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مقتبس من قصة حقيقية لفتاة قتلت في الضفة الغربية

حيثيات الحكم في قضية سوزان تميم ستودع النيابة غدًا

أوباما ينددبـ»غباء« الشرطة
 ويؤجل مؤتمره لعيون بويل

املختصة بتسلم نسخة من احليثيات، 
لم تتس����لمها حتى اآلن.مشيرا إلى أن 
النيابة العام���ة هي أول م���ن يحصل 
على نسخ��ة من حيث���يات األحك���ام 

ف���ور إي��داع احملاك���م له���ا.
وأوضح املستشار محمد حلمي قنديل 
أن املستش����ار محمدي قنصوه رئيس 
محكمة جنايات القاهرة التي أصدرت 
احلكم باإلدانة ف����ي القضية املذكورة، 
أكد أنه فور إي����داع احملكمة حليثيات 
وأسباب حكمها، فإنه سيسلمه يدا بيد، 
العام األول لنيابات  باعتباره احملامي 
وسط القاهرة، وهو األمر الذي لم يحدث 
كون احملكمة لم تودع احليثيات حتى 

اآلن لالطالع عليها.
 مؤكدا أن ما نشرته الصحيفة اخلاصة 
بعددها الصادر امس من حيثيات للقضية، 
مختلق جملة وتفصيال، ومجرد تكهنات 

صحافية ال متت للواقع بصلة.

اآلن، ك����ون تلك احليثي����ات في طور 
املراجع����ة والتنقيح، مش����يرا إلى أن 
احملكمة س����تودع حيثيات احلكم غدا 
السبت ليطلع عليها الدفاع عن املتهمني، 

والنيابة العامة.
من جانبه، قال املستشار محمد حلمي 
قندي����ل احملامي الع����ام األول لنيابات 
وس����ط القاهرة، إن نيابة وسط وهي 

القاه����رة: نف����ت مص����ادر قضائية 
لوكالة أنباء الشرق األوسط أن تكون 
دائرة محكمة جنايات القاهرة برئاسة 
املستش����ار محمدي قنصوه قد أودعت 
حيثيات حكمها بإع����دام رجل األعمال 
هشام طلعت مصطفى، وضابط الشرطة 
السابق محسن السكري، في قضية مقتل 

املطربة اللبنانية سوزان متيم.
وأكد املستشار محمد جاد عبدالباسط 
عضو اليمني بدائرة محكمة اجلنايات 
التي أصدرت احلكم، أن ما نشرته إحدى 
الصحف اخلاصة الصادرة بتاريخ أمس 
حول إيداع احملكم����ة حليثيات حكمها 
وأسباب اإلدانة في القضية، غير صحيح 
على اإلطالق وال أساس له من الصحة 

ومجرد »فبركة صحافية«.
وأض����اف عبدالباس����ط أن محكمة 
اجلنايات برئاس����ة املستشار محمدي 
قنصوه لم تودع حيثيات احلكم حتى 

لندن – يو. بي.آي: اضطر الرئيس 
االميركي بارك اوباما إلى تأجيل موعد 
مؤمتره الصحافي املتلفز ألنه تزامن مع 
موعد مشاركة جنمة برنامج املواهب 
البريطاني »بريطانيا لديها موهبة« 
سوزان بويل في برنامج »توداي شو« 
على ش���بكة »ان.بي.سي« االميركية. 
ونقلت مجلة »اوكي« البريطانية عن 
مصدر تلفزيوني ان »شبكات التلفزة 
متتثل عادة حتى وان كان االمر في وقت 

ذروة املتابعة التلفزيونية ألن هذا كفيل بخسارتهم 
مالي���ني الدوالرات في العائدات االعالنية، لكن »ان.

بي.سي« رفضت تأجيل ظهور سوزان في البرنامج 
وما كان على البيت االبيض اال ان يرضخ«. يش���ار 
إلى ان بويل )48 س���نة( قالت خالل مشاركتها في 
البرنامج هذا االسبوع ان الشهرة اشبه بان يضرب 
املرء »بكرة قدم عمالقة«. واضافت »كل شخص يجد 

