتقارير إدارة األدلة الجنائية، وتصوير 
للحادث بواسطة كاميرات مراقبة أمنية، باإلضافة إلى اعترافات المتهمين.

] انتقلت الى رحمة اهلل تعالى مريم سعيد يوسف، والدة ُكلٍّ من: عشمان 
86 عاماً، وسيوارى  ناهز  وعلي وأمينة وجميلة وبسمة وميرفت، عن عمر 
المنامة. تقبل  بمقبرة  الساعة 8:30 صباحاً  )الخميس(  اليوم  الثرى  جثمانها 
التعازي للرجال في صالة أهالي الرفاع، وللنساء في منزل رقم 838 طريق 

1926 الرفاع الشرق 909 - بو كوارة.
] انتقل إلى رحمة اهلل تعالى الدكتور محمد عبدالحسين محمد إبراهيم النوخذة، 
)الخميس(  اليوم  جثمانه  وسُيشيَّع  وأ.نبيل،  وأ.شفيق  أ.إبراهيم  من:  ُكلٍّ  شقيق 
الساعة العاشرة صباحًا بمقبرة الحورة. تقبل التعازي للرجال في مأتم فاطمة 

بنت سعد بمنطقة رأس رمان، وللنساء في مأتم أم البنين بمنطقة البالد القديم.
الدرازي،  مكي  حسين  بن  هيات  الحاج  تعالى  اهلل  رحمة  إلى  انتقل   [
بمقبرة الدراز.  وسُيشيَّع جثمانه اليوم )الخميس( الساعة التاسعة صباحاً 
الدراز، وللنساء في  بمنطقة  العدالة  أنصار  مأتم  للرجال في  التعازي  تقبل 

حسينية السيد علي الموسوي بالمنطقة نفسها.
التعازي  تقبل  الدوسري.  فارس  علي  حصة  تعالى  اهلل  رحمة  إلى  انتقلت   [
للرجال في صالة سمو الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة بجمعية البديع الخيرية، 

وللنساء في منزل والد المتوفاة رقم 519 طريق 5511 البديع 555.
] انتقل إلى رحمة اهلل تعالى الحاج منصور بن جواد، والد ُكلٍّ من: علي 
ومحمد وعبداهلل ويونس. تقبل التعازي للرجال في مأتم بن شبيب بمنطقة 

السهلة الشمالية، وللنساء في الصالة الخارجية بالمأتم نفسه.
] انتقلت إلى رحمة اهلل تعالى الحاّجة خديجة علي محمد الهدار، والدة جعفر 
المويشي. تقبل التعازي للرجال في مأتم الزهراء بمنطقة الهملة، وللنساء في مأتم 

أهل البيت بالمنطقة نفسها.
] انتقلت إلى رحمة اهلل تعالى الحاّجة فوزية أحمد عبدالوهاب الطويل، من 

منطقة القْرية في سترة، أرملة المرحوم الحاج إبراهيم خميس.

»إّنا لله وإّنا إليه راجعون«

تأييد حبس وإبعاد ميكانيكي ضرب آخر بمطرقة

 تأييد حبس متهم سنتين بقضية مخدرات

برئاسة  »االستئنافية«  الثالثة  الجنائية  الكبرى  المحكمة  أيدت   [
القاضي الشيخ راشد بن أحمد آل خليفة، وعضوية القاضيين أيمن مهران 
العنبر، بقبول االستئناف شكال، وفي  العازمي، وأمانة سر مبارك  ووليد 
باكستاني  ميكانيكي  المستأنف بحبس  الحكم  الموضوع برفضه وتأييد 
لمدة شهر مع النفاذ واإلبعاد عن البالد، بعد أن أدين بضرب بنغالي زميل 

له في كراج مجاور بمطرقة على رأسه.
وأسندت النيابة العامة للمتهم أنه في 20 أكتوبر/ تشرين االول 2016، 
يفض  ولم  رأسه،  على  بمطرقة  عليه  المجني  جسم  سالمة  على  عتدى  ا

