
اأ�س��درت هيئ��ة امل�ساءلة والعدالة، االربع��اء، على قرار 
وزارة الداخلية القا�سي باإيقاف اجراءاتها يف الوزارة.

وقال��ت الهيئة يف بي��ان �سحفي، اإن "اإج��راءات الهيئة 
الوطني��ة العلي��ا للم�ساءل��ة والعدالة اإج��راءات قانونية 
م�ستم��دة من قانون رق��م )10( ل�سنة 2008 الذي اأقره 
الربمل��ان". واأ�ساف��ت، اأن "هذه االج��راءات ملزمة لكل 
دوائ��ر الدول��ة وال ميكن بح��ال من االح��وال التغا�سي 
عنها اأو جتاوزه��ا كونها خمالفة قانونية �رصيحة وال 
توجد �سالحية الأي اأح��د يف اأيقافها". وتابعت الهيئة، 
انها "اخذت بنظر االعتبار احلاالت االأ�ستثنائية ل�سهداء 
وجرح��ى وزارة الداخلية وقواتن��ا االأمنية املرابطة يف 
جبه��ات القت��ال وميك��ن �سموله��م وفق القان��ون اأعاله 
ح�س��ب ن�س املادة )12(، ال��ذي ين�س )ملجل�س الوزراء 
ح��ق النظر يف احلاالت االأ�ستثنائية للعودة اىل الوظيفة 
للم�سمول��ن بهذا القانون وح�س��ب مقت�سيات امل�سلحة 
العامة بناء على طل��ب الوزير املخت�س وبالتن�سيق مع 
الهيئة واتخ��اذ القرار املنا�سب ب�ساأنها وال يكون القرار 
ناف��ذاً اإال مب�سادق��ة جمل�س النواب علي��ه(". واأ�سار اإىل، 
اأن "هن��اك ع��دد م��ن امل�سمول��ن باإج��راءات امل�ساءلة 
والعدال��ة يف وزارة الداخلي��ة وهو م��ا ي�ستدعي تطبيق 

القانون بحقهم".

اأعلن��ت االمان��ة العامة ملجل���س ال��وزراء، االربعاء، عن 
موافق��ة اللجن��ة املركزي��ة لتعوي���س املت�رصرين جراء 
العملي��ات االإرهابية واالأخط��اء الع�سكرية على تعوي�س 

3677 معاملة خا�سة باملواطنن املت�رصرين.
وذكر بي��ان �سادر الأمان��ة جمل�س ال��وزراء، اأن "اللجنة 
املركزي��ة وافقت على ق��رار تعوي���س املت�رصرين جراء 
االأخط��اء الع�سكري��ة والعملي��ات االإرهابي��ة"، م�س��را " 
باملواطن��ن  3677 معامل��ة خا�س��ة  عل��ى  �سادق��ت 
املت���رصرة ممتلكاته��م، يف عدد م��ن املحافظات خالل 

اأ�سهر كانون الثاين و�سباط واآذار من العام احلايل”.
واأ�ساف ، اإن “اأعداد املعامالت امل�سادق عليها توزعت 
ب��ن 1225 معامل��ة �سحيح��ة، و2434  معامل��ة غر 

�سحيحة، و18 معاملة اعرتا�سية”. 
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 وتب��ننّ م��ن الك�س��ف اختف��اء ُحل��ي ذهبي��ة كان��ت 
موج��ودة يف ي��دي القتيل��ة وحلقة ال��زواج ووجدت 
مالب�س القتيلة مبعرثة داخل غرفة النوم باالإ�سافة 
اىل قط��ع �سب��اك احلمام باآل��ة ح��ادة ... املعلومات 
االأولي��ة ل�سابط التحقيق اأفادت بان اجلرمية حدثت 
بداف��ع ال�رصقة ... حيث وجدت اآث��ار اأقدام يف مدخل 
البي��ت وانت�سار بقع الدماء م��ن �سباك احلمام حتى 
م��كان العث��ور عل��ى اجلث��ة ... بع��د نق��ل اجلث��ة اىل 
م�رصحة الطب العديل لت�رصيح اجلثة ومعرفة اأ�سباب 
الوف��اة ب��داأ �ساب��ط التحقيق بجم��ع املعلومات عن 
ال��زوج ال�س��اب ال��ذي يعمل ق�ساب��ًا وميل��ك موا�سَي 
واغنام��ًا يتاج��ر ويبي��ع منها واعت��اد على اخلروج 
فج��راً م��ن بيت��ه متوجه��ًا اىل حمل��ه ... ويف بداي��ة 
حيات��ه الزوجية حدث��ت خالفات ما ب��ن الزوجن 
ب�سب��ب غرته ال�سدي��دة على زوجت��ه ... وان الزوجة 
تتمت��ع ب�سمعة طيب��ة بن اهلها لكنه��ا كانت دائمة 
الرتدد على بيت اأ�رصتها مما كان ُيثر غ�سب الزوج 