االمر صعبا فاخلروج من العتمة يشبه 
الى حد ما االنطالق في رحلة طويلة«. 
وخالل مؤمتره الصحافي، ندد اوباما 
بالتصرف »الغبي« لرجال الشرطة 
الذين اوقفوا جامعيا اسود في منزله 
العتقادهم انه كان يحاول سرقته، وقد 
اعاد هذا التوقيف مسألة العنصرية 
في الواليات املتحدة. وكان اوباما يرد 
على سؤال خالل مؤمتر صحافي عن 
اعتقال هنري لويس غيتس االخصائي 
في الدراسات االفريقية � االميركية في جامعة هارفرد، 
االسبوع املاضي. وقد عمد االستاذ اجلامعي الذي نسي 
مفاتيح شقته الى دفع الباب كي يتمكن من الدخول، 
االمر الذي حدا بجارته الى اس���تدعاء الشرطة ظنا 
منها انه خلع الباب كي يس���رق املنزل. وقال اوباما 
ان »الشرطة تصرفت بطريقة غبية باعتقالها رجال 

مع تقدميه دليال انه في منزله«.

رونالدو

املستشار محمدي قنصوه

محمد اخلالوي

سوزان متيم

العربية. نت: من املقرر ان يشارك 
جنم كرة الق���دم البرازيلي في فيلم 
إيراني يتحدث عن حلم لم يتحقق 
لفتاة فلس���طينية بلقائه بس���بب 

مقتلها.
وقد أعلن مكتب التجارة البرازيلي 
- اإليران���ي املش���ترك ان رونالدو 
س���يحضر خصيصا الى لبنان من 
اجل تصوير الفيلم الذي تدور أحداثه 
حول الطفل���ة »النيرب« التي كانت 
قد رأت رونالدو خ���الل جولته في 
الشرق األوسط عام 2005. وأكد وكيل 
الالعب البرازيلي فابيانو فرح مشاركة 
رونالدو ف���ي الفيلم الذي س���يبدأ 
تصويره مطلع سبتمبر في لبنان، 
ولم يتم االتفاق بعد على عنوان نهائي 
للفيلم املقتب���س عن قصة حقيقية 
لفتاة فلسطينية تبلغ من العمر 13 

عاما كانت حتلم بلقاء جنم كرة القدم 
عندما زار الشرق األوسط في مه����مة 
إنسانية في عام 2005، غير ان ذلك 
ل���م يت���سن لها ملقت���لها في الض���فة 

الغرب����ية.
 ومن املتوقع ان يبصر الفيلم النور 
في يونيو من العام القادم، ولم تشر 
وسائل اإلعالم التي تداولت اخلبر الى 
مقدر األجر الذي سيتقاضاه رونالدو 

جراء مشاركته في الفيلم.
ومن املع���روف ان رونالدو عنينّ 
سفيرا للنوايا احلسنة لبرنامج األمم 
املتحدة اإلمنائي منذ عام 2000 وقام 
بزيارة إلسرائيل والضفة الغربية في 
عام 2005 كجزء من حملته ضد الفقر 

في جميع أنحاء العالم.
وكان يلعب لن���ادي ريال مدريد 

في ذلك الوقت.

رونالدو يشارك في فيلم يتحدث
 عن طفلة فلسطينية كانت تحلم بلقائه
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صحتك

)سي. إن. إن(: كشفت دراسة بجامعة بوسطن األميركية، 
عن قيام علماء بصنع عدسات الصقة قادرة على امتصاص 
وحتويل األدوية، من العيون إلى داخل جوف اإلنسان، 
صاحلة لالستخدام ل� 30 يوما متتالية، وذلك عوضا عن 
قطرات العيون التي ظهر أن 90 % منها غير فعال، بحسب 
األبحاث. وقال دانيال كوهني، أحد معدي الدراس���ة التي 
نشرت مبجلة متخصصة بأمراض العيون والنظر بعدد 
يوليو اجلاري: »إن الطريقة األساسية التي تختلف فيها 
العدسات التي صنعناها عن غيرها، أنها قادرة على توفير 
كمي���ات كبيرة من األدوية التي يتم إدخالها إلى جس���م 
اإلنسان مبعدالت ثابتة، لفترة طويلة من الوقت، وهو 
األمر الذي لم يتمكن أحد من القيام به سابقا«. وأوضح 
كوهني أن العدسات التي مت صنعها في السابق للقيام مبثل 
هذه املهمة، لم تتمكن من إدخال األدوية إلى داخل جسم 
املرضى بالس���رعة أو باملعدالت املطلوبة. وأشار كوهني 
إلى أنه في النماذج الس���ابقة، كان يتم إذابة األدوية في 
العدسات املصنوعة عادة من مواد »هالمية مائية«، والتي 

لم تتمكن من القيام بهذه املهمة بالسرعة الكافية.
وباملقابل، ذكر كوهني أن النموذج اجلديد، شبيه باخلبز 
املدخن، إذ يحتوي في منتصف العدسة على جيب صغير 
يحتوي على األدوية املزمع إدخالها إلى جسم اإلنسان، 
مؤكدا أن العدسة صممت بطريقة ال تؤثر على وضوح 

رؤية املستخدمني.

