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محسن السكريهشام طلعت

طبيب جاكسون: حاكموني إذا ثبت تورطي في وفاة مايكل
لوس أجنيليسـ  يو.بي.آي: أعلن محامي د.كونراد موراي الذي 
كان الطبيب الشخصي مللك البوب األميركي الراحل مايكل جاكسون 
ان موكله موجود في لوس أجنيليس ويستعد للذهاب إلى احملكمة 

في حال وجهت إليه اتهامات في قضية وفاة النجم الراحل.
وقال احملامي جاي مايكل فالناغان ملوقع »بيبول« األميركي ان 
موكله سيكون موجودا في احملكمة مضيفا انه ال يستطيع تأكيد 
التقارير التي تتحدث عن عزم املسؤولني في القضية اتهام موراي 

بالقتل غير املتعمد.
يشـــار إلى ان وفاة جاكســـون )50 عاما( املفاجئة في يونيو 
املاضي أعلنت جرمية قتل بعد اكتشاف معدالت مرتفعة من مخدر 

»بروبوفول« واملهدئات في دمه.
وكان موراي ومقره تكساس موضع حتقيق على خلفية عالجه 

د.كونراد مورايللنجم الراحل في الوقت الذي سبق وفاته.

ثروة بالماليين تهبط على سوداني.. ويرفضها
 اإلماراتـ  د.ب.أ: حتول موظف 
سوداني يعمل باالمارات الى جنم 
يتحدث عنه الشـــارع اإلماراتي 
وتتسابق وسائل االعالم احمللية 
إلى مقابلته بعد أن هبطت عليه 
ثروة من الســـماء تقدر بخمسة 
ماليني درهـــم إماراتي ال يعرف 

مصدرها حتى اآلن.
وقال املوظف هاشم عباس 
محمد، لوكالة األنباء األملانية 
)د.ب.ا( امـــس إنه كان ينتظر 
اضافـــة راتبه )خمســـة آالف 
درهم( حلسابه في بنك إماراتي 
وعندما ذهب آللة الصراف اآللي 
اكتشف ان حســـابه املصرفي 
أضيف له خمسة ماليني و200 

الف درهم.
وعلـــى الرغم مـــن انه كان 
يستطيع سحب جزء كبير من 
املبلغ في احلال ومتاح له حتويل 
الرصيـــد ألي بنك آخر داخل او 
خارج اإلمارات اال انه قرر فورا 
الرجوع إلى البنك ملعرفة مصدر 

هذه االموال.
وأوضح املوظف الســـوداني 

البنك  بـــأن موظفي  أنه فوجئ 
ال يعلمون شيئا عن هذا املبلغ 
الكبير وأصابتهم الدهشة الشديدة 

من اضافته لهذا احلساب.
وغادر املوظف السوداني البنك 
وهو ال يعلـــم مصير هذا املبلغ 
وهل سحب من حســـابه أم ال، 
وأوضح: »طلبت من ادارة البنك 
سحب هذا املبلغ من رصيدي فال 

أريده حتت أي مسمى«.
وأعرب عن امله في أن يجد من 
يتكفل بتعليم ابنيه، قائال: »ابني 
االول بدأ دراســـة طب االسنان 
في عجمان وتوقف لعدم قدرتي 
على سداد نفقاته وابني الثاني 
البشري في  بدأ دراســـة الطب 
پولندا ولم يكمل الرتفاع النفقات 

الدراسية أيضا«.