االعتداء إلى عجزه عن أداء أعماله الشخصية مدة تزيد عن 20 يوما.
مفاده  الحد،  شرطة  لمركز  بالغ  ورود  إلى  القضية  تفاصيل  تشير  و
حدوث مشاجرة بين ميكانيكي باكستاني وآخر بنغالي في كراج مجاور؛ 
برقبة  باإلمساك  الباكستاني  المتهم  وقام  الزبائن،  على  التنافس  سبب  ب
المتهم  نفى  عليه،  القبض  وعند  رأسه.  على  بمطرقة  وضربه  لبنغالي  ا
الواقعة، وقرر بأن البنغالي حضر إليه وتشاجر معه في الكراج، وأمسك 
بمالبسه وعندما حاول إبعاده ارتطمت رأسه بالمطرقة التي كان يمسكها 

في يده.

من  بحريني  ببراءة  درجة،  أول  حكم  العليا  االستئناف  محكمة  أيدت   [
لمدة  بالحبس  التعاطي،  تهمة  عن  وأدانته  المخدرة،  المواد  في  اإلتجار  همة  ت
المخدرة  المواد  3 آالف دينار، وأمرت بمصادرة  النفاذ، وتغريمه  سنتين مع 

المضبوطة.
الواقعة تتحصل فيما ذكرته المحامية ندى عادل سلمان عبدالكريم، وكيلة 
العاصمة  المحافظة  بدائرة أمن  المتهم  الى  العامة أسندت  النيابة  بأن  المتهم؛ 
أنه: باع بقصد االتجار مادة الحشيش المخدرة في غير األحوال المصرح بها 
األحوال  غير  في  الحشيش  مادة  التعاطي  بقصد  وأحرز  وحاز  القانون،  ي  ف
مكافحة  إلدارة  وردت  معلومات  على  بناء  وذلك  القانون،  في  بها  لمصرح  ا
البيع  بقصد  مخدرة  مواد  وإحــرازه  حيازته  تفيد  المتهم  حول  لمخدرات  ا
اتفق معه مصدر سري  والتعاطي، فتم ترتيب كمين لضبطه وتفتيشه، حيث 

على شراء حشيش بمبلغ 800 دينار.
المخدرات،  منه  واستلم  المبلغ  وسلمه  المتهم  بيت  إلى  المصدر  توجه  و
وغادر المتهم إلى منزله، فتوجهت الشرطة إلى هناك وقامت بمداهمة المنزل 
والقبض عليه، وبحوزته المبلغ. لكن وكيلة المتهم دفعت أمام المحكمة بعدم 
التلبس لما شابها من غموض، حيث  التحريات وبطالنها، وانتفاء حالة  جدية 
لم تتوصل السم المتهم بالكامل، وال شهرته وال مكان عمله وال المكان الذي 
يتخذه لحرفته اإلتجار، كما نوهت بانتفاء حالة التلبس؛ لوجود ما يمنع رؤية 
عملية التسلم والتسليم، فضال عن عدم استصدار إذن من النيابة العامة لضبط 

المتهم.
وأشارت المحامية ندى إلى شهادة والد المتهم الذي قرر أنه هو من أعطى 
ابنه مبلغ 800 دينار؛ إلدارة ترميمات في الشقة بمبلغ 140 دينارا طبقا للرصيد 
الغرفة  ألن  يستطع  لم  ولكنه  بالباقي،  نوم  غرفة  شراء  حاول  وقد  لمرفق،  ا
الكمين،  منطقة  معالم  اإلثبات حول  في شهادة شاهد  كما شككت  محجوزة، 
باسم  مسجل  المتهم  يخص  إنه  الشرطة  قالت  الذي  الهاتف  رقم  إن  وقالت 

شخص عربي، والرقم الثاني باسم سيدة.
وحول المخدرات التي تم ضبطها مع المتهم، قالت المحامية ندى إن المتهم 
قرر تعاطيه يوميا من 20 إلى 30 غراما من الحشيش، وقد أنكر تهمة البيع منذ 
لحظة القبض عليه، وأنه يشتري القطعة الواحدة التي تزن 60 غراما بمبلغ 600 

دينار، وقد ذكرت الشرطة أن الكمية المضبوطة يبلغ وزنها 717.79 غراما.

