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متثال البرونز الذي بيع بـ 103 ماليني دوالر 

هشام طلعت مصطفى

إنغريد كيرغر مع قطتها العائدة بعد 14 عاما من الغياب

امرأة تنتظر في طابور للمساعدات في احملافظة الهاييتية 

محسن السكري

تمثال لنحات سويسري يباع بـ 103 ماليين دوالر

لندن ـ د.ب.أ: بدأ موسم املزادات في لندن لعام 2010 بشكل قوي حيث شهد بيع متثال 
برونزي لرجل باحلجم الطبيعي للنحات السويسري ألبرتو جياكوميتي مببلغ 65 مليون 

جنيه استرليني )103 ماليني دوالر(  وهو أعلى سعر لعمل فني في مزاد.
وذكرت دار »سوثبي« للمزادات إن األمر استغرق ثماني دقائق فقط حتى وصل املزايدون 
بســـعر التمثال البرونزي إلى هذا املبلغ املهول بعدما بـــدأت املزايدة على متثال »الرجل 
السائر« مببلغ 12 مليون جنيه إسترليني في املزاد املسائي الذي أقيم أمس األربعاء ألعمال 

الفن التأثيري واملعاصر.
وقالت سوثبي إن التمثال الذي يعد أحد أهم أعمال الفنان جياكوميتي، كان من نصيب 
مزايد لم تكشـــف هويته اتصل تلفونيا ليفوز في املزايدة احملتدمة التي شارك فيها أكثر 

من 10 مزايدين.
وأوحت التقديرات قبل ذلك بأنه من املنتظر بيع التمثال الذي أنتجه جياكوميتي عام 

1961، مببلغ يتراوح بني 12 و18 مليون جنيه استرليني.
وكان الرقم القياســـي السابق قد سجلته لوحة »فتى الغليون« للفنان االسباني بابلو 

بيكاسو حيث وصل سعرها إلى 104.2 ماليني دوالر في مزاد في نيويورك عام 2004.
وحصل مصرف كومرتس بنك األملاني على التمثال عندما استحوذ في عام 2009 على 

بنك دريسدنر الذي كان قد اشترى التمثال عام 1980.

حطم جميع األرقام القياسية

تأجيل »نقض إعدام« طلعت والسكري إلى 4 مارس

نظر القضية جلسة واحدة ال أكثر.
مذكرة الطعن

وكان دفاع املتهـــم األول قد تقدم بطعن على احلكم 
الصادر وتضمنت أسباب الطعن »ان احلكم املطعون فيه 
قد شابه القصور في البيان في التحقيقات التي متت بدبي 
كما ان احلكم قد تردى في اخلطأ في اإلســـناد ومخالفة 

الثابت باألوراق عند حتصيله لشهادة الشهود«.
وقالت مذكرة الطعن »ان احلكم شـــابه أيضا اخلطأ 

في تطبيق القانون والفساد في االستدالل«.
وكانت النيابـــة العامة قد أحالت املتهمني للمحاكمة 
اجلنائية ونسبت للمتهم السكري ارتكاب جرمية خارج 
القطر املصـــري وهي قتل املجني عليهـــا متيم خارج 
مصر مع سبق اإلصرار والترصد بأن عقد العزم وبيت 
النية على قتلها بعد ان قام مبراقبتها ورصد حتركاتها 
بالعاصمة البريطانيـــة لندن ثم تتبعها إلى إمارة دبي 
باإلمارات، وقام بقتلها بسكني في منزلها وذلك بتحريض 
من رجل االعمال مصطفى املتهم الثاني الذي نسبت له 
النيابة العامة االشتراك في اجلرمية بطريق التحريض 
واالتفاق وسهل له تنقالته في احلصول على تأشيرات 

دخول اململكة املتحدة وتنفيذ اجلرمية.

مفاجآت

وقال شوكت عزالدين، عضو هيئة الدفاع عن محسن 
السكري لـ »العربية.نت«: »إنه سيفجر العديد من املفاجآت 

في احملكمة«.

السكري 3 فقط ودفعت هيئة الدفاع عن مصطفى ببطالن 
اإلجراءات واحملاكمة بهدف إعادة احملاكمة. وبدأ محامي 
املتهم األول محسن الســـكري بتقدمي أدلة جديدة على 
براءة موكلـــه تضمنت مذكرة من د.أميـــن فودة كبير 
األطباء الشرعيني السابق أكد فيها تناقض األدلة الفنية 

في القضية. 
وقال د.أمين فودة استشاري الطب الشرعي للعربية.

