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القاهرةـ  وكاالت: لقي زوجان مسنان مصرعهما 54
في أسيوط، ومت العثور على جثتيهما وبهما نحو 
40 طعنة أودت بحياتهما، وألقت الشرطة القبض 
على جنلهما الذي نســــبت إليه محاضر الشرطة 
االعتراف بقتل والديه. وجاء في االعترافات املنسوبة 
حلسام عبداملنعم هنداوي )25 عاما( حسب جريدة 
»الشــــروق« املصرية أنه »أقدم على قتل والديه. 

بطعنهما، إثر مشادة كالمية بسبب مروره بضائقة 
مالية، بعد فشله في العثور على عمل، ورفضهما 
إعطاءه نقودا«. وكان مدير أمن أسيوط - جنوب 
مصر - قد تلقى إخطارا بقتل حسام احلاصل على 
ليسانس احلقوق، لوالده املسن )80عاما( باملعاش، 
ووالدته سعاد عبدالعزيز محمد )63 عاما( ربة منزل. 
وانتقلت قوات األمن وحاصرت املنزل الذي شهد 

اجلرمية، للحيلولة دون »فتك اجليران بالقاتل«. 
وكشــــفت التحريات ان »خالفا نشب بني املشتبه 
به ووالديه، تطور إلى مشــــاجرة، ليستل الشاب 
سكينا ويوجه 40 طعنة ألجزاء متفرقة بجسمي 
املجني عليهما اللذين لفظا على أثرها أنفاســــهما 
األخيرة«. وألقى القبض على املشتبه به ومت نقله 

وسط إجراءات أمنية مشددة.

طالب جامعي يقتل أمه وأباه بـ 40 طعنة

صحتك
ابتكار عقاقير جديدة 

لعالج ڤيروس سي

..وأمل جديد للشفاء
من السرطان

لن��دن � أ.ش.أ: ذك��ر تقري��ر أع��ده 
فري��ق من العلماء البريطانيني مؤخرا أن 
ڤيروس)س��ي( والذي يتسبب في اصابة 
املري��ض بس��رطان الكبد وف��ى بعض 
االحي��ان يصيب��ه مبرض تلي��ف الكبد، 
يصيب نح��و 200 مليون ش��خص في 
العالم. وأشار التقرير الى أنه جترى حاليا 
جتارب على عقاقير حديثة مس��تخدمة 
لعالج التهاب الكبد الوبائي )ڤيروس سي( 
في محاولة لتخفيض اعداد املصابني بهذا 

الڤيروس في العالم.

 باري��س � أ.ش.أ: كش��ف التقري��ر 
الصادر ع��ن املعهد الوطني للس��رطان 
في فرنس��ا انه من بني 320 ألف مريض 
اكث��ر  بالس��رطان مت عالجه��م هن��اك 
م��ن النصف يظل��ون على قي��د احلياة 
مل��دة خم��س س��نوات كم��ا ان 120 ألفا 
يت��م ش��فاؤهم من هذا املرض. واش��ار 
التقرير الى ان مئات االالف من املرضى 
يس��تطيعون العيش بعد الشفاء والعودة 
مرة اخرى الى اعمالهم وممارسة حياتهم 

مثل االشخاص العاديني.

والسكري وطريقة تنفيذ اجلرمية وتكلفة 
العملية، وجاء باملكاملات عدد من العبارات 
على لسان هشام مثل »الوالد اخلايبني بتوع 
لندن ما عرفوش ينفذوا« و»يا ريت تكون 
العملية على طريقة أشرف مروان«، ونظر 
جنل هشــــام طلعت فــــي األرض ولم يرفع 
رأسه إال بعد أن انتهت احملكمة من االستماع 
إلى املكاملات الهاتفية بني والده والسكري، 
حيث كان ينصت بشــــدة وكان يسمع ذلك 
احلديث للمرة األولى في حياته، فيما كانت 
سحر طلعت مصطفى تهمس في أذن د.آمال 

عثمان.

محسن السكري بداخل برج الرماية استدار 
هشام طلعت داخل القفص احلديدي اجتاه 
الســــكري ولوح له بيده، األمــــر الذي أثار 

دهشة اجلميع.
واســــتكملت احملكمة بعــــد ذلك عرض 
السيديهات األخرى، والتي تضم 3 مقاطع 
ڤيديو للسكري ال تزيد على دقيقة ونصف 
كانت محفوظة على هاتفه الشخصي، فضال 
عن أنه مت عرض املكاملات الهاتفية اخلمسة 
التي جرت بني هشام طلعت والسكري، والتي 
كانت محفوظة أيضا على هاتف السكري، 
وتضمنت تلك املكاملات مناقشات بني هشام 

السكري على عالقة بهن، وترتدي إحداهن 
»مايوه«.