عدسات الصقة إلدخال األدوية
 إلى جسم اإلنسان

»يونسيف« تحث المجتمع الدولي على مواصلة محاربة اإليدز

سر رشاقة بيال.. نصف وجبة
لوس اجنيليس � يو.بي.آي: كش���فت املمثلة االميركية جيسيكا بيال ان سر رشاقتها 

الدائم هو اكلها على الدوام نصف وجبات الطعام التي تقدم اليها.
وذكر موقع »شوبيز سباي« االميركي ان بطلة  فيلم »ايزي فيرتيو« التي تواعد حاليا 
مغني البوب االميركي جاس���ن تيمبر تلتزم بأكل احلص���ص الغذائية الصغيرة حتى ال 
يزيد وزنها. وقالت بيال 27 س���نة، البد من ايج���اد توازن خاصة عند االكل فأنا  ال اتقبل 
فكرة منع نفس���ي عن اي ش���يء لذيذ. واضافت: انا اقول انه البد من اكل كل شيء نحبه 
وامنا بكميات قليلة وانا دائما اقسم الوجبة بالنصف انا لست كاملة واحيانا اغير العادة 

ولكن هذا هو الهدف.

برلني: طالبت منظمة حماية 
الطفولة »يونسيف« مبواصلة 
اجلهود الدولية وخاصة من قبل 
الدول الصناعية والغنية حملاربة 
مرض نقص املناعة املكتس����بة 

»االيدز«.
ودعت املنظمة في تقرير لها 
االسبوع املاضي مبناسبة انعقاد 
املؤمتر الدول����ي ملكافحة االيدز 
في جنوب افريقيا اليوم الدول 
الغنية الى تكثيف مس����اعداتها 
للدول الفقيرة من خالل ارسال 
االدوية املضادة للمرض ومواصلة 
املعاجلة املجانية للمصابني في 

تلك الدول.
ع����ام  مدي����رة  وح����ذرت 
أملانيا ريجينا  »يونسيف« في 
شتاخيلهاوس من ان تؤدي االزمة 
املالية الت����ي جتتاح العالم الى 
خفض التبرعات التي تس����اهم 
بها حكومات ومعاهد ومجموعات 
صناعي����ة، اضافة الى منظمات 
انسانية تبذل جهودها حملاربة 

مرض االيدز.
واعلنت اليونسيف ان فرعها 
في أملانيا يقوم بتقدمي الدعم ل� 12 
دولة في افريقيا حملاربة املرض 
من خالل خطط لرعاية االطفال 
واحلوام����ل والرض����ع وتأمني 

املستلزمات الطبية لهم.
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غواصة الهند النووية
من املقرر ان تبدأ الهند في يوم االحد جتاربها البحرية الول غواصة مصنعة محليا 
وتعمل بالطاقة النووية وحتمل الصواريخ البالستية، وهي اخلطوة التي تعتبر قفزة 
كبيرة لقوات الدفاع البحرية للدولة، حيث تنضم الى نادي الدول التي تقوم بتصميم 
وتشغيل الغواصات النووية. وتعتبر الغواصة اجلديدة آي ان اس اريهانت هي االولى 
من اربع غواصات بحرية والتي يجري تش���ييدها في اطار مش���روع السفن املتقدمة 

تكنولوجيا ايه.تي.ڤي والسري للغاية.

احلجم مقارنة بالغواصات الروسية

سـتبدأ التجارب البحرية للغواصة آي ان اس 
اريهانت ولعدة اشهر عقب دخولها مياه خليج البنغال 

وذلك عن طريق ميناء ڤيشاكاباتنام

املصادر: األمن العاملي، بهارات راكشاك، تقارير إخبارية.

