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هل ينجو هشام طلعت من حبل المشنقة 
بعد فصل قضيته عن السكري؟!

أحمد عفيفي 
بعد الفصل بني فريقي الدفاع بني هشام طلعت ومحسن 

السكري.. هل ينجو األول من حبل املشنقة؟
س����ؤال يتردد في الش����ارع املصري قبل أولى جلسات 
احملاكمة الي����وم، ومنذ ان مت قبول الطعن في قضية مقتل 
سوزان متيم واملتهم فيها بالقتل ضابط أمن الدولة محسن 

السكري وبالتحريض هشام طلعت مصطفى. 
فقد كثرت األقاويل حول هذا الس����ؤال بعد االتفاق بني 
هش����ام طلعت وفريق احملامني املوكلني بالترافع عنه على 
الفصل التام بينه وبني السكري في خطة الدفاع اجلديدة، 
مبعنى ال يقبل القسمة على اثنني.. هشام في جهة، والسكري 
في جهة أخرى، »يأخ����د براءة.. يأخد إعدام.. هو ونصيبه 

وشطارة من يدافع عنه«.
هذه ليست مشكلة أبوشقة والديب احملاميني الكبيرين في 
فريق الدفاع عن هشام طلعت، فقد اقتنع هشام أخيرا بان 
الربط بينه وبني السكري في املرحلة األولى هو الذي أدى به 
الى اإلعدام، هذه اخلطة التي ظنها الديب ماكرة وذكية هي 
التي ذهبت باالثنني في احلكم األول الى حبل املشنقة، وهى 
أيضا السبب الرئيسي الذي جعل بهاء أبوشقة يتنحى عن 
الترافع والوكالة تاركا اجلمل مبا حمل للديب، مؤكدا ألسرة 
هش����ام ان اإلعدام – بهذه الطريقة – اقرب لالثنني من حبل 
الوريد. وقد صدق كالم أبوشقة وهذا ما جعل هشام يستنجد 
ب����ه بعد احلكم األول باإلعدام إلعداد مذكرة النقض التي مت 

قبوله وعادت القضية من جديد الى نقطة الصفر.

واآلن يت����ردد كالم كثير ان القضية لن تس����تمر طويال 
في مرحلتها الثانية، وسيبت فيها بعد جلستني أو ثالث.. 
لكن السؤال: مباذا سيجيء احلكم اجلديد؟ هل ستتم تبرئة 
هش����ام طلعت كما يؤكد محاميه أبوشقة أم سيأخذ حكما 
مخففا »اقل وارحم كثيرا من اإلعدام«؟ وإذا ما حدث لهشام 
ان برأته احملكمة، فبماذا ستحكم على السكري؟ هل ستحال 
أوراقه الى املفتي كما حدث في املرة األولى، أم سيأخذ حكما 

بالسجن أم سيخرج هو اآلخر براءة؟!
كل االحتماالت مفتوحة، ولكن السؤال األصعب: هل يعقل 
ان تت����م تبرئة االثنني من التهمة بعد ان قضى املستش����ار 
احملمدي قنصوة بإعدامهما في املرحلة األولى؟ ومعروف عن 
احملمدي قنصوة كفاءته وتفرده في فهم القانون ونصوصه، 
فهل ميكن ان يخرج االثنان براءة؟ يعني من النقيض إلى 
النقيض ليسأل الكثيرون وعندهم كل احلق: ملاذا إذن حكم 
عليهما احملمدي باإلعدام؟! أسئلة كثيرة توجع الرأس، واإلجابة 
ستأتي على لسان املستشار عادل عبد السالم جمعة الذي 

مت إسناد القضية في مرحلتها اجلديدة إليه. 
ما علينا، وكما يقولون »احلكم عنوان احلقيقة«، ايا يكون 
فال ميلك احد إال ان يحترمه وال يحق له حتى التعليق عليه، 
هكذا يقول رجال القانون، ومادام لم يصدر حكم بعد فمن 
حق أي فرد ان يتس����اءل ويعلق، خاصة إذا كانت األسئلة 