الق�ساب ! 
�ساب��ط التحقي��ق اأراد ان يك�س��ف م��رة ثاني��ة على 
م�رصح اجلرمي��ة ... وتبننّ ان هن��اك حظرة موا�سي 
تابع��ة للمن��زل وتب��ننّ وجود اآث��ار حلف��ر حديث ... 
قام �سابط التحقيق بحف��ر احلظرة لتظهر مفاجاأة 
جديدة يف الق�سية ... احُلل��ي الذهبية وحلقة الزواج 
اخلا�س��ة بالزوج��ة باالإ�سافة ل�سكن مل��ونّث باآثار 
دم��اء مدفون��ه باأر�سية احلظرة !! ب��داأ ال�سابط يف 
اع��ادة مناق�سة الزوج ... انهار ال��زوج امام ال�سابط 
وهو يبكي ويطالب بالعمل معًا لك�سف قاتل زوجته 
التي يحبها كثرا ! دموع الزوج اخلبيثة اعتاد عليها 
��ه يف ارت��كاب ال��زوج اجلرمية  ال�ساب��ط وازداد �سكنّ
وب��دا احل��ذر يف التعامل معه! كان��ت الب�سمات غر 
وا�سحة على ال�سك��ن واحُللي الذهبية! جلاأ ال�سابط 
حليل��ة لالإيق��اع بالزوج ون��زع اعرتافه بع��د التاأكد 
م��ن ع��دم دخ��ول �سخ���س غري��ب اإىل املن��زل وقت 
عت كل املعلومات املادية باأن الزوج  اجلرمية وجتمنّ
ه��و َمن ارتك��ب اجلرمية ... دخل مدي��ر ال�رصطة على 

ال��زوج اثن��اء مناق�س��ة �سابط التحقيق ل��ه وقال له 
اإن مديري��ة االأدلة اجلنائية اأكدت مطابقة الب�سمات 
عل��ى ال�سكن لب�سمات الزوج كم��ا ان القتيلة تركت 
ن عليه��ا ان قاتلها ه��و زوجها  ورق��ة �سغرة م��دونّ
.. انه��ار الزوج املته��م �رصيعا بع��د ت�سييق اخلناق 
علي��ه اأثن��اء مناق�سته واع��رتف بارتكاب��ه احلادث 
واأن��ه ين��دم على ذلك ام��ام قا�سي التحقي��ق واثناء 
تدوي��ن اقوال��ه ق�سائي��ا ذك��ر للقا�س��ي باأن��ه كان 
يحبه��ا وحن تزوجه��ا ان�سغل قلب��ه بالغرة عليها 
وخ�سو�سا عندم��ا كانت تذهب الأ�رصتها وتتاأخر ... 
كان ال�سيطان يو�سو�س له بانها تلتقي ب�ساب هناك 
... وليلة احلادث ذهبت اىل بيت اهلها وُعدت بعد ان 
جل�س��ُت مع ا�سدقائي ومل اأجده��ا بالبيت ... فعندما 

عادت افتعلت معها م�ساجرة وعننّفتها ومل تنم حتى 
ال�سب��اح ... كن��ُت ا�ستع��دُّ للخروج مبك��راً اىل عملي 
نظرت ايلَّ واأكدت يل بانها زوجة خمل�سة واأح�رصت 
يل �سحن االإفط��ار وفاكهة الأكلها قبل خروجي اىل 
العم��ل ... مل ادري بنف�سي اأم�س��ك بال�سكن وطعنتها 
بقلبه��ا ... متلكني ال�سيطان وه��ي ت�رصخ وانا اكتم 
�سوته��ا ... حبيب��ي ال تقتلن��ي ... اتركن��ي انا حامل 
من��ك ... كانت كلماتها تقابلها طعن��ات ال اأدري ما 

القوة التي �سيطرت عليَّ يف وقتها؟!
 وبع��د ان �سقط��ت م�رصج��ة بدمائها خلع��ُت حليها 
الذهبي��ة واحللقة وقطعُت حديد �سباك احلمام ليبدو 
احل��ادث �رصق��ة واأخفيُت امل�رصوق��ات يف حفرة يف 

حظرة املوا�سي .

