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دبي � س����ي.إن.إن: أقدم رجل إيطالي من صقلية على سرقة 46
قطع حلوى وعبوات علكة بغرض إلقاء القبض عليه، مفضال 
االحتفال بالعام امليالدي اجلديد وراء القضبان على رفقة زوجته 
واأله����ل. وفي بادئ األمر، توجه الرج����ل )35 عاما( إلى مركز 
الشرطة طالبا إلقاء القبض عليه بدعوى أنه يحبذ قضاء الليلة 
في السجن على البقاء مع أسرته. ورفضت السلطات األمنية طلبه 
ألنه لم يقترف جرمية، حسبما نقلت وكالة AGI اإليطالية. فما 

كان منه إال التوجه مباشرة إلى متجر قريب لبيع التبغ، وهدد 
صاحبه بأداة حادة، فيما عمد إلى س����رقة قطع حلوى وعبوة 
علكة، وقبع في انتظار وصول رجال الشرطة بفارغ الصبر إللقاء 
القبض عليه بتهمة السرقة. ولم يشر تقرير الوكالة اإلخبارية 
إلى الدوافع التي أجب����رت الرجل على اللجوء إلى هذه احليلة 
الستقبال العام اجلديد وراء القبضان، شأنه شأن أربعة رجال 

آخرين قرروا االحتفاء به على طريقتهم اخلاصة.

إيطالي: السجن أفضل من البقاء مع أسرتي

نيابة النقض تقبل الطعن في قضية مقتل المطربة سوزان تميم

محامي هشام طلعت: أدلة جديدة سنعلنها في قاعة المحكمة 
ومحامي السكري: 3 بصمات مجهولة ربما تبرئ موكلي

أحمد عفيفي
رمبا لم ينم هش���ام طلعت 
مصطف���ى املته���م بالتحريض 
عل���ى قتل س���وزان متيم ليلة 
االحد عندما ابلغ���وه أن نيابة 
النقض قبلت الطعن في قضيته 
وكذلك محسن السكري، وحسب 
مصادر في الس���جن قام هشام 
مبجرد ابالغه من قبل محاميه 
بقبول الطعن بالسجود شكرا 
هلل وانفرجت اس���اريره وبدى 
وكأنه صغ���ر 50 عاما، وكذلك 
السكري الذي لم يصدق وراح 
يهذي بكلمات غير مفهومة وكأنه 

اصيب مبس.
صحي���ح ان ق���رار النيابة � 
قانونا � غير ملزم حملكمة النقض، 
مبعنى انها من اجلائز ان تقبل به 
او ترفضه، لكن الغريق يتعلق 
بالقش���ة، وان يعيش هش���ام 
والسكري على االمل ولو أليام 

خير من ان يفقداه الى االبد.
الس���بت املاضي كان  مساء 
حدي���ث الفضائي���ات املصرية 
مجتمعة هذا املوضوع، تناولته 
بدقة مستضيفة احملامني ورجال 
القانون، كل يدلي بدلوه، وظهرت 
على محامي هشام طلعت ومحامي 
السكري السعادة، مبديني تفاؤال 
أن القضية س���تنتهي ملصلحة 

االثنني.
فقد قبل���ت نياب���ة النقض 
اجلنائي في مصر الطعن املقدم 
من هيئة الدفاع في قضية رجل 
األعمال هشام طلعت مصطفى 
على حكم اإلعدام الصادر بحقه 
في قضية مقتل املطربة اللبنانية 
سوزان متيم لسببني جوهريني  
هما القصور في البيان املؤدي إلى 
الدليل املستمد من شهادة والد 
املجني عليها والتقرير الذي أعده 
أحد الضباط من شهود اإلثبات ، 

وفق تقرير.

في التحقيقات هي ب� »التقريب«، 
إال أن أبوشقة واملناوي أشارا إلى 
أن ش���رطة دبي لم تبذل اجلهد 
الكافي ملعرفة اجلاني احلقيقي، 
مشيرين إلى أن هناك 36 بصمة 
بينهما ثالث بصمات مجهولة، 
وبينهما كذلك بصمات لسمسار 
يدعى أليكس كازاجي على عالقة 
برياض العزاوي الذي قال إنه 

صديق لتميم.
وأوضح املناوي أن مواصفات 
كازاجي تتطابق مع املواصفات 
التي ذكرها حارس العقار، مشيرا 
إلى أن شرطة دبي أيضا لم تسأل 
جيران متيم، فضال عن أنه رصد 
6 أخطاء بتقرير ال� DNA الذي 
قدمته ش���رطة دبي، فيما لفت 
أبوش���قة إلى أن ادعاء السكري 
بتلقي���ه مبلغ مليون دوالر من 
مصطفى كاذب، حيث أكد األمير 
الوليد بن طالل أن مصطفى كان 
معه ف���ي اليوم الذي فيه ادعى 
السكري أنه تلقى منه األموال، 
في اجتماع حتى الساعات األولى 
من الصباح، فرد عليه املناوي 
قائال »إذا ردي���ت على حديثك 
س���أغرق املركب مبن فيها«، إال 
أن أبوش���قة واملناوي اتفقا في 
النهاية على أن مصطفى تعرض 
ملؤامرة للقضاء على اسمه في 
الس���وق، وعلى سمعته كرجل 