نت »ان القانون املصري يجيز للمتهم االستعانة بخبير 
في الطب الشرعي في مثل هذه القضايا، طبقا للمادة 88 
من قانون اجلنايات املصري، ورأي الطب الشرعي في 
هذه احلالة يعتبر استشاريا يجوز أن تأخذ به احملكمة 

أو ال، فهو رأي لالسترشاد فقط«. 
وأضاف د.أمين فودة وهو كبير األطباء الشـــرعيني 
ســـابقا مبصلحة الطب الشـــرعي مبصر »لقد وضعت 
تقريرا للمتهم األول محسن السكري يفيد بتناقض األدلة 
الفنية التي استندت إليها النيابة في إثبات اجلرمية على 
السكري منها مثال أن تقرير الطب الشرعي الرسمي يقول 
ان رقبة سوزان متيم بها نتوءات نتيجة ذبحها بسكني 
عادية، ولكن من املســـتحيل فنيا أن يكون الذبح قد مت 
بسكني عادية إذ ان هذه النتوءات ال تنتج إال من خالل 
سكني مشرشرة، أي ليست مستقيمة، اذن فهذا يثبت أن 

السكني املستخدمة في أدلة االتهام غير صحيحة«. 
ومــــــن املقرر ان يتحـــدد مصير هشـــام طلعت 
ومحسن السكـــري في قبـــول الطعن وبالتالي إعادة 
محاكمته أمام دائـــرة أخرى أو رفض الطعن وتأييـــد 
حكم اإلعدام نهائيــــــا، ويجوز للمحكمـــة تأجيـــل 

العربية.نت: أجلت احملكمة أمس البت في طلب نقض 
احلكم بإعدام رجل االعمال والسياسي هشام طلعت مصطفى 
وضابط الشرطة السابق محسن السكري بتهمة قتل الفنانة 
سوزان متيم، حتى جلسة الرابع من مارس املقبل ما يعني أن 
على املدانني أن ينتظرا »شهرا ثقيال« قبل حسم مصيرهما. 
وأعلن القرار القاضي عادل عبداحلميد بعد مرافعات استمرت 
أكثر من 6 ساعات في قضية شغلت الرأي العام العربي. 
وكانت محكمة النقض بدأت وســـط إجراءات أمنية 
مشددة، النظر في أولى جلسات الطعن املقدم من هشام 
طلعت، وضابط الشرطة السابق محسن السكري على 
حكم اإلعدام الصادر ضدهما من محكمة جنايات القاهرة 
التهامهما بقتل املطربة متيم داخل شـــقتها بدبي بدولة 
اإلمارات العربيـــة.  ورغم عدم حضور املتهمني طلعت 
والسكري جلسة الطعن إال أن احملكمة شددت من إجراءاتها 

األمنية حول »دار القضاء العالي«. 
ومنعت احملكمة دخـــول اإلعالميني والصحافيني إال 
بتصاريح مسبقة قبل ميعاد اجللسة بيوم واحد منعا من 
التزاحم وحتقيقا النضباط اجللسة، كما شددت احملكمة 
منذ الصبـــاح الباكر اجراءات الدخول من جميع أبواب 
احملكمة وقام حرس احملكمة بتفتيش موظفي احملكمة 
وكل من يدخل الى ساحة دار القضاء العالي، كما منعت 

احملكمة دخول الهواتف النقالة الى قاعة احملكمة.

أدلة جديدة

وترافع عن هشـــام طلعت 8 محامني فيما ترافع عن 

المدانان بقتل الفنانة سوزان تميم أمامهما شهرٌ طويلٌ من االنتظار

رئيس وزراء هاييتي: ضحايا الزلزال أكثر من 200 ألف قتيل

ديون هاييتي الى مانحني آخرين 
يجب ان تلغى بشكل عاجل وفورا 
ودون شروط حتى تسمح للبالد 
مبساحة مالية تؤهلها الستعادة 
احلياة بعد الزلزال املدمر ومبا 
ميكنها مــــن التوجه الى إعادة 

اإلعمار.

وإنه ســــيتعلم من كوارث مثل 
أمواج املد العاتية التي ضربت 

آسيا عام 2004.
وصرح مارتن نيسيركي وهو 
متحدث باسم األمم املتحدة بأن 
»طلب من الرئيس كلينتون على 
وجه التحديد تولي دور قيادي 
في تنســــيق جهود املساعدات 

الدولية.
مــــن جهته، طالــــب اخلبير 
األممي املستقل اخلاص بالديون 
اخلارجيــــة وحقوق اإلنســــان 
سيفاس لومينا باإللغاء الفوري 
لديون هاييتــــي ومنحها منحا 
غير مشروطة واالبتعاد عن اي 
قروض مهما كانت التسهيالت 
التي ســــتمنح. ورحب لومينا 
باعــــالن نــــادي باريــــس وهو 
مجموعة مــــن 19 دولة مانحة 
بإلغاء ديون هاييتي له والتي 
تبلغ 214 مليون دوالر غير انه 
حذر من ان هذا القرار غير كاف 
من اجل ضمان استمرار عملية 
إعادة اإلعمار حيث ان قروض 
هاييتــــي مملوكة مــــن مانحني 