توقع��ت الهيئة العامة لالأن��واء اجلوية والر�سد الزل��زايل، االأربعاء، اأن 
يك��ون الطق�س غائم��ا م�سحوبا بارتف��اع درجات احل��رارة اإىل 32م ْ 

اليومن املقبلن.
"طق���س الي��وم، �سيك��ون يف  اأن  وقال��ت الهيئ��ة يف بي��ان �سحف��ي، 
املنطقت��ن ال�سمالية والو�سطى غائمًا م��ع ت�ساقط اأمطار تكون خفيفة 
ال�س��دة يف املنطق��ة الو�سط��ى ومتو�سط��ة ال�سدة يف املنطق��ة ال�سمالية 
وحدوث عوا�سف رعدي��ة اأحيانًا، واملنطقة اجلنوبية بن غائم جزئيًا 

وغائم��ًا، ودرج��ة احلرارة ال�سغ��رى املتوقعة يف مدين��ة بغداد 19 ْم، 
والعظمى 34 ْم".

واأ�س��اف البيان، اأن "طق�س غد اجلمع��ة �سيكون يف املنطقة ال�سمالية، 
غائم��ًا م�سحوب��ًا بت�ساق��ط اأمطار غزي��رة ال�سدة خا�س��ة يف اأق�سامها 
اجلبلي��ة وح��دوث عوا�س��ف رعدي��ة، ويف املنطق��ة الو�سط��ى غائم��ًا 
م�سحوب��ًا بت�ساق��ط اأمطار خفيف��ة اىل متو�سط��ة ال�سدة تك��ون رعدية 
اأحيان��ًا، ويف املنطق��ة اجلنوبي��ة، غائم��ًا، ودرجات احل��رارة، مقاربة 
يف املنطق��ة ال�سمالي��ة وتنخف�س ب�سع درج��ات يف املنطقة الو�سطى 

وترتفع ب�سع درجات يف املنطقة اجلنوبية عن اليوم ال�سابق".

وتاب��ع، اأن "طق�س ال�سبت �سيك��ون يف املنطقة ال�سمالية، غائمًا جزئيًا 
واأحيانًا غائمًا م�سحوبًا بت�ساقط زخات مطر لياًل خفيفة اىل متو�سطة 
ال�س��دة تكون رعدية اأحيانًا، ويف املنطق��ة الو�سطى، غائمًا مع ت�ساقط 
زخ��ات مط��ر خفيف��ة ال�س��دة يف بع�س االأماك��ن تتح��ول تدريجيًا اىل 
غائ��م جزئ��ي خالل الليل"، مردف��ا "اأما يف املنطق��ة اجلنوبية، غائمًا 
م��ع ت�ساقط زخات مط��ر خفيفة ال�سدة تكون رعدي��ة اأحيانًا، ودرجات 
احل��رارة، مقارب��ة يف املنطق��ة ال�سمالية وتنخف�س قلي��ال يف املنطقة 
الو�سط��ى و تنخف���س ع��دة درج��ات يف املنطق��ة اجلنوبية ع��ن اليوم 

ال�سابق".

رجال بأقراط وأساور ومساحيق التجميل..

