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القاهرةـ  وكاالت: أجلت محكمة جنايات القاهرة برئاسة 
القاضي عادل عبد السالم جمعة، إلى األربعاء املقبل محاكمة 
رجل األعمال هشام طلعت مصطفى وضابط أمن الدولة 
السابق محسن السكري املتهمني بقتل املطربة اللبنانية 
ســــوزان متيم في دبي عمدا مع سبق اإلصرار ملشاهدة 
أشرطة الفيديو املضبوطة في القضية.  وطبقا للقانون 
يستمر حبس املتهمني احتياطيا على ذمة احملاكمة مهما 
طالت اجللسات ألنه ســــبق أن صدر حكم أول باإلعدام 
فال يوجد حد أقصى للحبس االحتياطي، كما أن املتهمني 

مستمران في التواجد على قوائم املنع من السفر.

الدخول بتصاريح

كان بهاء أبو شــــقة محامي هشام، هو أول من وصل 
الى احملكمة ومعه جنله، كما وصل عدد من أقارب هشام 
طلعت مصطفى، ولم يسمح األمن بدخول سوى 4 منهم، 
وهم جنل هشــــام وشــــقيقته وابنيها، فيما رفض األمن 
الســــماح بدخول محمد طلعت مصطفى، شقيق هشام، 
لعدم وجود اســــمه في الكشوف التي وقع عليها رئيس 

احملكمة بأسماء املسموح لهم بحضور اجللسة.
ووصل محسن الســــكري في الصباح الباكر وسط 
حراسة أمنية مشددة ضمت 6 سيارات شرطة و3 دراجات 
بخارية، بينما وصل هشام طلعت وسط موكب تكون من 

11 سيارة و5 دراجات بخارية وعربة مصفحة.
ودخل املتهمان قفص احملكمة في الثانية عشرة والربع، 
وكان محســــن الذي دخل أوال ميســــك مسبحة في يده، 
مرتديــــا نظارة، وفي يده بعــــض األوراق يقلبها، بينما 
أدار هشام ظهره للحضور، ومت وضع سور حديدي في 

قفص االتهام لفصل محسن عن هشام.

قناصة فوق المبنى

شهدت احملاكمة إجراءات أمنية مشددة، حيث اعتلت 
القناصة ومباحث أمن الدولة سطح مبنى احملكمة املوجود 
بالتجمع اخلامس بالقاهرة اجلديدة، ومبنى املعهد الدولي 

للترجمة املجاور للمحكمة، وبعض املباني التي مازالت 
حتت اإلنشاء.

فيما رفض بعض أصحاب الڤلل والقصور املواجهة 
للمحكمة صعود أي ضابط أو قناص إلى البناية، وشملت 
اإلجراءات األمنية وجود أعداد كبيرة من مباحث أمن الدولة، 
في جميع أنحاء احملكمة، وداخل القاعات املختلفة، حيث 
قامــــوا بتفتيش دورات املياه وجميع القاعات باحملكمة، 
ومنعت أجهزة األمن دخول أي من ممثلي الصحف دون 

تصريح.
وكشف مصدر أمني أن حرس احملكمة لم يغادرها منذ 
مساء أمس، وأن قوات األمن، وأفراد مباحث أمن الدولة، 
حضروا فجر أمس، ومت وضع بوابات إلكترونية وأجهزة 
مراقبة، ومت تفتيش احملكمة بالكالب البوليسية املدربة 

على كشف املتفجرات واملفرقعات.

أهم الجلسات

وأكــــد بهاء الدين أبو شــــقةـ  عضو هيئة الدفاع عن 
هشــــام طلعتـ  أن اجللسة األولى في القضايا اجلنائية 

من أهم اجللسات، حيث يشعر فيها الدفاع بأن احملكمة 
التي تنظر القضية تتواصل معهم بشكل علمي وقانوني، 
وهو ما يجعل الدفــــاع يقدم كل ما لديه لصالح موكله، 
مضيفا ان الطلبات الرئيســــية التي ســــتقدم للمحكمة، 
سماع الشهود ومناقشة تقارير الطب الشرعي واملعمل 
اجلنائي وطلب التأجيل الطالع الدفاع على أوراق القضية، 
وكذلك حتى يتســــنى للمحكمة االطالع وفض االحراز. 
وكانت محكمــــة النقض املصرية قــــد قبلت في مارس 
املاضــــي الطعن املقدم من املتهمني ضد احلكم بإعدامهما 
الصــــادر في يونيو 2009، وتقرر فــــي ضوء ذلك إعادة 
محاكمة مصطفى والســــكري أمام دائرة جديدة. وأثار 
محامــــو املدانني 27 نقطة في طلب النقض، مضيفني أن 
النقاط املثارة تقوض أســــس احملاكمة، واعتمدت هيئة 
احملكمة األولى برئاســــة املستشار احملمدي قنصوة في 
قرار إدانتهــــا على املكاملات الهاتفية التي أجراها طلعت 
مع الســــكري، لكن محامي املتهمني قالوا إن التحقيقات 
التي أجرتها شرطة دبي انطوت على عدة ثغرات، وهو 
مــــا قبلته محكمة النقض التي رأت أن احلكم األول أخل 

بحقوق الدفاع في بعض جوانب القضية.