أعمال محترم.
وكان���ت محكم���ة النق���ض 
املصرية قد حددت في نوفمبر 
الرابع من فبراير املقبل موعدا 
املقدم  للنظر بالطعن بالنقض 
من هش���ام طلع���ت مصطفى 
وضابط جهاز مباحث أمن الدولة 
السابق محس���ن السكري على 
حكم اإلعدام الصادر بحقهما من 
محكمة جنايات القاهرة إلدانتهما 
بالوق���وف وراء جرمية مقتل 

املطربة اللبنانية.

النياب���ة رأيها في  وأودعت 
مذكرات الدفاع املقدمة في القضية ، 
حسبما نقل املوقع اإللكتروني 
لهيئة اإلذاعة والتلفزيون املصري 

عن صحيفة »األهرام« امس.
وأوضحت النيابة أن احملكمة 
عول���ت على دليلني ف���ي إدانة 
املتهم ، وهما أقوال والد املجني 
عليها بتحقيقات دبي وباإلنابة 
القضائي���ة في بي���روت ، ولم 
تذكر مؤدي هذا الدليل ، وهو ما 
يجافي نص املادة  310 من قانون 
اإلجراءات اجلنائية  الذي أوجب 
على كل حكم يصدر باإلدانة أن 
يورد م���ؤدي األدلة التي اعتمد 
عليه���ا احلكم ف���ي اإلدانة في 
بيان واضح وجلي ، يبني وجه 

االستدالل على ثبوت التهمة . 

وأش���ارت نياب���ة النق���ض 
اجلنائي إلى أنه إذا خالف احلكم 
املطعون في���ه ذلك ، فإنه يكون 
مشوبا بالبطالن ، ولو اعتمدت 
أدلة  اإلدان���ة على  احملكمة في 
أخرى صحيحة ، ألن األدلة في 
املواد اجلنائية متساندة ، وفق 

التقرير.
النيابة في مذكرتها:   وقالت 
»إن احلكم اعتمد على تقرير قدمه 
أحد الضباط دون أن يورد مؤدي 
هذا التقرير ومدى استدالله ، وما 

جاء به على ثبوت التهمة.
وكش���ف محمد أبوش���قة � 
محامي رجل األعمال هشام طلعت 
مصطفى املتهم بالتحريض على 
قتل الفنانة اللبنانية س���وزان 
متيم � عن أدلة جديدة لم تثر في 

قاعة احملكمة من قبل، موضحا أنه 
ما قيل عن أن مصطفى استخرج 
حملس���ن السكري تأشيرات من 
دبي ولندن لتسهيل عملية تتبع 
متيم مت إثبات خطئه، حيث ثبت 
بالدليل أن الس���كري استخرج 
تأشيرة دبي من شركة إماراتية 
مشهورة، كما استخرج تأشيرة 

لندن بنفسه.
وفند أبوش���قة، ف���ي حلقة 
مساء السبت املاضي من برنامج 
»القاهرة اليوم«، ادعاء السكري 
بأن���ه زار مصطف���ى في منزله 
بالزمالك ف���ي 2008/7/16، في 
حني لم يكن مصطفى مبصر منذ 
2008/7/5، فيما رد أنيس املناوي 
محامي السكري باإلشارة إلى قول 
السكري أن التواريخ التي ذكرها 

العمال يزيلون الثلوج من الطرق             )رويترز(

هشام طلعت

سوزان متيم

محسن السكري

صحتك

التدخين يهدد كبار السن بالعمى
واشنطن � يو.بي.آي: أظهرت دراسة 
أن التدخني الذي يضر بكل األعمار يؤذي 
بصر املدمنني الكبار في السن على وجه 
اخلصوص. وذكر موقع ساينس دايلي أن 
الدارسة التي أعدها باحثون في جامعة 
كاليفورنيا وسوف تنشر في العدد املقبل 
من املجلة األميركية لطب العيون وجدت 
أن التدخني يؤدي إلى الضمور الشبكي 
املرتبط بتقدم العم���ر. ويعد الضمور 
الشبكي أحد أكثر األسباب املؤدية إلى 
العمى عند األميركيني فوق اخلامس���ة 
والستني من العمر. وقالت د.آن كوملان 
وهي أستاذة في طب العيون في معهد 
جوليس ش���تاين بجامعة كاليفورنيا 
»تبني لنا أنه حتى أبصار العجائز سوف 

تتحسن إذا أقلعوا عن التدخني«.