الفني حملكمة النقض اســـتخراج 
التصاريـــح اإلعالميـــة للصحف 
القومية واملستقلة وعشرات القنوات 
الفضائية لتغطية أولى جلســـات 
طعن هشام طلعت مصطفى على 
حكـــم اإلعدام. من جهة اخرى قال 
احملامى شوكت عزالدين، عضو هيئة 
الدفاع عن محسن السكري، الضابط 
الســـابق بأمن الدولـــة واحملكوم 
عليه باإلعدام بتهمة قتل املطربة 
اللبنانية سوزان متيم إنه سيفجر 
العديد مـــن املفاجآت في احملكمة. 
وأوضح عزالدين لـ »اليوم السابع« 
أنه ســـافر إلى مدينة دبي بدولة 
العربية املتحدة، وعاين  اإلمارات 
الرماية،  مســـرح اجلرمية ببرج 
واطلع على حتريات شـــرطة دبي 
وحصل على أدلة براءة جديدة من 
دبي، مشيرا إلى أن محكمة اجلنايات 
عاقبت السكري دون االلتفات إلى 
األدلة التي حجبتها أجهزة التحقيق 
بدبي، والتي لم تتمكن هيئة الدفاع 

من احلصول عليها.

النقض ـ ان يبرئ هشــــام طلعت 
مصطفى، مؤكدا ان موكله ال عالقة 
له من قريب او بعيد بهذه القضية، 
والدليل انه )اي هشام( حني سمع 
بزج اسمه فيها كان خارج البالد 
وقتها وكان من املمكن ان يظل في 
اخلارج او يلجأ الى بريطانيا ملجأ 
الهاربني، لكنه عــــاد طواعية الى 
القاهرة ليضع نفسه أمام القضاء 

واثقا متاما من البراءة.

والد القتيلة لن يحضر

وفي السياق نفسه، أكد محمد 
حسن احملامي عن عبدالستار متيم 
والد املطربة سوزان متيم ان موكله 
يتوقع قبول الطعن املقدم على حكم 
اإلعدام الصادر بحق هشام طلعت، 
وذلك لوجود العشرات من مذكرات 
الطعن املقدمة حملكمة النقض والتي 
تضمنت تفنيد األخطاء القانونية 
بحيثيات احلكم، وذكرت أســــبابا 

قوية لنقضه.
وأوضح حسن، أن والد سوزان 

متيم ســــيغيب عن أولى جلسات 
نظر الطعن مبحكمة النقض، وذلك 
خلوفه مــــن أي اعتداء، فضال عن 
عدم وجود صفة قانونية حلضوره 
باحملكمة فهو مدع باحلق املدني.

وأشــــارت مصــــادر قريبة من 
عائلة هشام طلعت مصطفى أنه 
يبدي اقتناعه وسعادته مبذكرات 
الطعن املقدمة مــــن هيئة الدفاع، 
وأكــــد مصدر أن ســــحر طلعت ـ 
الشقيقة الصغرى لهشام طلعت 
ـ جتري اتصــــاالت مكثفة بجميع 
أعضاء هيئة الدفاع لالطمئنان على 
الوضع القانوني لهشام ومذكرات 
الطعن التي قدمها جميع احملامني 
ونســــبة قبول الطعن على حكم 

اإلعدام في أولى اجللسات.
فيما قال بهاء أبوشقة، إنه من 
املتوقع أن يتم إصدار القرار بنقض 
حكم اإلعدام في أول جلسة، مشيرا 
إلى أن جميع أعضاء هيئة الدفاع 
قدمت مذكرات طعن تتضمن أسبابا 
قوية لطعن احلكـــم. وبدأ املكتب 

على القتل. رمبا تلك كانت الغلطة 
الكبيرة التي وقع فيها فريق الدفاع 
عن هشام حيث األدلة قاطعة على 
ارتكاب محسن السكري للجرمية، 
وهذا ما جتنبه فريق الدفاع اجلديد 
بقيادة د.بهاء الدين ابوشقة حيث 
انفصل متاما عن دفاع الســــكري 
غير عابئ باملرة بإدانة السكري او 
براءته، املهم هو إنقاذ رقبة هشام 
من حبل املشنقة، وهذه اجلزئية 
حني صرح بها ابوشقة في برنامج 
»القاهرة اليوم« على قناة األوربت 
أثارت حفيظة محامي السكري مما 
جعله يقول ما معناه: اذا كان هدفكم 
تبرئة هشام فقط فسأقلب الطاولة 
على رؤوس اجلميع و»علّي وعلى 