مشروعة ووجيهة. 
والس����ؤال األخير: إذا متت بالفعل تبرئة هشام وهذا ما 
يؤكده 100% محاميه أبوشقة، وأدين السكري سواء بالشنق 

أو باملؤبد أو بأي حكم غير البراءة، فهل س����يأتي السكري 
مبفاج����آت قد تكون مدوية؟! الكالم ليس من عندنا، ولكنه 
جاء على لسان محاميه في احد البرامج الفضائية وبالتحديد 
في برنامج »القاهرة اليوم« الذي يقدمه عمرو أديب، حيث 
قال بعد ان وجه إليه عمرو هذا الس����ؤال وأعاده: لو خرج 
هشام من القضية و»شالها« السكري وحده، فماذا ستفعل؟ 
هنا رد عليه محامي السكري: »وقتها سنقلب الطاولة على 
رأس اجلمي����ع وعلّي وعلى اعدائي، يا روح ما بعدك روح، 

هو بعد الشنق فيه حاجة يتبكي عليها؟!«.
من هنا تزيد أهمية متابعة القضية في مرحلتها اجلديدة، 
ومن هنا أيضا يصعب التكهن بأي نتيجة، األسئلة كثيرة 
واإلجابات عنها ليس����ت س����هلة، لكن الش����ارع واملتابعني 
ينتظرون.. على أي حال س����تنتهي قضية املوس����م ورمبا 

كل املواسم!
وقد قرر املستشار عادل عبدالسالم جمعة، رئيس محكمة 
جنايات القاهرة منع اإلعالم من تغطية وقائع اجللس����ات 
من دون تصريح مسبق من هيئة احملكمة، مضيفا � حسب 
جريدة »الشروق« امس � »إن القرار يأتي لتنظيم احلضور 
داخل القاعة نظرا ألن مساحتها ضيقة«، في وقت قال فيه 
الدفاع إن حظر النشر في القضية »وارد«، وهو ما رد عليه 

القاضي بالقول: »ال تعليق«.
وأكد املستشار جمعة أنه ال يرى مبررا لالهتمام الزائد 
من قبل وس����ائل اإلعالم بالقضية ألنها واقعة قتل عادية، 

وأشار إلى أنه نظر قضايا أخرى أكثر حساسية.

مع أولى جلسات إعادة المحاكمة في قضية مقتل سوزان تميم.. الشارع المصري يتساءل:

هشام طلعت ومحسن السكري وفي األعلى سوزان متيم
املستشار عادل عبد السالم جمعة احملامي فريد الديب

الديب والمستشار الجديد.. كالكيت خامس مرة 
 للمرة اخلامس���ة يقف فري���د الديب أمام 
املستش���ار عادل عبد السالم جمعة لكن هذه 
املرة مترافعا عن هشام طلعت، فقد وقف أمام 
املستش���ار في 4 قضايا ش���هيرة ألكبر رجال 
املال والسياسة في العقد األخير، وهى قضية 
طارق السويسي املتهم في قضية اآلثار الكبرى، 
ومحمد الوكيل الرئيس السابق لقطاع األخبار 
بالتلفزيون املصري في قضية تلقي رش���وة، 
وأحمد عبدالفتاح مستشار وزير الزراعة في 

قضية رشوة، وأمين نور مؤسس حزب »الغد« 
في قضية تزوير توكيالت تأسيس حزب »الغد«، 
وكانت »اخلس���ارة لفريد الديب« هي القاسم 
املش���ترك بني كل تلك القضايا وهو ما ينبئ 
بأن املواجهة اخلامسة في قضية هشام طلعت 
مصطفى ستكون ساخنة وملتهبة وال ندري 
هل س���تكون اخلسارة اخلامسة للديب ام انه 
سيكسر النحس الذي يالزمه دائما في كل قضية 