 عراقيات : نفضل الرجل بشكله الطبيعي بال "ميك اب"
 وعل��ى العك���س من ذلك يرى البع���س اأن ت�سبه الرج��ال بالن�ساء 
�سبحان��ه  اهلل  خلقه��م  الت��ي  الفط��رة  يخال��ف  اأم��ر  وامليوع��ة 
وتع��اىل عليه��ا، واأن اأرت��داء البع���س لالأق��راط واالأ�س��اور وبقية 
االأك�س�سوارات، اأ�ساف��ة اىل اأ�ستخدام امل�ساحيق، فهو اأمر مكروه..
ح�س��ن ولي��د، يق��ول اأن " اخل�س��وع لعملي��ات التجمي��ل، بع���س 
دوافعه��ا مو�سوعي��ة، مثال عم��ل ال�ساب يف وظيف��ة )مودل( يف 
اأح��دى ���رصكات االأزي��اء، اأو ) م��ودل( ريا�س��ي يف �رصكة دعاية 
اأو اأع��الن ريا�سي، واأخرون يج��رون عمليات لغر�س اأزالة بع�س 
الت�سوه��ات". فيم��ا ي��رى م�سطف��ى من��ذر، ان " ال�سب��اب الذي��ن 
يج��رون هذه العمليات، اأو الذين يتجمل��ون ب�سورة غر طبيعية، 
االأك�س�س��وارات،  وي�ستخدم��ون  اأذانه��م  يف  االق��راط  وي�سع��ون 
معظمه��م متاأثري��ن بامل�سل�س��الت واالأف��الم االأجنبي��ة، وهن��اك 
�سب��ب اأخر ه��و اأعتقادهم اأن الفتيات ي�سغله��ن املظهر اخلارجي، 
اأك��رث م��ن اأي جانب اأخر، وم��ن املوؤكد اأن جمتمعن��ا يرف�س هذه 
الظواه��ر. ويعتق��د احم��د، اأن جلوء بع�س ال�سب��اب وحتى الرجال 

يف اأعمار متقدمة، اىل اأجراء العمليات اجلراحية املكلفة لت�سفر 
االأن��ف، اأو اأزال��ة بع�س اجلاعي��د، فاأنها تتعلق بدواف��ع نف�سية اأو 
عدم ثق��ة ال�سخ�س مبظه��ره، واأح�سا�س��ه بالنق���س. وترى، مرمي 
اأن حال��ة االأف��راط يف التجم��ل، لدى بع���س ال�سب��اب اأو اأجراءهم 
عمليات جتميل غر �رصورية، كما اأن اأ�ستخدامهم  لالأك�س�سوارات 
القريبة من التي ت�ستخدمها الفتيات، اأمر غر حمبب، وبراأيي من 
االأف�س��ل اأن يك��ون ال�ساب على طبيعته لكونه )رجل( " . وت�سيف 
" هناك حاالت ا�ستثنائية، ميكن للرجل فيها اأن يجري عمليات 
جتمي��ل، اأذا كان يع��اين من ت�سوه خلقي او غ��ر ذلك والكثر من 
الفتي��ات يرغ��ن بروؤية ال�ساب عل��ى طبيعته، وامله��م هو جمال 
ال��روح الذي يعك�س �سخ�سية الرجل ولي���س ال�سكل امل�سنع. فيما 
تقول اأية، اأن " بع�س الرجال جتدهم منهمكن، ال �ساغل لهم غر 
حت�سن مظهرهم اخلارجي، ولعل ذلك مرتبط بتاأثرهم بالق�س�س 
العاطفية يف امل�سل�سالت االأجنبية، لكن اجلمال هو جمال الروح، 
كم��ا اأن عملي��ات التجميل، لي�س��ت كلها ناجحة فعل��ى الرغم من 
فداح��ة تكاليفها املادية، فاأن بع�سها تف�س��ل وترتك اأثار نف�سية 
خط��رة عل��ى ال�ساب. اما نور، فاأنها ت�س��ر اىل ان نظرة املجتمع 

�سلبي��ة للرجال املهوو�س��ن بالتجميل، ال�سيم��ا اأذا كانت احلالة 
ال ت�ستوج��ب اأجراء عملي��ة، ولي�س هناك �سبب مقن��ع لذلك، وهذه 
العمليات ت��دل على فق��دان ال�سباب ثقته��م باأنف�سهم وجحودهم 
باخللق��ة الرباني��ة. وتتاب��ع " الق�سي��ة ال تع��دو اأك��رث م��ن تقليد 
لنجوم ال�سينما والفنانن، �سباب باأقراط واأ�ساور واثار م�ساحيق 