آثار حاتم الطائي معرضة
للهدم في السعودية

 
دبي � العربية: نقلت صحيف����ة »احلياة« امس مخاوف أهالي 
منطقة حائل بالسعودية بشأن احتمال تعرض آثار حامت الطائي 
)قص����ره وقبره( لله����دم والتي آلت إلى مزرع����ة مواطن، ما دفع 
مجموعة من األهالي للذب ع����ن تلك اآلثار بعدما علموا بوصول 

معدات لهدمها.
ونفى دالي العضيباوي صاحب املزرعة التي تضم قصر حامت 
الطائي وقبره أن يكون القصر هدم في قرية توارن )35 كيلومترا 

من مدينة حائل(.
وأضاف للصحيف����ة »أن أحد أقاربه هدم قصرا طينيا بالقرب 
من قصر الطائي لتوسيع الطريق إليه«، مضيفا أنه فوجئ بأعداد 
من أهال����ي املنطقة جاءت لزيارته في منزله بالقرية التي حتوي 

قصر وقبر الطائي.
وأشار إلى أن بعض املواقع اإللكترونية ورسائل جوال ناشدت 
املسؤولني عن اآلثار والتراث التدخل بعد وصول معدات الهدم إلى 

قبر وقصر حامت الطائي في توارن.
وعن إثبات أن القصر يخص حامت الطائي قال: »إن نحتا على 
صخرة ف����ي أحد أركان القصر عثر عليها عام 1383 ه�، أثبتت أن 
القصر كان يقطنه حامت الطائي، إذ كان عبارة عن وصية من حامت 

الطائي البنه عدي«. 
وأض����اف أن هناك دالئل تؤكد أنه عاش ومات في القصر، مثل 

الضريحني وبئر ماء شيد على شاكلة بناء قدمي جدا.
وفيما أوضح مدير جهاز السياحة في املنطقة م.مبارك السالمة 
أن هناك لوحات إرشادية توضح موقع منازل حامت الطائي، وأن 
قصره وقبره مدرجان ضمن املرحلة الثانية لتهيئة املواقع السياحية، 
ذكر مواطنون أنه على رغم أن بعض آثار الطائي واضحة للعيان 
إال أنه����ا تعاني اإلهمال، وأن قصره الذي يقع حاليا ضمن مزرعة 

ميلكها مواطن حلق اخلراب غالبيته، ولم تبق منه إال أسوار.

أزمة املنتقبات الزالت مستمرة

مروة الشربيني مع زوجها وابنها

القاه���رة � يو.بي.آي: قضت 
محكمة مصرية امس مبشروعية 
التربية  قرارات أصدرها وزيرا 
والتعليم العالي مبنع الطالبات 
املنتقبات م���ن أداء االمتحانات 
الدراس���ية. ورفض���ت محكمة 
القضاء اإلداري في قرار أصدرته 
امس استئنافا تقدم به عدد من 
املنتقبات يطالنب برد  الطالبات 
قرار الوزيرين مبنعهم من أداء 
االمتحانات في املدارس واجلامعات 
الت���ي تديرها الدول���ة. وكانت 
الطالبات قد طعن بدس���تورية 
ق���رار الوزيرين باعتباره ميس 
حقوقهن واحلريات الشخصية 

التي كفلها لهن الدستور.
وقالت محكمة القضاء اإلداري 
في حيثيات حكمها إن قرار منع 
دخول الطالب���ات وهن يرتدين 
النقاب لم يكن القصد منه تقييد 
حري���ة الطالبات بهدف االنتقام 
منهن ألسباب شخصية، وإمنا 
املقام األول  القرار في  استهدف 

املصلحة العامة.
وأضافت احملكمة أن اجلامعة 
ح���ددت أس���بابا وجيهة حلظر 

توأم.. 
في عامين

فلوري���دا � يو.بي.آي: حالت 
دقائق معدودة دون والدة طفلني 
أميركيني توأم في العام نفس���ه 
ليلة رأس السنة في مدينة متبا 

بوالية فلوريدا.
ونقل���ت صحيف���ة »متب���ا 
تريبي���ون« األميركية احمللية 
عن والد الطفلني خوان فاليسكو 
ان زوجت���ه مارغريتا خضعت 
جلراح���ة في مستش���فى »متبا 
جنرال« فأجنبت طفلها األول قبيل 
منتص���ف ليل اخلميس املاضي 
والثاني بعد منتصف الليل بدقيقة 

واحدة يوم اجلمعة.
وهذا يعني ان ستفانو الطفل 
األول الذي ولد في املستش���فى 
في العام 2010 وش���قيقه التوأم 
هو األخير ال���ذي ولد في العام 

.2009
وقالت الطبيبة كاثرين لينتش 
انه على الرغم من كون الصبيني 
توأما إال انه سيكون لكل منهما 

عيد ميالده اخلاص.

