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باري���س � د.ب.أ: انها حقيب���ة خضراء اللون 38
تبدو مصنوعة من البالستيك، وتغلق من خالل 

شد حزام برتقالي اللون بإحكام.
تب���دو تلك احلقيب���ة وكأنها كي���س نفايات 
بالس���تيكي، ولكنها في الواق���ع، احدث منوذج 
للحقائب تطرحه دار »لوي فيتون« الفرنس���ية 
للحقائب واملنتجات اجللدية الفخمة، فاحلقيبة 

مصنوعة بالفعل من أفخر أنواع اجللود وأكثرها 
نعومة ف���ي احلقيقة، وحتم���ل بالطبع العالمة 

التجارية للشركة.
كانت شركة »تي.في« االسترالية طرحت حقائب 
تتميز بتصميم يشبه أكياس النفايات قبل عامني، 
لذا البد ان هناك ش���يئا جديدا في فكرة احلقيبة 

الفرنسية، رمبا انها مفيدة في درء اللصوص!

»لوي فيوتن« وحقائب.. نفايات

الراحلة سوزان متيم

هشام طلعت والسكري خلعا بدلة اإلعدام الحمراء
»النقض« المصرية قضت بقبول طعنهما.. وإعادة محاكمتهما قد تستغرق عامين

الى ان حبسهما سيستمر.
 وأك���د أنيس املناوي محامي الس���كري

ل� »رويترز«: »سيستمر حبسهما«.
وكانت محكمة النقض في جلستها األولى 
التي عقدت في فبراير املاضي حددت أمس 
اخلميس للحك���م في الطعنني املقدمني من 

مصطفى والسكري.
وقتلت متيم في مس���كنها بدبي أواخر 
الس���لطات  يوليو 2008، ووقتذاك طلبت 
اإلماراتية من مصر التحري عن الس���كري 
قائلة: انه كان موج���ودا في دبي في وقت 
معاصر للجرمية وان الشبهات حتيط به.

وبدأت محاكمة مصطفى والسكري في 
أكتوبر عام 2008.

وأحيل مصطفى في سبتمبر عام 2008 
الى احملاكمة كمتهم ثان مع السكري الذي كان 
يعمل في فندق ميلكه مصطفى في منتجع 

شرم الشيخ املطل على البحر األحمر.
وقضت محكمة جنايات القاهرة في يونيو 
املاضي بإعدام مصطفى والسكري ونطقت 
باحلكم في الشهر التالي بعد موافقة املفتي 
على احلكم وشارك مئات من جنود قوات 
مكافحة الش���غب في تأم���ني مبنى محكمة 

النقض، حيث نظر الطعن.

سهم مجموعة طلعت يقفز ألعلى مستوى

هذا وارتفعت مؤشرات البورصة املصرية 
خ���الل منتصف تعام���الت امس اخلميس 
مدعومة بنشاط األسهم القيادية وفي مقدمتها 
سهم مجموعة طلعت مصطفى الذي شهد 
عمليات شراء واسعة بعد صدور حكم محكمة 
النقض بقبول الطعن على حكم اإلعدام املقدم 
من رجل األعمال هش���ام طلعت مصطفى 

الرئيس السابق للمجموعة.
وزاد الطلب على السهم بعد انتشار خبر 
قبول الطعن بني املتعاملني في السوق وارتفع 
بنسبة 2.41% ليبلغ 8.07 جنيهات، مسجال 

بذلك أعلى مستوى له منذ بداية العام.

طوق النجاة الذي أنقذه من حبل املشنقة، 
ففور تلقيه اخلبر سجد هلل شكرا ومتادى 
في البكاء لوقت طويل حتى أثنى عليه أحد 

القيادات األمنية بالسجن.
وحس���بما ورد من معلومات فإن أول 
من اتصل بإدارة السجن وأخبرهم بقبول 
الطعن هو عصام ابوباشا نائب مدير عام 
القطاع القانوني ملجموعة طلعت مصطفى، 
وأوضح ابوباش���ا ان احد القيادات األمنية 
نقل له حالة السعادة الغامرة التي سيطرت 
على هشام طلعت بالسجن بأنها حالة غير 