متعددي األطراف.
يذكر ان هاييتي مدينة مببلغ 
890 مليون دوالر ملانحني دوليني 
وبصفة خاصــــة لبنك التنمية 
األميركي بنســــبة 41% وللبنك 

الدولي بنسبة %27.
وأكد اخلبير األممي ان بقية 

بورت أو برنسـ  د.ب.أ: صرح 
جان ماكــــس بيليريف رئيس 
وزراء هاييتي بأن عدد ضحايا 
الزلزال الذي ضرب البالد الشهر 
املاضي جتاوز الـ 200 ألف قتيل، 
وذلك وسط مظاهرات احتجاج 
على بطء توزيع املساعدات على 

املتضررين.
وكانت احلكومة قد أعلنت ان 
الزلزال الذي وقع في الـ 12 من 
يناير املاضي وبلغت شــــدته 7 
درجات على مقياس ريختر قد 
أسفر عن مقتل 200 ألف شخص، 
إال أن بيليريف أوضح ان العدد 
الفعلي للضحايا اكبر من ذلك، 
حيث ان احملصلة احلكومية لم 
تكن تتضمن اجلثث املوجودة 
حتت األنقاض وتلك التي قامت 

األسر بدفنها.
ووفقا للحكومة فإن الزلزال 
أدى إلى تشريد مليون شخص 
إضافة إلى إصابة 300 ألف وتدمير 
أجزاء واســــعة مــــن العاصمة 

ومناطق أخرى غربها.
ويقول اخلبراء إنه يصعب 
حصــــر العدد الفعلــــي للقتلى 

واملصابني. 
كلفــــت األمم املتحــــدة أمس 
الرئيس األميركي األسبق بيل 
كلينتون مبعوثها اخلاص الى 
هاييتي بتنسيق جهود اإلغاثة 
الدوليــــة فــــي البلــــد املنكوب 

بالزلزال.
وقال مســــؤولون في األمم 
املتحدة إن كلينتون سيعمل على 
تنظيم عدد هائل من مبادرات 
املســــاعدات والعــــروض التي 

تدفقت على هاييتي.
ورغم مرور 3 أســــابيع من 
الزلزال مازالــــت عملية إغاثة 
تقودها الواليات املتحدة تكافح 

ملساعدة الناجني.
وكان رئيــــس بعثة املنظمة 
الدوليــــة في هاييتــــي وقرابة 
مائة من طاقــــم العمل فيها قد 
قتلوا في الزلزال واعترفت األمم 
املتحدة بأن جهود املســــاعدات 
املبكرة لهاييتي لم تكن منظمة 
لكنها تقول إن الوضع يتحسن 

يوميا.
وقال كلينتون عقب اجتماعه 
باألمني العام لألمم املتحدة بان 
كــــي مون الذي طلب منه تولي 
املهمة اجلديدة إنه »سعيد لتولي 
دور موسع في جهود التعافي« 

مخمور يضع 49 طفاًل كلينتون يقود عمليات اإلغاثة ودعوات إللغاء ديون الجزيرة المنكوبة
بحافلة تضم 16 مقعدًا فقط

لماذا ينسى الناس 
قراراتهم في فبراير؟

جوهانســــبرغـ  رويترز: القي 
اثناء  القبض على سائق مخمور 
قيادته حافلة صغيرة في جنوب 
افريقيا وقد وضــــع 49 طفال في 
احلافلة التي ال يوجد بها ســــوى 
16 مقعدا. وأوقفت الشرطة الرجل 
)26 عاما( عند نقطة تفتيش عادية 
في اقليم كوازولــــو ناتال، حيث 
وجد مسؤولو املرور االطفال الذين 
تراوحت اعمارهم بني ثالثة اعوام 
و13 عاما مكدســــني فوق بعضهم 
البعض اثنــــاء رحلة الذهاب الى 
املدرسة صباح االربعاء املاضي. 
الكحول  واثبت اختبار أن نسبة 
في دم السائق كانت تعادل خمسة 
أضعاف احلد املسموح به قانونا. 
وقال كولن جوفينــــدر من إدارة 
مرور الطــــرق »الرجل اآلن خلف 

القضبان«. 
وقبل اشهر قليلة على انطالق 
نهائيات كأس العالم لكرة القدم، 
تشن الشرطة حملة على مشغلي 
سيارات االجرة املخالفني على أمل 
الزائرون االجانب  ان يســــتخدم 
احلافالت الصغيــــرة في التجول 

في البالد.
ويستخدم املاليني في جنوب 
افريقياـ  التي يشكل السود غالبية 
ـ احلافالت الصغيرة في  سكانها 

السفر بني البلدات واملدن.