معركة كالمية

وعلى غير املتوقع حتولت أولى جلســــات احملاكمة 
إلى معركة بني هيئة الدفاع عن هشــــام طلعت واملدعني 
باحلق املدني عن عادل معتوق، وكان فتيل االشتعال في 
تلك املعركة هو منتصر الزيات الوجه اجلديد بالقضية 
والذي تقدم بـ 5 طلبات إلى احملكمة كمدع مدني عن عادل 

معتوق الزوج السابق لسوزان متيم.
ومتثلت تلك الطلبات في االستماع إلى شهادة طارق 
طلعت مصطفى الرئيس احلالي ملجموعة طلعت مصطفى، 
ود.عبد اخلالق مدير العالقات العامة، وشــــهادة د.حازم 
شــــريف الطبيب الشرعي وسماع شــــهادة الرائد محرر 
حتريات املباحث، واالستماع إلى شهادة احملامية كالرا، 

وهو األمر الذي لم تقبله هيئة الدفاع .

آشـــفيلـ  يو.بي.آي: كشف محققون أميركيون ان شرطة »مطار آشفيل 
اإلقليمي« في مدينة آشفيل أوقفت رجال من أوهايو في الـ23 من العمر كان 
في يده مسدس ويســـتمع إلى موجات جهاز السلكي الشرطة قرب املدرج 

الذي تستعد طائرة الرئيس األميركي باراك أوباما لإلقالع منه.
وذكرت صحيفة »سيتيزن تاميز« األميركية امس ان تلخيصا للقضية 
لدى الشـــرطة أفاد بأن جوزف شـــون ماكفاي من كوكشتون ركن سيارته 
قرب بوابة في نهاية صالة االنتظار التي تؤدي إلى املدرج قرابة الســـاعة 

الثانية من بعد ظهر األحد حيث كانت الطائرة الرئاسية.
ووجهت الشرطة إلى ماكفاي تهمة حمل السالح إلرهاب اجلمهور وهذا 
جرم عقوبته السجن، لكن احملققني لم يحددوا بعد ما إذا كان ينوي استهداف 

الرئيس األميركي أم ال.
وقـــال مدير املطار لو بليويـــس ان املتهم لم يقترب من الرئيس وبدأت 
الشرطة استجواب الرجل بعدما الحظت ان سيارته مسجلة بأوهايو، باإلضافة 

إلى ما في داخلها من جتهيزات مثل كاميرا 4 وهوائيات كبيرة.

اعتقال مسلح بالقرب من طائرة أوباما

حضرا إلى المحكمة في موكب تحت حراسة أمنية مشددة 

تأجيل أولى جلسات محاكمة طلعت والسكري  إلى األربعاء 
وجدار حديدي في قفص االتهام يفصل بينهما

رف��ي��ق ال���رج���ال!.. س���الح األب���ي!
س����الم ع��ل��ى ح����دك ال��ي��ع��رب��ي
س���الم ع��ل��ي��ك دخ��ل��ت احل���روب
تتعب ل���م  وم���ازل���ت  ول���ي���دا.. 
ت���ف���رق ح���ن ت�����راك ال���ع���داة
ل���ذل���ك س��م��ي��ت )ب���األج���رب(
ل��ئ��ن ك��ن��ت ف���ي ك��ن��ف ط��ي��ٍب
ف��ق��د ص����رت ف���ي ك��ن��ف طيب
الهمام امل��ل��ي��ك  ذخ���ر  ك��ن��ت  وإن 
ف���إن���ك ذخ�����ر أب�����ي م��ت��ع��ب
ت��ن��ق��ل ف��ي ال��ع��ز ب��ن ال��ع��روش
م���ن األغ���ل���ب احل�����ر.. ل��أغ��ل��ب
السيوف ب��اق��ي   – مثل  ال   – ت��ق��رب 
وت��دن��ي ال��ق��ري��ب إل���ى األق���رب
رب����وع ال���آل���ي! ح��م��اك اإلل���ه
ال��ك��وك��ب ه��ام��ة  ف���ي  زل���ت  وال 
تغلبي ل��ن  ال���دي���ن!  ق��ل��ع��ة  وي���ا 
ف��خ��ي��ر ال����ب����الد.. ب����الد ال��ن��ب��ي