أعدائي«!
وذلك كله يعطيك انطباعا بأن 
األمر كله لعبة و»شطارة« محامني، 
إال ان د.محمد ابوشــــقة جنل بهاء 
الدين ابوشقة قال في برنامج »حق 
الرد« على قناة احلياة الفضائية 
انه واثق متامــــا ـ اذا ما مت قبول 

حلظتهــــا رمبا ســــيموت االثنان 
)هشام والسكري( من الفرحة، او 
ان ينطق القاضي برفض الطعن، 
فيموت االثنان ايضا رمبا من الرعب 
واحلسرة قبل ان يسلما رقبتيهما 
القضية  لعشــــماوي. وألهميــــة 
وحساسيتها أتابعها بانتظام شديد 
عبر الصحف والفضائيات وهذه 
املتابعة وضعتني في حيرة شديدة، 
فإذا سمعت محامي هشام طلعت 
د.بهاء الدين ابوشقة وسمعت ايضا 
كالم ابنه عبــــر الفضائيات وهما 
يتكلمان بثقة متناهية أليقنت ان 
موكلهما بريء براءة الذئب من دم 
ابن يعقوب، وإذا استرجعت احداث 
القضية بتفاصيلها املذهلة أليقنت 
أيضا انه من املستحيل ان يفلت 

االثنان من العقاب.

ليس حبًا في السكري

ورمبا احلديث عن االثنني غير 
دقيق اآلن، قبل ذلك كان ممكنا، فقد 
طلب فريق الدفاع عن هشــــام ان 
ينضم إليه فريق الدفاع عن السكري 
ليس حبا في السكري، ولكن تعلقا 
بحيثية جديرة باالنتباه، فإذا مت 
تبرئة السكري ســــقطت بالتالي 
تهمة هشام، فإن كان األول لم يقتل 
فكيف يتم اتهام الثاني بالتحريض 

أحمد عفيفي
وتعود الى األضواء مرة اخرى 
قضية املوسم ورمبا كل املواسم، 
اقصــــد بالقطع قضيــــة الثالوث 
الشهير، سوزان متيم وهشام طلعت 

مصطفى ومحسن السكري.
تلك القضية التي شغلت والتزال 
تشغل الرأي العام ليس في مصر 
وحدها ولكن علــــى امتداد العالم 
العربي، وذلك لتشــــعب أماكنها، 
فقد وقعت اجلرمية البشــــعة في 
دبي والضحية من لبنان ومرتكبي 

اجلرمية من مصر.
فاليــــوم تنظر محكمة النقض 
في قبول الطعن الذي قدمه محامو 
املتهمني )هشام والسكري( وكذلك 
محامي الســــكري، بعد ان قبلته 
النيابة ورفعته للمحكمة، مع العلم 
ان قرار النيابة غير ملزم للمحكمة، 
فمن اجلائز ان تأخذ به أو ترفضه 

حسب قناعتها ورؤيتها.
لكن مــــا من شــــك ان الغريق 
يتعلق بقشة مثلما يقولون، وان 
تعيش على األمل ولو بنسبة %1 
أفضل من فقدانه الى األبد، وعظمة 
األمل هنا انــــه يتعلق باحلياة او 
املوت، خيط رقيق رفيع يفصل بني 
االثنني سينطق به القاضي اليوم: 
مت قبول الطعن وإعادة احملاكمة، 

ـ أ.ش.أ:  القاهرة 
قضت محكمة النقض 
في جلستها املنعقدة 
امس بنقض احلكم 
الصادر من محكمة 
جنايـــات اجليـــزة 
والذي كان قد قضى 
بإعدام املتهم محمود 
ســـيد عبداحلفيظ 
إلدانته  عيســـاوي 
بقتل هبة العقاد ابنة 
املطربة املغربية ليلى 
غفـــران وصديقتها 
ناديـــن خالد جمال 