طبيعية«.
فيما قال اللواء منير السكري والد محسن 
الس���كري في تصريح ل� »اليوم السابع«، 
انه خرج من دار القضاء العالي ولن يعود 
الى منزله إال بعد التوجه الى سجن مزرعة 
طرة لزيارة محسن وإخباره باخلبر وقضاء 

حلظات فرحة سعيدة معه ألول مرة.
محكمة النق���ض املصرية قبلت الطعن 
املقدم من رجل األعمال والسياسي املصري 
هش���ام طلعت مصطفى ف���ي حكم اإلعدام 
الص���ادر ضده في القضية، ما يعني إعادة 

محاكمته.
وبناء على القرار تع���اد احملاكمة أمام 
دائرة ف���ي محكمة جناي���ات القاهرة غير 
الدائ���رة التي أصدرت احلك���م بإعدامه مع 
ضابط الشرطة الس���ابق محسن السكري 

في يونيو املاضي.
وقبلت احملكمة برئاسة عادل عبداحلميد 

الطعن املقدم من السكري أيضا.
وفور صدور احلكم نزلت الدموع فرحا 
من عيون أقارب مصطفى والسكري الذين 
حضروا اجللسة وأخذوا يهتفون »اهلل أكبر« 
و»احلمد هلل« بينما انطلقت الزغاريد في 

قاعة احملكمة.
وردا على سؤال عما اذا كان احلكم يعني 
اإلفراج عن مصطفى والسكري انتظارا إلعادة 
احملاكمة قال فريد الديب محامي مصطفى ل� 
»رويترز«: »أمامهما إعادة محاكمة«، مشيرا 

القاهرة - وكاالت: فيما قضت محكمة 
النق���ض املصرية امس بإعادة محاكمة كل 
م���ن رجل األعمال املصري هش���ام طلعت 
مصطفى ومحسن السكري املتهمني بجرمية 
قتل املطربة اللبنانية سوزان متيم، خرج 
القائد العام لش���رطة دبي الفريق ضاحي 
خلفان على قناة احلياة املصرية امس تزامنا 
مع إعالن قبول النقض قائال: »ال يوجد لدينا 
اي ش���ك في ان من قتل الفنانة اللبنانية 
سوزان متيم في دبي هو محسن السكري 
وقدمنا كل ما يثبت ذلك«، وأضاف خلفان 
في مداخلة هاتفية له على احد برامج قناة 
احلياة التي خصصت ملتابعة القضية التي 
هزت الرأي العام املصري قائال: »نعلم يقينا 
ان مرتكب اجلرمية هو السكري، أما جزئية 
التحريض واملتهم فيها رجل األعمال هشام 
طلعت مصطفى فال نعلم عنها ش���يئا ولم 
تدخل في حترياتنا وكل ما قدمناه من أدلة 
وأشرطة لألشقاء في مصر يثبت مبا ال يدع 
مجاال للشك أن مرتكب اجلرمية هو محسن 

منير السكري«.
هذا وكش���ف مصدر امني بإدارة سجن 
مزرع���ة طرة، ان هش���ام طلعت مصطفى 
استبدل بدلة اإلعدام ذات الزي األحمر بالبدلة 
البيضاء املميزة للمحبوسني احتياطيا على 
ذمة القضايا، وذلك عقب ورود خبر قبول 
الطعن في قضيته. كما اس���تبدل محسن 
السكري بدلة االعدام احلمراء ببدلة سجناء 

االحتياط البيضاء.
وأوضح املصدر الذي نقلت عنه صحيفة 
»اليوم السابع« امس ان اإلدارة نقلت هشام 
من احلبس االنفرادي اخلاص باحملكوم عليهم 
باإلعدام الى عنبر احملبوسني احتياطيا وكذلك 
فعلت مع السكري في وقت الحق، وأضاف 
املصدر ان إدارة السجن سمحت ألسرة هشام 
طلعت بزيارة استثنائية مبناسبة صدور 

حكم قبول طعن نقض احلكم.
ويعد هذا اخلبر مبثابة أول خبر سعيد 
يتلقاه هشام منذ 19 شهرا، خاصة انه مبثابة 