بك���ني � يو.ب���ي.آي: ضربت 
عاصفة ثلجي���ة قوية العاصمة 
الصينية بكني امس أدت الى إقفال 
الطرق وعرقلة املواصالت وإعاقة 

الطيران.
أنباء الصني  ونقلت وكال���ة 
اجلديدة »ش���ينخوا« عن إدارة 
املطار الدولي ف���ي بكني أن 120 
رحلة دولية وداخلية أجلت جراء 
العاصف���ة الثلجية فيما ألغيت 
86 رحلة أخرى في الوقت الذي 
أقفلت السبل املؤدية إلى املطار 

بالثلوج. 
وذكرت محطة األحوال اجلوية 
الثلوج  أن  املركزية الصيني���ة 
غطت طرق املدين���ة في الوقت 
الذي يتوقع فيه انخفاض درجة 
احلرارة إلى 16 درجة حتت الصفر 
خالل األيام الثالثة املقبلة وهي 
أدنى درجة حرارة منذ ثمانينيات 

القرن املاضي.
وتأثرت حركة املطارات في 

أكثر من مدينة صينية.

القاهرة � العربية: أكدت وزارة 
اخلارجية املصرية نيتها مساندة 
جهود أسرة الصيدالنية الراحلة 
مروة الش����ربيني، في الطعن في 
ق����رار النيابة العام����ة في مدينة 
دريسدن األملانية، بحفظ التحقيق 
مع الشرطي الذي أطلق النار على 
زوج م����روة الش����ربيني. وقالت 
الوزارة، إنه »رغم احترامنا للقضاء 
األملان����ي ولق����رار النيابة بحفظ 
التحقيق في ضوء ما خلصت إليه 
من إطالق الشرطي النار بطريق 
اخلطأ على زوج الفقيدة، إال أنها 
ستساند جهود األسرة في الطعن 

على قرار النيابة«.
وأشارت إلى أنه »منذ اللحظة 
األولى لوق����وع اجلرمية، بادرت 
س����فارة مصر في برلني بتكليف 
مكتبي محاماة أملانيني على نفقة 
الدول����ة لتمثيل مصال����ح عائلة 
الفقيدة. واستمر املكتبان بالعمل 
حتى أصدرت محكمة دريس����دن 
أقصى عقوبة جنائية مقررة في 
القانون األملاني ضد اجلاني، وهي 
السجن املؤبد«. وأسفت الوزارة ملا 
قالت انه »سعي من بعض احملامني 
العاملني في اخلارج لتغطية فشلهم 
في متابعة القضية من خالل إلقاء 
اللوم على وزارة اخلارجية على 

أثناء االمتحانات والتي  النقاب 
تعد م���ن الضروري���ات، حيث 
يصعب إف���راد إجراءات خاصة 
للتحقق من الطالبات املنتقبات 
لدى دخولهن جلان االمتحانات 

املتناثرة.
وأوضحت احملكمة أن وسائل 
التكنولوجيا احلديثة وخاصة 
التلفونات احملمولة ومستلزماتها 
والتي بلغت ح���دا متناهيا في 
صغر حجمها أضافت عبئا جما 
على أعم���ال املراقبني في جلان 

االمتحان���ات بات م���ن الصعب 
اكتش���افها، مشيرة الى أن األمر 
يزداد صعوبة ومش���قة في ظل 
ارتداء النقاب أثناء أداء االمتحانات 
والذي قد تتس���تر وراءه بعض 
الفتيات بغ���رض ارتكاب أعمال 
الغش في االمتحانات أو غيرها 
من احملظورات التي متثل اخالال 
جسيما بأعمال االمتحانات ويسيء 
إل���ى زميالتهن  الوقت  في ذات 
املنتقبات الذين ارتضوا بالنقاب 

رداء دائما لهن.

غي����ر احلقيقة«. وكان����ت عائلة 
الشربيني قد أعلنت عن غضبها 
من القضاء األملاني بسبب توقف 

االدعاء األملان����ي عن نظر قضية 
محاولة القت����ل التي تعرض لها 

زوج مروة الشربيني.

عاصفة ثلجية تضرب بكين وتعرقل الرحالت الجوية

المحكمة: ال نقصد تقييد حرية الطالبات بهدف االنتقام منهن 

منع المنتقبات في مصر من أداء االمتحانات

الخارجية المصرية تطعن في حفظ التحقيق األلماني
ضد مطلق النار على زوج مروة الشربيني