التجميل موجودة على وجوههم، اأمر غر حمبب باملرة ". 
وتتابع " ومن وجهة نظري، اأرى اأن �سكل للرجل اأف�سل، وهو يف 
حالت��ه الطبيعية، وهناك اأ�ستثناءات تك��ون فيها عملية التجميل 
�رصورية مثل زرع ال�سع��ر، اأو معاجلة بع�س الت�سوهات ". وترى 
ب��راء، اأن عمليات جتمي��ل ال�سباب تواجه الكثر م��ن االنتقادات، 
وهن��اك بع���س النا���س ال يتقبل��ون، ه��ذه الفك��رة الن جمتمعنا 
حماف��ظ، واأعتق��د ال ي�ستح��ب للرج��ل اأن يغر من �سكل��ه من اجل 
ج��ذب انتباه النا�س، فالرجل اأذا كان عل��ى طبيعته بدون ت�سنع 
يك��ون اف�س��ل، ولعل من اأه��م اال�سباب له��ذه العمليات هي رغبة 
يف تغي��ر ال�س��كل جل��ذب االنتباه. وتق��ول د. �س��ايل / طبيبة يف 
مرك��ز البيل لعملي��ات التجميل / اأن " ال�سب��اب يجرون عمليات 
جتميل، الأ�سباب عدي��دة، منها ق�سية الت�سوهات اخللقية الناجتة 

م��ن احلروق اأو احل��روب، وقد يكون ال�سبب ه��و رغبة يف التغير 
ومواكب��ة للتط��ور ". وت�سيف " اأكرث منطقة يج��ري فيها ال�سباب 
عملي��ات جتميل، هي )االنف(، وتبلغ ن�سبة ال�سباب الذين يجرون 
عملي��ات يف املرك��ز م��ا يق��رب م��ن )%30 ( ". وت��رى الباحثة 
االجتماعية هبة قا�سم، ان " بع�س عمليات التجميل ت�سكل نفورا 
اجتماعيا، ب�سب��ب االلتزامات والع��ادات والتقاليد التي ال تتقبل 
ه��ذه الفكرة، لذلك جن��د انها تواجه رف�س��ا اجتماعيا، وقد تكون 
الدواف��ع لعمليات التجميل ) ال �سيم��ا اذا كان ال�سكل مقبوال( هو 
ع��دم وجود الثق��ة يف النف�س، وهناك اأ�سباب اخ��رى اي�سا تتمثل 
بتقلي��د جنوم ال�سينما من اجل جذب االنتب��اه وال �سك ان غالبية 

الفتيات يرون ان طبيعة الرجل هي االجمل.
 ام��ا الباحث��ة النف�سي��ة افراح، ف��اأن لها راأي��ا اأخر اأذ تق��ول " اذا 
كان �س��كل ال�ساب منا�سبا ولي�س في��ه م�سكلة، فال داعي لعمليات 
التجميل، الن تقليد االأخرين يعني انعدام ال�سخ�سية، وخ�سو�سا 
ان بع�س العمليات تقرب �سكل ال�ساب من مالمح و�سكل البنت، اأو 
اأنه��ا تغر �سكله بالكامل، وعندما تنظر اليه وكاأنك ترى �سخ�سا 

اأخر.

بغداد ـ أمير النعيمي و سجاد الطائي

الهجرة: تجاوز أعداد نازحي نينوى والحويجة 
والشرقاط الـ 526 ألفًا

سلطة الطيران المدني تحذر إدارة مطار النجف 
من سحب رخصته

عامرية الفلوجة تعلن الموافقة على استحداث 
كاتب عدل في القضاء للمرة األولى

دوافع الجريمة كثيرة.. لكن الغريب أن ترتكب جريمة باسم الحب والغيرة !

بغ��داد � متابعة : اأعلنت وزارة الهجرة واملهجرين، االربعاء، عن اأعداد النازحن 
من حمافظة نينوى وق�سائي احلويجة يف كركوك وال�رصقاط يف �سالح الدين.

وقال��ت ال��وزارة يف بي��ان �سحف��ي، اإن "اأع��داد النازح��ن من حمافظ��ة نينوى 
وق�سائ��ي احلويج��ة يف كرك��وك وال�رصقاط يف �سالح الدي��ن بلغت 526.281 
نازح��ا منذ بدء العمليات الع�سكرية لتحري��ر نينوى يف ال�سابع ع�رص من ت�رصين 
االول الع��ام املا�س��ي"، مو�سح��ا اأن "ذل��ك ج��اء يف اإح�سائي��ة جدي��دة ك�سفت 
عنه��ا ال��وزارة". واأ�س��اف البي��ان، اأن "467.210 نازح��ا منهم م��ن حمافظة 
نين��وى و41.774 نازح��ا م��ن ق�س��اء احلويج��ة ف�س��ال ع��ن 17.297 نازحا 
م��ن ق�س��اء ال�رصقاط". واأ�س��ار اإىل، اأن "فرق الوزارة امليداني��ة توا�سل ا�ستقبال 
العوائ��ل النازحة وتهيئة املكان املنا�سب الإيوائها اإىل جانب توزيع امل�ساعدات 

واالحتياجات ال�رصورية لها".