تصميم الغواصة اجلديد مت بناء على
 تصميم الغواصة شارلي ـ 1 واملستأجرة من االحتاد

 السوفييتي السابق الى الهند في الفترة من 1987 الى 1991

عدد الطاقم 100
الوزن 5.500 ـ 6.500 طن

السرعة على السطح من 12 الى 15 عقدة
السرعة حتت املاء من 30 الى 34 عقدة

املفاعل النووي 80 ميغاواط
اريهانت 30 )12 اس ال بي ام(

الصواريخ املمكن حملها
املدى )كلم(

احلمولة )كغم(
القطر )متر( سجاريكااجني اي اي اي اس ال

الصني

500 كلم

نيودلهي

الهند

مومباي

احمليط الهندي خليج البنغال

ڤيشاكاباتنام

اخلليج 
العربي

باكستان
افغانستان

الخالوي يطلق ألبومه الغنائي األول 

القبض على سعودي تباهى بحياته الجنسية 
خالل برنامج »أحمر بالخط العريض« !

الري����اض � د.ب.أ: يطل����ق املطرب الس����عودي محمد اخلالوي خالل 
األس����بوع املقبل ألبومه الغنائ����ي األول »طولت الغيبة« بعد غياب عن 
الساحة الفنية اس����تمر 5 سنوات بعدما وقع مؤخرا مع شركة التكامل 
لالنتاج التي تتولى توزيع ألبومه. وقال املكتب اإلعالمي للخالوي في 
بيان لهان األلبوم يضم 11 اغنية هي »شاطر« و»منية النفس« و»ما شاء 
اهلل« و»كل ثانية« و»كيف بدري« و»انت لي« و»طولت الغيبة« و»من 

زمان« و»ولهان« و»نسيتوها« و»مالك قلبي«.

الرياض � أ.ف.پ: ألقت السلطات القبض على 
سعودي تباهى بحياته اجلنسية وبالتفصيل، خالل 
برنامج »احمر باخل���ط العريض« الذي تعرضه 
املؤسسة اللبنانية لإلرسال )ال بي سي(، حسبما 
افادت به صحيفة »اراب نيوز« الناطقة باإلجنليزية 

في عددها امس.
واعتقل مازن عبداجلواد في جدة )غرب( بعد 
ان شارك االسبوع املاضي في حلقة ضمن البرنامج 
الذي يعرف بتن���اول مواضيع جريئة ذات طابع 
جنسي احيانا، ويحظى مبتابعة واسعة النطاق 

في اململكة.
وقال عبداجلواد خالل البرنامج انه قام بأول 
عالقة جنس���ية بينما كان في الرابعة عشرة من 

العمر فقط ثم اخبر عن تفاصيل عالقاته اجلنسية 
التي تلت ذلك.

واشار خصوصا الى استخدامه تقنية البلوتوث 
عبر هاتفه اجلوال للدخول في عالقات مع سعوديات 
واحلصول على مواعيد غرامية في اململكة التي 
يحظ���ر فيها قطعا اختالط اجلنس���ني. كما أطلع 

اجلمهور على وصفة ملادة مثيرة جنسيا.
وفي اعقاب مداخلته التلفزيونية تقدم نحو مائة 
شخص بشكاوى ضد عبداجلواد امام السلطات 
القضائية ما اسفر عن اعتقاله بحسب الصحيفة 
التي اشارت ايضا الى انه يواجه امكانية مالحقته 
بتهمة اقامة عالقات جنسية خارج الزواج. وميكن 

ان يحكم على الرجل بالسجن او اجللد.

دبي � د.ب.أ: ألقت شرطة دبي القبض على عجوزين عربيني 
كونا تش���كيال عصابيا لسرقة احملال التجارية بكسر ابوابها 

عنوة باالمارات.
وقالت ش���رطة دبي في بيان لها امس ان احد املتهمني في 
العقد الس���ابع والثاني اصغر منه ولم مينعهما تقدمهما في 
الس���ن من ارتكاب اجلرائم فشكال عصابة ثنائية سطت على 
اكثر من عش���رين محال جتاريا وبل���غ معدل جرائمهما ثالث 

سرقات يوميا.
واشارت الشرطة في بيانها الى ان عدة جهات امنية عملت 
على البحث عن املتهمني بعد تعدد جرائمهما في انحاء دبي، 

الى ان مت التوصل الى مقر سكنهما.
واض���اف البيان انه مت ضبط احد املتهمني وبحوزته جزء 
من املبالغ التي سرقها وكميات كبيرة من االحذية واملالبس 
الرياضية ومت ضبط االدوات التي استخدماها في كسر االبواب 

واخلزائن.
ومبواصلة البحث والتحري مت القبض على املتهم الثاني 

في اثناء محاولته الهرب عبر مطار ابوظبي الدولي.

عجوزان يسطوان على ثالثة 
محال تجارية يوميًا في دبي

سوزان بويل