صورتان أرشيفيتان لطلعت والسكري
خالل محاكمتهما األولى

5 جامعيات سعوديات يرفضن العودة
إلى منزل والدهن هربًا من اإليذاء

الرياض � يو.بي.آي: رفضت خمس فتيات 
جامعيات سعوديات العودة الى منزل والدهن 
وهو مسؤول في فرع وزارة االوقاف واملساجد 
والدعوة واالرش���اد في منطقة عسير جنوب 
اململكة، وذلك بعد اكث���ر من ثالثة أعوام على 
تداول قضيتهن في أروقة احملاكم على خلفية 

اتهامهن له ولزوجته الثانية بإيذائهن.
وبحسب دعوى اجلامعيات واسماؤهن: أسماء، 
زهور، أثير، اميان ورزان فإن مستوى االيذاء 
وص���ل الى حد منع الطعام والش���راب عنهن، 
باالضافة الى الضرب املبرح والسب والتعذيب 
والشتم خالل العام الوحيد الذي أقمن فيه في 

منزل والدهن.
وقالت صحيفة »عكاظ« اليوم ان اجلامعيات 
ذهنب في دعواهن الى املطالبة بجعل احلضانة 
جلدته���ن ألمهن وجعل والية تزويجهن في يد 

قاضي االنكحة بدال عن والدهن.
ونقلت الصحيفة عن اسماء 22 عاما وتدرس 
في احدى الكليات الصحية في املنطقة الشرقية، 

ان والدها عرضها وشقيقاتها ألمراض نفسية 
اثر ضربه املبرح لهن خالل سكنهن معه، مشيرة 
ال���ى ان والدها قاس ويظه���ر للناس بصورة 
غير صورته احلقيقي���ة، »اذ يضرب الواحدة 
من���ا حتى تفقد الوعي«، كم���ا ان الوالد رفض 
تزويج اخواته »املوظفات« لطمعه في رواتبهن، 
واشترط للموافقة على تزويجهن تنازلهن عن 

حقوقهن املادية.
وكانت منظمة الصحة العاملية اعلنت مؤخرا 
ان ظاهرة العنف االسري بجميع أنواعه انتشرت 
في املجتمع الس���عودي وأصبحت قضية في 
غالبي���ة املنازل والنس���اء واالطفال هم االكثر 

تضررا منها.
وأكدت الدراسة ان سيدة من بني 6 سيدات 
سعوديات يتعرضن للعنف في منازلهن اكثر 

من الشوارع.
وأشار استطالع في السعودية الى ان 90% من 
مرتكبي العنف االسري هم من الرجال، و%50 

من حاالت العنف االسري موجهة للمرأة.

فستان
من الخس

ألجل الحيوانات

متطوعة تابعة جلماعة مناصرة للمعاملة االخالقية للحيوانات )بيتا( 
وه���ي ترفع عالمة مق���روءة كتب عليها »دعونا نتغ���ذى على النباتات 
الصرف���ة« وذلك حلث الناس اثناء مرورهم بنافورة فلورا على محاولة 

اتباع نظام غذائي نباتي. )أ.ف.پ(

دب��ي � العربية.نت: وجه الفري��ق ضاحي خلفان 
القائ��د العام لش��رطة دبي اتهاما صريحا ومباش��را 
إلس��رائيل باملس��ؤولية عن اغتيال محمود املبحوح، 
مؤكدا أن لدى ش��رطة دبي أدل��ة دامغة، كما أن لديها 
القدرة أيضا � لو رغبت � على اختراق مكتب رئيس 
املوس��اد اإلسرائيلي نفس��ه. وقال إن شخصا ما من 
حماس قريب��ا من املبحوح هو من س��رب معلومات 
حساسة عن سفره، وبناء على تلك املعلومات حتركت 
املجموعة الت��ي تولت عملية التنفي��ذ. وجدد خلفان 
رفضه مش��اركة حم��اس في التحقي��ق ألن ذلك من 