يترافع فيها امام هذا املستشار؟

تامر حسني: محبة الجماهير.. ال تُشترى
بيروت � إيالف: حصل 
الفنان تامر حسني على 
جائزة »البي���ج ميوزيك 
الوالي���ات  أوورد« م���ن 
املتحدة األميركية كما لقب 
القرن لكونه  بأس���طورة 
فنانا ش���امال ومن املقرر 
تكرميه خالل األيام القادمة 
في والية نيويورك ويعتبر 
تامر أول فنان في العالم 
يغني، وميث���ل، ويلحن، 
أغانيه بنفس���ه،  ويؤلف 
كما يق���وم أيضا بتأليف 
قصص أفالمه السينمائية، 
وينتج، ويخرج، ويحقق 
املركز األول في جميع ما 
يفعل، إضافة إلى حصوله 
عل���ى أعلى ش���عبية في 

العالم من خالل أبحاث واستفتاءات ال� »البيج 
ميوزيك أوورد« فاعتبروه ظاهرة أولى وفريدة 

من نوعها.
وقد أعرب الفنان تامر حسني عن سعادته 

البالغ���ة به���ذه اجلائزة 
»معتب���را أن أكبر جائزة 
حص���ل عليه���ا خ���الل 
الفني محبة كل  مشواره 
هذه اجلماهير له، والتي 
منحته س���عادة ال ميكن 
وصفها وأيدته في كل عمل 
يقدمه، مشيرا إلى أن احملبة 
مينحه���ا رب العباد فقط 
وال ميكن شراؤها مباليني 

الدنيا«. 
انتهى تامر  هذا وق���د 
مؤخرا من تصوير فيلمه 
اجلديد »نور عيني«، حيث 
أجنز املشاهد األخيرة من 
الفيلم بلبنان، ومن املقرر 
طرحه في دور العرض في 

شهر مايو القادم.
حيث تش���ارك تامر في بطولت���ه الفنانة منة 
شلبي التي جتسد دور فتاة كفيفة، ويؤكد حسني 
جلمهوره بأنه سوف يفاجأ بأداء منة شلبي في هذا 

الدور الذي أتقنته لدرجة لم يكن يتوقعها.

بعد حصوله على جائزة »البيج ميوزيك أوورد«

وكاالت   � القاه���رة 
البسطويسى  أجرت د.أمل 
أستاذ علوم وتكنولوجيا 
األغذي���ة مبرك���ز البحوث 
العديد  الزراعية بالقاهرة 
من األبحاث عن فوائد عسل 
النحل حيث تقول: يحتوي 
عس���ل النحل على العديد 
من العناصر الغذائية التي 
البشرى  يحتاجها اجلسم 
فهو يحتوي على سكريات 
الهضم كما يحتوي  سهلة 
على العديد من الڤيتامينات 
التي تفيد في حاالت شلل 
األعصاب واألمراض اجللدية 
والتهاب العني ومجموعة 
املهمة  األم���الح املعدني���ة 
جلسم اإلنسان منها احلديد، 
الفوس���فور، املاغنسيوم 
والي���ود وكذل���ك بع���ض 
األحم���اض العضوية مثل 
املاليك،  حامض الستريك، 
الفروميك، اخلليك، الالكتيك 

والطرطريك.
وحسب »اليوم السابع« 
النحل على  يحتوي عسل 

مواد أخرى فعالة ومؤثرة 
ويعتب���ر عس���ل النح���ل 
امللكي  الطبيعي والغ���ذاء 
للنحل من أفضل ما يقوي 
املناعة في اجلسم البشرى 
ل���ذا فإن لهم���ا دورا فعاال 
ف���ي عالج مرض���ى نقص 
املناعة املكتسبة واملعروف 

باإليدز.
كم���ا أن العس���ل يعمل 
مبثابة مضاد حيوي طبيعي 
الحتوائه على مواد تقاوم 
امليكروبات، وتقتل اجلراثيم، 

لذا فه���و يفيد ف���ي عالج 
والتئام اجلروح والقروح، 
النحل  العس���ل  ويعتب���ر 
معاجلا لبكتريا األمعاء لذا 
فهو يفيد في عالج العديد 
من األمراض األخرى، كما 
أنه قد يس���تخدم كمهدئ 
طبيع���ي وننصح بتناوله 
بصف���ة يومي���ة ووجوده 
بكثرة ف���ي مأكوالتنا وفى 
التحلية بدال من السكر الذي 
من آثاره اجلانبية إضعاف 

جهاز املناعة.