الدين، حيث قررت إعادة محاكمة املتهم أمام دائرة أخرى 
من دوائر محكمة جنايات اجليزة. وكان عيساوي قد مت 
اتهامه بقتل هبة ابنة املطربة ليلى غفران وصديقتها في 
مدينة الشـــيخ زايد مبحافظة 6 اكتوبر مبصر واعترف 
املتهم في بداية التحقيقات باجلرمية وقام بتمثيلها امام 
النيابة، ثم بعد ذلك انكر متاما واستمرت محاكمته الى 
ان صدر احلكم بإعدامه وصدق مفتي مصر على احلكم 
ومت الطعن عليه وتقرر في جلسة االمس قبول النقض 

واعادة احملاكمة.

إعادة محاكمة قاتل هبة ونادين

محمود عيساوي

ض: إذا كان هدفك�م تبرئة هش�ام  محام�ي القات�ل لمحام�ي المح�رِّ
فق�ط فس�وف أقل�ب الطاول�ة ف�وق رؤوس�كم و»عل�ّي وعل�ى أعدائي«!

هاشم عباس وبيده إيصال يوضح املبلغ املضاف إلى رصيده

وفاة والد مروة الشربيني
حزناً على ابنته

حكم القضاء األملاني األخير بشأن 
إخالء مسؤولية األمن واحملكمة من 
حــــادث اغتيال مروة، ولكن حتى 
اآلن لم تتحرك اخلارجية ولم تعط 
إجابة وال خطوة إيجابية، مما أحزن 

والد مروة.

د.علي الشربيني

صحتك

عقار السكر يعالج البدانة
دراس��ة  أظه��رت  أ.ش.أ:   � نيوي��ورك   
طبي��ة حديثة أن تناول العقار املعالج للس��كر 
»ميتافورم« قد يس��اعد املراهقني من البدناء 
على فقدان الوزن الزائد مع إقرانه بنظام حياة 

صحي وتغذية سليمة.
وأوضحت االبح��اث احلديثة أن املراهقني 
البدن��اء ممن ال يعانون م��ن االصابة مبرض 
الس��كر ميك��ن معاجلته��م بواس��طة عق��ار 
ميتافورمني مع إتباعه��م نظاما صحيا للحياة 
والتغذية يلع��ب دورا هاما وكبيرا في خفض 
معادل كتلة جسم البدناء والدال على االصابة 
بالبدانة باملقارنة باملراهقني البدناء ممن اتبعوا 

نظاما صحيا فقط.
يأت��ي ذلك ف��ي الوقت ال��ذي ارتفعت فيه 
مع��دالت البدان��ة ب��ني املراهق��ني األميركيني 
بص��ورة كبيرة عل��ى مدى اخلمس��ني عاما 
املاضي��ة حيث يندرج ثلث االطفال واملراهقني 
األميركيني حتت قائمة البدناء ومفرطي البدانة.  
وترتبط بدان��ة الطفولة بصورة كبيرة بزيادة 
مخاطر االصابة بأمراض القلب والسكر النوع 
الثاني وضغط الدم املرتفع في مراحل متقدمة 

من العمر.

سوزان متيم

هل ينجو هشام طلعت والسكري من حبل المشنقة؟
نظر الطعن في قضية مقتل سوزان تميم.. اليوم

اشــــتركت فيه وتعاملت مــــن خالله مع الرحابنة 
وكذلك نادر األساسي الذي انتج كل افالم السيدة 
الرائعة فيروز واحمد اهلل على انصاف الناس لي 
واعجابهم بأدائي التمثيلي. واضافت: اقرأ حاليا اكثر 
من ثالثة نصوص ألفالم سينمائية مصرية وفي 
الفترة القليلة املقبلة سأتخذ قرارا بشأن املشاركة 
في احداها، مشيرة الى انها ستشارك املطرب املصري 

تامر حسني فيلما سينمائيا قريبا.