أمير السيوف

فيم�ا يلي قصي�دة نش�رتها جريدة 

الش�رق االوس�ط اللندنية في عددها 

أمس للشاعر السعودي الكبير د.غازي 

القصيبي مبناسبة انتقال السيف التاريخي 

)األجرب(.. من عرين )الصخير( إلى عرين 

)الرياض( :

هشام طلعت مصطفي

شهر العسل »األسود«!
القاهرة ـ د.ب.أ: قرر عريس مصري التخلص من 

زوجته في شهر العسل فقام بقتلها ودفنها.
ووفقا ملــــا ذكرته صحيفة »األخبــــار« امس فإن 
التحقيقات كشفت ان مشادة كالمية نشبت بني الزوجني 
بسبب عجزه ورفضه العالج فأخبرته املجني عليها 

أنها ستكشف األمر ألسرتها. وأضافت الصحيفة ان 
الزوج هجم عليها على الفور وخنقها بيده حتى لفظت 
أنفاسها األخيرة، وأخبر أمها بأنه عندما استيقظ من 
النوم فوجئ بوفاة زوجته فأحضروا الطبيب وقام 

باستخراج شهادة الوفاة وقام بدفنها.

مزاد دبي
نســـاء إماراتيات أمام عارضات يعرضن مجوهرات في مزاد دبي الســـابع للمجوهرات 

والساعات الذي تقيمه دار كريستيز )أ.ف.پ(

اإلقالع عن التدخين يساعد 
في تخفيض الوزن

إسبانياـ  يو بي آي: ذكر باحثون إسبان ان التدخني 
ال يحول دون فقدان الوزن وإمنا هو مرتبط باكتساب 

مزيد من الكيلوغرامات.
وقال املسؤول الرئيسي عن الدراسة فرانسيسكو 
خافيير غورتاري من جامعة نافارا اإلســـبانية ان 

التسمم من النيكوتني مرتبط بزيادة الوزن.
وتبني في الدراسة التي نشرت في مجلة »ريفيستا 
إسبانيوال دي كارلديولوجيا« بعد مراقبة مدخنني 
وغير مدخنني ومقلعني عـــن التدخني ان الذين لم 
يسبق لهم أن دخنوا أبدا كانوا أقل من اكتسب وزنا 

طوال فترة 4 سنوات.
وراقب الباحثون عند 7565 شخصا تزيد أعمارهم 
عن 50 ســـنة مؤشر كتلة اجلســـم ومعدل الراحة 
والنشـــاط وتناول األلياف والوحـــدات احلرارية 
والوجبات اخلفيفة بني الوجبات الرئيسية واستهالك 

الصودا والوجبات السريعة والكحول.
وتبني ان الذين دخنوا كثيرا في بداية الدراســـة 
وأقلعوا خاللها كانوا أكثر من خســـر وزنا في حني 
ان من دخنوا خالل الدراســـة كسبوا وزنا أكثر من 

غير املدخنني.

صحتك بطلة »تيتانيك« تقود حملة 
لمنع  تناول كبد األوز والبط

باريسـ  أ.ش.أ: انضمت النجمة 
البريطانية كايت وينسلت بطلة 
فيلـــم »تيتانيـــك« إلـــى احلملة 
املناهضة لتناول كبد األوز والبط 
املشـــهور بأنه إحدى أهم وجبات 

الطبقات الثرية.
وذكـــرت مجلـــة »لوبـــوان« 
الفرنســـية أن كايـــت وينســـلت 
أعلنت انضمامها ملجموعة كبيرة 
من الفنانني يشاركون في احلملة 
املناهضة الستهالك كبد األوز والبط، 
على رأســـهم مواطنها روجر مور 
البطل السابق لسلسلة أفالم جيمس 

بوند.
وبررت كايت وينسلت انضمامها 
للحملة التي تقودها منظمة الدفاع 
عن حقوق احليوان »بيتا« باملعاناة 
التي يلقاهـــا األوز والبط لتوفير 
أكبادهما لالثرياء ليتناولوها فى 
التي يترددون  الفاخـــرة  املطاعم 
عليهـــا. ودعمت منظمـــة »بيتا« 
حملتها بفيلـــم ڤيديو يظهر مدى 
العنف الذي يتعرض له البط واألوز 
من أجل استئصال أكبادها إلرضاء 

بطون األغنياء وشهيتهم.
وقد بادرت املنظمة بإرسال هذا 
الفيلم إلـــى عدد كبير من املطاعم 
الفاخرة واملتاجر الشهيرة حلثهم 

على وقف بيع كبد األوز والبط.