املناوي محامي السكري  وطلب عاطف 
إثبات ذلك مبحضر اجللسة، فضال عن إثارته 
نقطة في غاية األهمية، وهي اختالف الصور 
التي عرضت باحملكمة عن الصور التي عرضت 
باجلولة األولى للمحاكمة، حيث ان الصور 
األولى كان مكتوبا أسفلها التوقيت في اإلطار 
السفلي، في حني ان الصور احلالية مكتوب 
التقاطها،  بوسطها باللون األحمر مواقيت 
وهــــو ما اعتبره املنــــاوي تالعبا بالصور، 
وفي الوقت الذي عرضت فيه احملكمة صور 

القاهرة ـ وكاالت: قــــرر رئيس محكمة 
جنايات القاهرة املستشار عادل عبدالسالم 
جمعة، تأجيل نظر قضيــــة مقتل املطربة 
اللبنانية سوزان متيم، واملتورط فيها رجل 
األعمال هشام طلعت مصطفى وضابط أمن 
الدولة السابق محسن السكري لليوم، إلعالم 
املقدم أحمد سامح الضابط باملساعدات الفنية 
بــــوزارة الداخلية لتكليفــــه بتفريغ جميع 
الصور املوجودة بجهاز التسجيل، التي مت 
التقاطها حملسن السكري في دبي أثناء دخوله 
وخروجه من برج الرماية وفندق الواحة، 

والتي تصل إلى 8 آالف ساعة.
وتضمنت اجللسة عرض الصور املوجودة 
باألحراز، والتي تنقســــم إلى 5 مجموعات، 
األولى تضم صورا لسوزان متيم بعد ارتكاب 
اجلرمية بشقتها ببرج الرمال، ويظهر في 
الصور الذبح املوجود برقبتها واملالبس التي 
ترتديها، وتضــــم املجموعة الثانية صورا 
خاصة بغرفة الشقة التي كانت تقطن فيها 
سوزان متيم، وآثار دماء وبصمات موجودة 
بالشقة، فضال عن عدد من الصور األخرى 
للمجني عليها أثناء تشريح اجلثة وكانت 
حتمل رقم 899. واملجموعة الثالثة من الصور 
تتضمن املالبس اخلاصة مبحسن السكري 
التي عثر عليها في طفاية احلريق بالطابق 
21 ببــــرج الرماية، وصورا أخرى ملجموعة 

من األوراق. 
الرابعة صورا  فيما تضمنت املجموعة 
خاصة للسكري في مواقيت مختلفة يومي 
24 و28 من شهر يوليو 2008، حلظات دخوله 
وخروجه من برج الرمايــــة، وكان يرتدي 
»تي شيرت وشورت وكوتشي«، وعددا من 
الصور املضبوطة على الهاتف اخلاص به، 
والتي تضمنت صورا لبعض الفتيات كان 

)أ.ف.پ( هشام والسكري في قفص االتهام بجلسة أمس 

)أ.ف.پ( إجراءات أمنية شديدة قبل اجللسة وفي االطار سوزان متيم 

المحكمة تستعرض صور ذبح سوزان وتستمع إلى المكالمات الهاتفية
هشام يلوّح للسكري بيده في القفص أثناء عرض صوره في برج الرماية قبل وقوع الجريمة

جلسة ملتهبة أعادت إلى األذهان المحاكمة األولى قبل النقض

ابـن طلعت ينظر إلى األرض وهو يسـمع صوت والده: يـا ريت تكون العملية على طريقة أشـرف مروان

اعتقال زوجين
يقتالن القرود 

جاكرتاـ  د.ب.أ: أعلنت منظمة 
البرية  معنية بحماية احليـــاة 
امس أن الشرطة في إقليم جاوة 
الشـــرقية االندونيسي اعتقلت 
زوجني بتهمة قتل القرود وبيع 
حلومها لتستخدم في عمل حساء 

كرات اللحم.
وذكرت منظمـــة »بروفونا« 
أنه القـــي القبض على الزوجني 
عقب تلقي الشرطة معلومات من 
نشطاء حماية البيئة بأنهما كان 
يصيدان قرود »الجنور« اجلاوية 
املعروفة أيضا باسم قرود »الورق 

الفضي«.
وقالت املنظمة في بيان لها إن 
الشرطة عثرت بحوزة الشخصني 
على 30 كيلوغراما من حلم القرود، 
قدرت بأنها جاءت من 25 قردا، 
كما عثـــرت على بندقيتي صيد 

وقرد الجنور حي.