االستئناف  محكمة  حددت   [
 ٢٠١7 شباط  فبراير/   ١٦ لعليا  ا
المتهمين  بقضية  للحكم   وعداً  م
والتي  ــو«،  ج سجن  ـ«شغب  ب

استأنف فيها ٥٤ متهما.
في  قضت  المحكمة  كانت  و
 2016 الثاني  كانون  يناير/   2 5
 57 ـ   ل عاماً   15 لمدة  السجن  ب
وإلزامهم  جو  سجن  بشغب  تهماً  م
و187  دينار  آالف   508 دفع  ب
التلفيات،  قيمة  فلساً  و970  ديناراً 

وأمرت بمصادرة المضبوطات.
المحافظة  نيابة  رئيس  كان  و
الجنوبية مهنا الشايجي صرح بأن 
الرابعة  الجنائية  الكبرى  لمحكمة  ا
 25( اإلثنين  يوم  حكماً  صدرت  أ
يناير 2016( على سبعة وخمسين 
سجن  أحــداث  قضية  في  تهما  م
لجميع  اعتبارّياً  حضورّياً  و  ج
خمسة  لمدة  بالسجن  لمتهمين  ا
من  اليهم  اسند  عما  سنة  شر  ع
اتهام وبإلزام المتهمين متضامنين 
بأداء مبلغ خمسمئة وثمانية آالف 
ديناراً  وثمانين  وسبعة  مئة  و
قيمة  فلساً  وسبعين  تسعمئة  و
التلفيات وبمصادرة المضبوطات. 
إلى  الواقعة  تفاصيل  تعود  و

تلقي النيابة العامة بالغاً من إدارة 
نزالء  بقيام  والتأهيل  إلصالح  ا
الثلثاء  يوم  ظهر  العنابر  عض  ب
بافتعال   )2015 آذار  مارس/   10 (
والتمرد  والشغب  الفوضى  عمال  أ
إلقامة  المخصصة  المباني  اخل  د
لألوامر  انصياعهم  وعدم  لنزالء،  ا
والتعليمات الصادرة لهم، وقيامهم 
تلك  من  الحراسة  ــراد  أف طرد  ب
العنابر والمباني وإغالق بواباتها 
المبنى  ومحتويات  باألثاث  ليهم  ع
إلى  اإلدارة  اضطر  ما  الداخل،  ن  م
بالعدول  مرة  من  أكثر  نذارهم  إ
الشغب  وأعمال  التمرد  ذلك  ن  ع
لألوامر  واالنصياع  الفوضى  و
في  استمروا  أنهم  إال  لتنظيمية،  ا
محتويات  بإتالف  الممارسات  تلك 
التكييف  ــزة  ــه وأج لمباني  ا
وإشعال  األمنية،  الكاميرات  و
واعتالء  األماكن،  بعض  في  حريق 
القوات  ورشق  المباني  سطح  أ
الصلبة،  واألدوات  األحجار  ب
اضطر  ما  حراسة،  برجي  إتالف  و
رجال قوات األمن العام إلى دخول 
السيطرة  وبسط  المباني  لك  ت
حدوث  ذلــك  عن  ونتج  ليها،  ع
قوات  أفــراد  من  بعدد  صابات  إ

اصابات  لحقت  كما  العام،  ألمن  ا
األحداث،  تلك  النزالء جراء  ببعض 
فور  تحقيقاتها  النيابة  بدأت  قد  و
فريق  انتقل  حيث  البالغ،  لقيها  ت
وقام  العامة  النيابة  أعضاء  ن  م
الالزمة وسؤال  المعاينات  بإجراء 
اقوال  الى  واالستماع  لشهود  ا
المختصين  االدارة  سئولي  م

المتهمين. والنزالء واستجواب 
العامة  النيابة  استمعت  وقد    
المختصين  من  شاهداً   126 لى  إ
داخل  والعاملين  النظام  حفظ  ب
التحقيق  باشرت  كما  إلدارة،  ا
في  الــنــزالء  من  المتهمين  ع  م
جميع  وعرضت  الوقائع  لك  ت
المصابين من الطرفين على الطب 
التحقيقات  من  ثبت  وقد  الشرعي، 
نجمت  التي  التلفيات  قيمة  ن  أ
خمسمئة  بلغت  األحداث  هذه  ن  ع
وثمانية  ومئة  آالف  ثمانية  و
وتسعمئة  ــاراً  ــن دي سبعين  و
يعادل  )بما  تقريباً  فلس  وسبعين 
ألف  وخمسين   وثالثمئة  ليوناً  م