أعمال الس��يادة، وإذا كان لدى حماس املقدرة فعليها 
البح��ث عن الش��خص الذي س��رب معلومة س��فر 
املبحوح، ونفى خلفان ما روجت له وسائل إعالم عن 
تدخ��ل قطري لدى دبي إلغالق مل��ف قضية اغتيال 
املبحوح. وكشف القائد العام لشرطة دبي � في حديث 
لبرنامج »إضاءات« بثته »العربية« امس � عن تفاصيل 
عديدة ح��ول عملية االغتيال، نافيا م��ا تردد عن أن 
يكون منفذو العملية قد تركوا أدلة يس��هل اكتشافها 
بهدف توصيل رس��الة معينة. وق��ال إنه على العكس 
متاما حاول املنفذون التمويه، مستش��هدا بأن الغرفة 

التي متت بها عملي��ة االغتيال في الفندق وجدت في 
حالة من الترتي��ب والنظام التام مبا يوهم بأن الوفاة 
طبيعي��ة. وأوضح خلفان في البداية أن ش��رطة دبي 
لم تكن تعلم أن هذا الش��خص ه��و املبحوح، مرجعا 
السبب في ذلك إلى أنه وجه غير معروف وأيضا دخل 
دبي باس��م رباعي ال يتضمن اسم العائلة »املبحوح«، 
مبين��ا أنه لو كان��ت دبي تعلم أن هذا الش��خص هو 
املبحوح ما كانت لتس��مح له بالدخول، ألنها تس��مح 
بدخول القيادات السياس��ية حلماس، لكنها ال تسمح 

بدخول أعضاء أو قياديني في العمل السري.

خلفان: قادرون على اختراق الموساد لو أردنا ذلك

دبي كانت المكان األمثل الغتيال المبحوح
األفراد لبرنامج سياسي فإنهم مرحب 
بهم في اإلمارة وتابع أن وضع دبي 
اجلغرافي على مس���افة تقطع في 
بضع ساعات فقط من بؤر ساخنة 
مثل أفغانستان والصومال واليمن 
والعراق يفس���ر جزئيا كذلك ملاذا 
جتتذب افرادا معينني. وأضاف »اننا 

في منطقة صعبة«.
فقد اختارت شخصيات سياسية 
مثي���رة للجدل من أم���راء احلرب 
السابقني في الصومال إلى رئيسة 
الوزراء الباكستانية الراحلة بينظير 
بوتو ورئيس وزراء تايلند السابق 
تاكسني شيناواترا في مرحلة معينة 

من حياتهم اإلقامة في دبي.
البريطان���ي  امل���ؤرخ  وق���ال 
كريستوفر ديڤيدسون »هذا جزء 
فعلي من حياة دبي. واألثر اجلانبي 
املؤس���ف لذلك هو احتمال وقوع 
عمليات قتل وحش���ية بني احلني 
واآلخ���ر«. واجلرمية العنيفة غير 
شائعة في دبي لكن اغتيال املبحوح 
هو ثال���ث عملية اغتي���ال مثيرة 
لالهتمام تشهدها اإلمارة في عامني. 
ففي العام املاضي قتل القائد السابق 
جليش الشيشان سليم ياماداييف 
بالرصاص في مرآب للسيارات حتت 
األرض خاص مببنى سكني فاخر 
مطل على اخلليج في دبي. وقتلت 
املغنية اللبنانية سوزان متيم طعنا 
في ش���قتها في دبي في 2008. وال 
يجب اعتب���ار اغتيال املبحوح في 
دبي دليال على أن اإلمارة املساملة 
س���تصبح منفذا لتي���ارات العنف 
السرية في املنطقة لكنها قد تعني 
نهاية اعتب���ار دبي املالذ اآلمن ملن 

يواجهون املصاعب في أوطانهم.