داالسـ  يو.بي.آي: يتخذ ماليني 
الناس قرارات ليلة رأس الســــنة 
مبمارسة الرياضة أو فقدان الوزن 
أو غيرها، ولكن ما أن يبدأ الشهر 
الثاني من السنة أي فبراير حتى 
ينسى القســــم االكبر منها ان لم 
يكن كلها. وقال د.تيموثي وولف 
الطبيب النفسي في املركز الطبي 
بجامعة تكساس ان الناس غالبا ما 
يفشلون في احترام قراراتهم ألنهم 
إما يضعــــون أهدافا صعبة أو ال 

يتقبلون في ال وعيهم التغيير. 
واضاف وولــــف ان »التغيير 
صعب في معظم االحيان، والسبب 
هو ان الناس ال يعون مدى جتذر 
تصرفاتهم في نفوسهم«. ولتحويل 
القرارات الى عادات، اقترح وولف 
حتديــــد اهداف بســــيطة وايجاد 
نشاطات يحبونها تساعدهم على 
احترام قراراتهــــم والتواصل مع 

اآلخرين عما يصبون إليه.

قطة عادت بعد 14 عامًا من الغياب!

165 ألف دوالر في األرض 
و5 ماليين دوالر من السماء

وينيبيغـ  يو.بي.آي: استعادت عائلة كندية 
قطة كانت متلكها بوضع سليم بعد 14 عاما من 

فقدان األمل نهائيا بالعثور عليها. 
ونقلت صحيفة »وينيبيغ فري برس« الكندية 
عن إنغريد كيرغر قولها انها تلقت اتصاال من 
مستشفى حيوانات سألها إذا كان لديها قبل 10 
سنوات هرة برتقالية اللون كان عمرها ثالثة 
من العمر أو إن كانت تقيم في لوكبورت التي 

تبعد عدة كيلومترات عن مدينة وينبيغ. 
وأشارت إلى ان جوابها كان »نعم« على االثنني، 

وإذ باملتصل يقول ان على جســـم القطة رقما 
متسلسال تبني انه عنوان العائلة. وذكرت املرأة 
ان الهرة »تايغـــر ليلي« اختفت في 12 أكتوبر 

1996 وافترضت العائلة ان ثعلبا قتلها. 
وتعيـــش العائلة حاليا حالـــة من الذهول 
وترغب في معرفـــة كيفية بقاء الهرة النحيلة 
على قيد احلياة.  ومتنـــت املرأة لو ان هرتها 
تتكلم لتخبرها ما حصل لكنها قالت ان الهرة 
تعلم أين هي اآلن ألنها نامت منذ الليلة األولى 

مع ابنها البالغ من العمر 23 عاما.

عمان ـ يو.بي.آي: تعـــرض مواطن أردني ملا 
اســـمته صحيفة »الدستور« امس ألغرب عملية 
احتيال إذ نصب عليه أشـــخاص مبا يوازي 165 
ألف دوالر بعدما أوهمـــوه بأن أحدهم قادر على 

إنزال ثروة من السماء.
ونقلـــت الصحيفة عن مصـــدر أمني قوله ان 
األردني وهو من سكان منطقة الهامشي شرق عمان 
اشتكى لرئيس مركز الشرطة تعرضه لالحتيال 
من قبل شـــخصني أحضرا شـــخصا من جنسية 
عربية وأوهماه بأن باستطاعة هذا الشخص انزال 
دوالرات من السماء وطلبا منه لهذه الغاية مبلغ 
17 الف دينار اردني )22 الف دوالر( وبالفعل قام 

بإعطائهما املبلغ.
وأضاف املصدر انه بعد فترة من الزمن طلبا 
منه مرة اخرى مبلغ 50 الـــف دينار اردني )70 
الـــف دوالر( من اجل امتـــام العملية وبعد نحو 
شهر تقريبا عادا اليه وادعيا ان هناك مشكلة مع 
»الشـــيخ العربي« كونه ال يستطيع امتام عملية 
انزال الدوالرات من الســـماء اال بعد شراء مصاغ 
ذهبي قدرت قيمته بـ 72 الف دوالر من اجل انزال 
5 ماليني دوالر، ووعداه بأنهما سيقومان بإعطائه 

حصته البالغة مليون دوالر.
واكد املصدر انه مت إلقاء القبض على الشخصني 

واليزال التحقيق جاريا معهما.

سوزان متيم