»نيابة دبي« تنشر 11 قانونًا على الـ »آي فون«
أعلن احملامي العام األول في النيابة العامة 
في دبي املستشـــار يوسف حسن املطوع، عن 
اطالق مبادرة الكترونية مجانية، ُتعنى بتوفير 
11 قانونا احتاديا على هاتف لـ »آي فون«، الفتا 
إلى أن »الهدف هو نشر الثقافة القانونية لشرائح 
املجتمع كافة، واختصار الوقت املســـتغرق ي 
تصفح القوانني، وتقليل حجمها فبدال من حمل 
القوانني الكثيرة في االمكان تصفحها عبر الهاتف 

بطريقة أيسر«.
وقال املطوع في مؤمتر صحافي نقلته جريدة 
االمارات اليـــوم انه »منذ اطالق البرنامج قبل 
اسبوعني بلغ عدد مرات حتميل البرنامج نحو 
10 آالف مرة، أكثرها من أشخاص في االمارات 
والواليات املتحـــدة االميركية، ما يؤكد اهمية 
البرنامـــج وحاجـــة االفراد الـــى االطالع على 

القوانني«.
واشار الى »أهمية التقنية فهي تعتبر عامال 
أساسيا في املجالني القضائي واملؤسسي«، الفتا 

الى ان »عدد الطلبات االلكترونية التي تقدمها 
نيابة دبي للمتعاملني يبلغ 80 نوعا حتى اآلن 
في إمكان العميل االستفادة منها دون احلضور 
إلى مبنى النيابة«. وأوضح ان »فريق عمل من 
النيابة يعمل علـــى تطبيق برنامجني على الـ 
»آي فـــون«، األول يعنـــى بتوفير موقع نيابة 
دبي وهو ميزة لتقدمي خدمات للمتعاملني عبر 
لـ »آي فون«، وهو جاهز في مراحله االخيرة، 
أما البرنامج الثاني فهو داخلي خاص بأعضاء 
السلطة القضائية ميكنهم االطالع على مستجدات 
أي قضية في أي وقـــت«. وأضاف املطوع أنه 
»يتم حاليا دراسة ترجمة القوانني نفسها إلى 
اللغة االجنليزية ليستفيد منها من ال يجيدون 
العربية، على اعتبار أن مجتمع االمارات يضم 
نحو 200 جنسية«، الفتا الى انه سيتم ادراج 
القوانني نفسها في هاتف الـ »آي باد« الذي لم 
يتم توزيعه رسميا في الدولة حتى اآلن، وذلك 

الدخالها في املكتبة االلكترونية العاملية«.

لتمكين أفراد المجتمع من االطالع على الئحة المخالفات

»الحورية الصغيرة« ترقص في عيد ميالدها السادس

اإلعدام لطبيب رمياً بالرصاص بعد قتله 8 أطفال 
بكنيـ  د.ب.أ: مت أمس تنفيذ حكم باإلعدام في إقليم فوجيان 
بجنوب شـــرقي الصني بحق طبيب سابق ُأدين بقتل ثمانية 

أطفال في مدرسة ابتدائية.
واعترف زينج مني شـــينغ )41 عاما( بالقيام عمدا بطعن 
ثمانية أطفال حتى املوت وأصاب خمســـة آخرين عند بوابة 
مدرسة »نان بينج« التجريبية االبتدائية في مدينة نان بينج 
بفوجيان، وذكرت صحيفة »تشـــاينا نيوز« شبه الرسمية 
أنه مت إعدام شـــينغ بإطالق النار عليه من قبل وحدة، وقال 
زينج للشـــرطة إن السبب وراء هجومه هو فشله في مهنته 

وأسرته وعالقاته.
ونقلت وكالة أنباء الصني اجلديدة الرسمية )شينخوا( عن 

الشرطة القول إنه لم يكن يعاني من مرض نفسي.

وكاالت: نالت الطفلة الصغيرة ميالغروس سيرون التي ولدت 
في بيرو لقـــب »احلورية الصغيرة« بســـبب صمودها في وجه 
املأســـاة الوالدية التي رأت النور بها والتـــي متثلت في والدتها 
برجلني متالصقتني من أصولهما، وجنـــاح عملية فصل فخذيها 

وركبتيها وساقيها. 
وكانت سيرون قد أصبحت محل اهتمام اجلميع قبل 20 شهرا 
في أعقاب والدتها بذلك العيب الوالدي النادر. فقد نشرت وسائل 

اإلعالم في مارس من عام 2005 مأساة سيرون املصابة بـ »متالزمة 
حورية املاء« التي جتعل رجلي املصاب متالصقتني كذنب حورية املاء 

متاما. وهذا الداء يصيب واحدا من بني 70 ألف مولود جديد. 
وميوت معظم املصابني بعد ســـويعات من الوالدة. وليس بني 
األحياء اليـــوم من املصابني بهذا الداء ســـوى ثالثة ال غير، وقد 
احتفلت سيرون الثالثاء بعيد ميالدها في عامها السادس وراحت 

ترقص وتتمايل وسط فرحة كبيرة من اهلها واقاربها.

ولدت بساقين ملتصقتين وأجريت لها عملية ناجحة

الطفلة سيرون ترقص وفي اإلطار تبدو وقت ان ولدت بهذا العيب اخللقي

)أ.ف.پ( الطبيب قبل اعدامه  

أوباما األب
الرئيس األميركي باراك أوباما يحمل طفلة رضيعة ويقبل رأسها وذلك 

بعد كلمة له ألقاها في جامعة انديانا هيلز بوالية أيوا.  )أ.ف.پ(