سنويا، وبالنسبة ملواطني العديد 
م���ن دول االحت���اد األوروبي تقدم 
تأش���يرات دخول اإلمارات مجانا 

لدى الوصول إلى املطار.
وكان املبحوح الذي تقول مصادر 
إسرائيلية وفلسطينية انه لعب دورا 
رئيسيا في تهريب سالح مولته إيران 
للنشطاء في غزة يشعر بارتياح في 
دبي حتى أنه لم يأت معه بحراسة. 
وقال تيودور كاراس���يك من معهد 
التحليالت العسكرية للشرق األدنى 
واخلليج »الن���اس يأتون إلى هنا 
ويشعرون أنهم مبأمن من أعدائهم 
السياسيني ويعد املكان مبثابة نقطة 
استراحة ألفراد حيث ميكنهم التحرك 
بحرية دون الش���عور بانهم رمبا 

يستهدفون في وقت قريب«.
وقال كاراسيك انه طاملا ال يروج 

اليهودية منذ فترة طويلة ويزيد 
هذا الغض���ب في ظل املواجهة بني 
طهران والغرب بس���بب برنامجها 
النووي الت���ي ال تظهر دالئل على 
إمكانية حلها. ومع ذلك أقيمت بعض 

الروابط في هدوء.
ويعني طموح اإلمارات ألن تصبح 
مركزا عامليا لألعمال والديبلوماسية 
انها تراجعت في بعض االحيان عن 

موقفها من إسرائيل.
ومثل حضور وزير إسرائيلي 
مؤمترا ف���ي العاصمة أبوظبي في 
يناير املاضي أول زيارة يقوم بها 
وزير إسرائيلي للدولة اخلليجية.

وهويات املشتبه فيهم األوروبية 
واالسترالية املزورة ما كانت لتلفت 
االنتباه في مطار دبي الدولي الذي 
يس���تقبل نحو 40 ملي���ون راكب 

اهلل اللبنانية في عام 2008 في عملية 
اغتيال ألقى حزب اهلل بالالئمة فيها 

على إسرائيل.
وفي الصني التي كان املبحوح 
من املقرر أن يتوجه إليها بعد دبي 
كان من السهل للغاية متييز فريق 

االغتيال األجنبي.
وتنفيذ االغتيال هناك ينطوي 
كذلك على مخاطر سياسية بالنسبة 
إلس���رائيل التي تربطه���ا عالقات 
ديبلوماس���ية وجتارية مكثفة مع 
بكني. وقال مصطفى العاني احمللل 
املقيم في دب���ي »لكن في اإلمارات 
ليس لديهم ما يخسرونه، ال عالقات 

وال متثيل«.
واإلس���رائيليون ال يسمح لهم 
بدخ���ول اإلم���ارات وعالقات دبي 
التجارية مع إيران تغضب الدولة 

دبي � رويترز: إذا كانت إسرائيل 
وراء اغتيال قيادي حركة املقاومة 
اإلسالمية )حماس( محمود املبحوح 
في دبي فقد اختارت املوقع بشكل 
جيد، فدبي مركز جتاري وسياحي 
مش���هور بانفتاحه وتقع في دولة 
اإلمارات العربي���ة املتحدة التي ال 
ترتبط بعالقات ديبلوماس���ية مع 

إسرائيل يخشى قطعها.
وكان من ش���أن اختيار أماكن 
أخرى مثل الصني أو سورية لتنفيذ 
اغتيال محمود املبحوح والذي تصر 
الشرطة احمللية على أن إسرائيل 
نفذته أن يتسبب في أضرار سياسية 
أكبر بكثي���ر ويواجه حتديات في 

التنفيذ.
وكان بإم���كان املش���تبه فيهم 
وعددهم 27 شخصا املطلوبني لدبي 
في اغتيال املبحوح في غرفته في 
فندق فخم في يناير املاضي االندماج 
الس���كان متعددي  بس���هولة بني 
اجلنس���يات في دبي التي جتتذب 
املغترب���ني والس���ياح من مختلف 

أرجاء العالم.
وقال جاد ش���يمرون الضابط 
امليداني السابق في جهاز املخابرات 
اإلسرائيلي )املوساد( »من األسهل 
بكثير العمل في مكان مثل دبي عن 
مثال الصومال أو الس���ودان حيث 
سيلفت هذا العدد الكبير من األجانب 

األنظار على الفور«.
كما أن قتل املبحوح في دمشق 
حيث يقيم منذ 1989 كان سيكون 
أكثر صعوبة بكثير نظرا إلجراءات 
األمن املشددة في العاصمة السورية 
منذ أن قتل انفجار سيارة ملغومة 
عماد مغنية أحد قادة جماعة حزب 