صحتك

عسل النحل يعالج شلل األعصاب

منع كلب شاذ 
من دخول مطعم

نجاة ركاب طائرة إماراتية 
بأعجوبةبعد تعرضها 

لمنخفض جوي شديد 

سيدني � د.ب.أ: قضت محكمة 
اس���ترالية بتغرمي أحد املطاعم 
في البالد بس���بب منعه دخول 
القائمني  رجل ضرير العتق���اد 
على املطعم أن الكلب الذي يوجه 

الرجل األعمى كلب »مثلي«.
وذكرت صحيف���ة »صنداي 
ميل« االس���ترالية امس أن إيان 
جولي )57 عاما( طرد من مطعم 
»تاي سبياس« ألن موظفي املطعم 
اعتقدوا أن كلبه »نودج« هو »كلب 

مثلي«.
وقض���ت محكم���ة »تكاف���ؤ 
الفرص« االسترالية بتقدمي مالكي 
»تاي سبايس«، هوجن هوا ثي تو« 
و»أنه هواجن لي«، اعتذارا مكتوبا 
جلولي ودفع مبلغ 1500 دوالر 
استرالي )1380 دوالرا أميركيا( 

كتعويض له.
وذكر ممثلو املطعم في احملكمة 
أن »املوظفني اعتقدوا بالفعل أن 
نودج هو كلب عادي نزعت منه 
األعضاء التناسلية ليتحول إلى 

كلب مثلي اجلنس«.

نيودلهي � وكاالت: جنا ركاب 
طائرة تابعة للخطوط اجلوية 
اإلماراتية من املوت امس بعد أن 
استطاع كابنت الطائرة التحكم 
بالطائرة عندما تعرضت جليوب 
هوائية فوق سماء والية غوا 
الش���رقية اجلنوبية، مما أدى 
إلى انخفاض الطائرة من علو 
20000 قدم إلى 2000 قدم ومتت 
عملية الهبوط في مدينة كوتشي 
الهند  من والية كيراال جنوب 

بسالم.
وكان���ت الرحلة إي ك 530 
قادم���ة من دبي إلى كوتش���ي 
وعلى متنها 375 راكبا وطاقم 

الطائرة. 
ومت استدعاء طاقم االسعاف 
ملعاجلة 12 م���ن الركاب الذين 
تعرضوا إلصابات طفيفة بسبب 
الهب���وط املفاج���ئ ومت ادخال 

مسافر واحد للمستشفى. 
كما تؤكد مصادر رسمية أن 
الطائرة م���ن نوع 777 بوينغ 
تعرضت لبعض األعطاب وجتري 
السلطات التحقيقات للكشف عن 

مالبسات احلادث.

..واألتراك يحيون ذكرى تشرنوبل بالرقص

رقصة زوما

راقصون اتراك اثناء مظاهرة في اسطنبول حيث اجتمع عدد من النشطاء املهتمني بالبيئة وقضايا السالم الدولي الحياء الذكرى 
ال� 24 حلادث تش���رنوبل النووي والذي يعد من اس���وأ احلوادث التي وقعت في مجال الطاق���ة النووية مما ادى الى زيادة الوعي 
مبخاطر املفاعالت النووية في العالم كما ساهم في انهيار االحتاد السوفييتي.                   )أ.ف.پ(

الرئيس جاكوب زوما )املنتصف( يرقص مع سيدتني من معاونيه في مقاطعة جوتينغ حيث دّشن 
حملة هائلة للفحص والوقاية من مرض االيدز خارج العاصمة جوهانسبيرغ          )رويترز(

تامر حسني