عبدالحميد الخطيب
وصلت املطربة اللبنانية الشابة ميريام فارس 
الى الديرة مســــاء امس لتشارك في احلفل األول 
ملهرجان »ليالي فبراير« والذي سيقام الليلة في 
صالة التزلج مع جنم الشباب األول بشار الشطي 

وفرقة ميامي واملطرب املصري محمد حماقي.
ميريام عبرت عن سعادتها بزيارتها للكويت 
حيث قالت: لســــت غريبة عن هذا البلد املضياف 
واهله الطيبني فأنا حريصة على التواجد دائما مع 
جمهوري هنا سواء في احلفالت العامة او االعراس 
ألنه جمهور ذواق للفن ولديه ثقافة عالية، واعدة 
محبيها مبفاجآت كثيرة في حفل الليلة ومنها اغنية 
وطنية للكويت، وكشفت فارس عن تقدميها ألغنية 
خليجية جديدة ستغنيها ألول مرة جلمهور »ليالي 
فبرايــــر« وهي احدى اغنيــــات ألبومها اخلليجي 
الذي جتهز فيه حاليا وستطرحه باألسواق خالل 
فترة لن تتجاوز الشــــهرين. وحول جتربتها في 
»سيلينا« قالت: الفيلم ليس جماهيريا كما يعتقد 
البعض امنا هو موجة الى النخبة، وافتخر ألنني 

مريام فارس: سعيدة بزيارتي للديرة ومشاركتي في »هال فبراير«

)محمد ماهر(ميريام لدى وصولها مطار الكويت الدولي

القاهرة ـ وكاالت: توفي مساء 
أول من امس د.علي الشــــربيني، 
والد مروة الشربيني، حزنا على 
التي قتلها متطرف روسي  ابنته 
في مدينة دريسدن بأملانيا يوليو 

املاضي.
وذكــــر خالد أبوبكــــر، محامي 
األسرة، أنه تلقى نبأ الوفاة فجر 
امس، وذكرت له األسرة أن د.علي 
لم يكن يعاني أي مشاكل صحية 
غير املعتادة، وأنــــه كان بصحة 
جيدة لوقت قريب جدا، ولكنه تأثر 
باملشــــكالت األخيرة التي حدثت، 
خاصة بعد قــــرار حفظ القضية 

مؤخرا بالقضاء األملاني.
وحســــب »اليــــوم الســــابع« 
امــــس أوضح أبوبكــــر أن وزارة 
اخلارجية كانــــت وعدت بتحمل 
أملان  مســــؤولية تكليف محامني 
إلعادة فتح القضية واســــتئناف 

ميريام فارس متحدثة للزميل عبداحلميد اخلطيب

العجوز المخمورة قتلت قائد الدراجة
ولينغتونـ  د.ب.أ:  حكم على عجوز 
)71 عاما(، لها سجل سابق في القيادة 
حتت تأثير الكحول، امس بالسجن ملدة 
عامني وشهرين بتهمة قتل قائد دراجة 
هوائية بطريق اخلطأ بســــبب القيادة 
حتت تأثير الكحول. وكانت أليســــون 

ماري داونر اعترفت في وقت ســــابق 
بالتســــبب في مقتل فرانك فان كامنب 
)46 عامــــا(، وهــــو أب لطفلني ويعمل 
مدرسا، عندما صدمته بسيارتها وهي 
مخمورة على إحدى الطرق الســــريعة 
شمال العاصمة النيوزيلندية ولينغتون 

في سبتمبر املاضي. ومنعت داونر من 
القيادة ملدة 8 سنوات وغرمت 30 ألف 
دوالر نيوزيلندي )21 ألف دوالر( توضع 
في حساب وصية باسم ابنة الضحية 
وعمرها 10 أسابيع عند وقوع احلادث 

وابن زوجته )13 عاما(.