دوالر أميركي(.
بعض  أن  النيابة  رئيس  وذكر   
المتهمين كان ادعى أثناء التحقيق 
وتلقت  المعاملة،  لسوء  عرضهم  ت

النيابة العامة خالل سير التحقيق  
األمانة  قبل  من  مماثلة  كاوى  ش
إحالتها  تمَّت  للتظلمات،  لعامة  ا
جميعاً إلى وحدة التحقيق الخاصة 
في  بالتحقيق  قانوناً  الختصاصها 

مثل تلك االدعاءات.
النيابة  أن  الشايجي  وأضاف 
المتهمين  ــى  ال أسندت  كانت 
والعنف  القوة  استعمال  جنايات 
أعضاء  هم  عموميين  موظفين  مع 
حملهم  بنية  العام  األمن  قوات 
أداء  عن  االمتناع  على  حق  بغير 
مقصدهم  من  ونالوا  وظيفتهم 
أجسامهم  سالمة  على  اعتدوا  بأن 
صلبة  بأدوات  والقذف  بالضرب 
لوظيفتهم،  تأديتهم  وبسبب  أثناء 
وإشعال حريق في مبنى مخصص 
تعريض  شأنه  من  عامة  لمنفعة 
بأن  للخطر  وأموالهم  الناس  حياة 
محتويات  في  النار  بإضرام  قاموا 
عنه  ونتجت  اإلدارة  مباني  بعض 
بتحطيم  العمد  واإلتالف  أضرار، 
بقصد  المباني  مرافق  بعض 
مرافقها  وتعطيل  الفوضى  إشاعة 
بجعلها غير صالحة إلقامة النزالء 
النزالء  حياة  جعل  عليها  وترتب 

وصحتهم وأمنهم في خطر.

 ١٦ فبراير الحكم بقضية المتهمين
بـ »شغب سجن جو«

 شهر لمطرب شعبي ستيني 
بقضية شيك بدون رصيد 

الشيخ  القاضي  برئاسة  الثالثة،  الجنائية  الكبرى  المحكمة  قضت   [
راشد بن أحمد آل خليفة، وعضوية القاضيين أيمن مهران ووليد العازمي، 
شعبي  مطرب  على  الصادر  االحكم  بتعديل  العنبر،  مبارك  سر  وأمانة 
من  رصيد،  بدون  شيك  بإصدار  فيها  اتهم  قضية  في  سنة(   61( بحريني 

الحبس 6 اشهر، إلى الحبس شهرا واحدا فقط.
تنفيذ  قاضي  إلى  بطلب  الشعبي  المطرب  تقدم  الحكم،  صدور  وفور 
العقاب، الستبدال عقوبة الحبس بعمل يدوي لمدة شهر، حيث انها السابقة 

األولى له، فوافق القاضي على الطلب.
تشير وقائع القضية إلى أن المطرب قد اتهم بإصدار شيك بقيمة 6000 
دينار، لصالح جامعة خاصة كانت تدرس بها ابنته، وتبين أنه شيك بدون 
أنه  النيابة  إليه  وأسندت  الشرطة،  إلى  ببالغ  الجامعة  فتقدمت  رصيد، 
30 أكتوبر/ تشرين االول ٢٠١١ أعطى بسوء نية شيكا إلى الجامعة  في 

المجني عليها.
 وحكمت محكمة أول درجة على المطرب بالحبس 6 أشهر، ولم يرتض 
الحكم، فطعن عليه باالستئناف، وقال أمام المحكمة إن ابنته كانت تدرس 
في الجامعة الخاصة، على حساب إحدى شركات المقاوالت، وقد تخرجت 
الشركة لم تدفع  التخرج ألن  الجامعة لم تعطها شهادة  بالفعل، لكن  منها 
الجامعة  باسم  الشيك  حرر  إنه  وقال  دينار،   6000 إلى  وصلت  مبالغ  لها 

كضمان لها لحقها ولحصول ابنته على الشهادة.