بغ��داد � متابعة : حذرت �سلطة الطران املدين،االربع��اء، اإدارة مطار النجف من 
تداعيات اي خروقات اأمنية قد تتعر�س لها حرمات املطار، فيما هددت ب�سحب 

الرخ�سة عند ظهور اي موؤ�رص �سلبي.
وج��اء يف حتذير اأ�سدرته، �سلطة الطران املدين،اأنه "يف الوقت الذي ن�سعى فيه 
نح��و ار�ساء القواع��د واملعاير القيا�سية الدولي��ة وتطبيقها يف عموم املطارات 
العراقية، ويفيِ الوقت الذي نحر�س فيه اأ�سد احلر�س على �سمان توفر متطلبات 
ال�سالم��ة واالمانة للرحالت اجلوي��ة القادمة واملغادرة م��ن واىل مطار النجف 
االأ���رصف الدويل، فاإننا نحمل جمل�س اإدارة املط��ار تداعيات اي خروقات اأمنية 

قد تتعر�س لها حمرمات املطار".

االأنبار � متابعة : اأعلن رئي�س املجل�س املحلي لق�ساء العامرية مبحافظة االأنبار 
�ساكر حممود العي�ساوي، االأربعاء، عن موافقة وزارة العدل على ا�ستحداث مبنى 

لكاتب عدل و�سط الق�ساء للمرة االأوىل.
وق��ال العي�ساوي يف ت�رصي��ح �سحفي، اإن “وفدا م��ن وزارة العدل برئا�سة دلر 
ع��ادل عزيز مدي��ر عام املتابعة يف ال��وزارة وح�سن حممود احم��د اأحد اأع�ساء 
جلنة املتابعة وعمر عبد الرحمن كاتب عدل االأنبار، زار عامرية ال�سمود متهيدا 
لفت��ح مالحظي��ة لكات��ب عدل عامري��ة ال�سمود للم��رة االأوىل بعد رف��ع م�ستوى 

الناحية اإىل ق�ساء من قبل جمل�س املحافظة”.
واأ�ساف اأن “الوفد فتح حم�رص اجتماع وقرر ت�سمية �سامل براك دامي كاتب عدل 
للق�ساء ومن املوؤمل املبا�رصة بالعمل الفعلي للدائرة يف غ�سون اأ�سبوع”، مبينا 
اأن “اإن�ساء مالحظية لكاتب العدل له دور ايجابي يف رفع معاناة اأهايل املدينة 
الذين يقطعون م�سافة 32 كم للو�سول اإىل مدينة الفلوجة الإجناز معامالتهم”.

حقيبة 

بغداد ـ متابعة

بغداد ـ متابعة

بغداد ـ متابعة

بغداد ـ متابعة

المساءلة تصدر توضيحًا 
بشأن إيقاف إجراءاتها في 

وزارة الداخلية

تصديق 3677 معاملة 
لتعويض المتضررين جراء 

العمليات اإلرهابية

األنواء: الطقس غائم مصحوب بارتفاع درجات الحرارة خالل اليومين المقبلين

 عادات وتقاليد املجتمع 
متيل عادة اىل تف�ضيل 

اخل�ضونة والباأ�س والقوة 
لدى الرجل، والأنوثة 
واللني واجلاذبية عند 

الفتاة، ومن هنا فاأن عمليات 
التجميل وا�ضتخدام 

امل�ضاحيق اأمر طبيعي 
لدى الن�ضاء، ف�ضال عن اأن 

ارتدائهن م�ضتلزمات الزينة 
يزيد من جمالهن

�ضابط �ضرطة باب ال�ضيخ 
تلقى اخبارًا من دورية النجدة 
بوجود جثة  لفتاة مقتولة يف 
ه ب�ضحبة �ضابط  دارها، فتوجَّ

الأدلة اجلنائية اىل البيت 
بعد اإجراء الك�ضف البتدائي 

وجد ان القتيلة م�ضابة بـ 17 
طعنة قاتلة اكرثها يف منطقة 
القلب للزوجة ال�ضابة التي مل 

مي�ِس على فرتة زواجها �ضوى 
خم�ضة اأ�ضهر

ُ


