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نابلس ـ الوكاالت: داهم نحو 500 مستوطن، امس »قبر 54
النبي يوسف« الواقع في املنطقة الشرقية من مدينة نابلس 
شمال الضفة الغربية.وبحســــب وكالة االنباء واملعلومات 
الفلســــطينية )وفا( قال شــــهود عيان إن اعدادا كبيرة من 
املركبات اقلت املستوطنني اثناء مداهمتهم للمدينة بحراسة 
قوات كبيرة من جيــــش االحتالل.يذكر ان عمليات اقتحام 
املستوطنني للمكان تتكرر في تلك املنطقة، ألداء الصلوات 

والطقوس الدينية في »قبر يوســــف«، حتت حراسة جيش 
االحتالل.وقد مثل مقام »قبر النبي يوسف« للفلسطينيني 
في نابلس رمز االحتالل، حيث اجبرت اســــرائيل السلطة 
الفلسطينية اثناء املفاوضات على اتفاق اريحا في عام 1995 
على قبول بقاء قبر يوسف حتت احلماية االمنية اإلسرائيلية 
على الرغم من أن املكان يقع في قلب االحياء الشــــرقية من 

مدينة نابلس.

مئات المستوطنين يداهمون »قبر النبي يوسف« في نابلس

عال غانم: رقصاتي في المسلسل الرمضاني 
»العار وبعد«.. لن تفطر الصائمين

جريمة مقتل هبة ونادين.. هل ستتحول إلى لغز وينعم المتهم بقتلهما بالبراءة؟

محامي ليلى غفران يتهم »عصام« زوج هبة بالتحريض على القتل 
و»عيساوي« يقسم للمحكمة: واهلل يا بيه ما قتلت حد!

 أحمد عفيفي
وكأن مصر قد أصبحت مسرحا للجرائم 
الغامضة واملثيرة، فاجلميع يتذكر املمثلة 
حبيبة التي مت اتهامها بقتل زوجها واعترفت 
حتت ضغط بل وقامت بتمثيل اجلرمية، 
وبعد ان حكم عليها بـ 15 ســـنة ســـجن 
مع النفاذ ظهرت براءتها وســـط دهشـــة 

الكثيرين.
ومنذ سنوات ليســـت بالبعيدة ظهر 
على السطح وشغل الرأي العام سفاح بني 
مزار الذي مت اتهامه بقتل 13 فردا من أسرة 
واحدة في صعيد مصر، واعترف أيضا ومثل 

اجلرمية وبعد ذلك ظهرت براءته.
ثم اآلن وفي القضية األشهر.. جرمية 
مقتل ســـوزان متيم التي يلفها الغموض 
بدرجـــة هائلة، وقد مت احلكم في املرحلة 
االولى على كل من هشام طلعت ومحسن 
السكري باإلعدام شنقا، وال يستبعد البعض 
ـ وال أقول الكثيرونـ  ان يخرج االثنان من 

القضية كما الشعرة من العجني!
وأخيرا ـ وبالتأكيد ليس آخرا ـ قضية 
مقتل هبة ونادين التي تنظرها احملكمة اآلن 
بعد احلكم بإعدام املتهم محمود عيساوي 
في احملاكمة االولى، فقد شهدت أول جلسة 
بعد قبول النقض مفاجآت مذهلة قد تقلب 
القضية رأسا على عقب، فقد وجه محامي 
الضحية هبة ابنة املطربة املغربية ليلى 
غفران اتهاما مباشرا الى زوج هبة مقدما 
أكثـــر من دليل على انه احملرض والرأس 
املدبرة في هذه اجلرمية، وعيساوي لم يكن 
إال أداة منفـــذة بتوجيهات من زوج هبة، 
وأيدت كالمه ليلى غفران موجهة اتهامها 
أيضا لزوج ابنتها )عصام الدين محمد(، 

ما دعا احملكمة الستدعاء الطرف اجلديد 
في القضية لالستماع ألقواله في جلسة 

اليوم الثالثاء.
وفي بداية اجللسة األولى األحد سأل 
القاضي املتهم محمود عيساوي: هل قتلت 
هبة ونادين؟ فرد من داخل قفص االتهام: 
واهلل يا بيه ما قتلت حد.. والبصمات التي 

على السكني ليست بصماتي«.
وقالت غفران في جلسة أول من امس 
»حضرت إلى هنا للبحث عن احلقيقة، وأنا 

أثق فـــي القضاء املصري«، وأضافت »أنا 
هنا مثل كل الناس.. أبحث عن احلقيقة، 
وأتأكد فيما لو كان عيساوي هو من قتل 

هبة ونادين أم أنه بريء«.
وقال محمـــد ابوالعينني محامي ليلى 
غفرانـ  في مذكرة قدمها لهيئة احملكمةـ  إن 
االتصال الهاتفي الذي تلقاه زوج الضحية 
هبة من هاتفها احملمول قبل وفاتها بساعة 
لم يكن من القتيلة، وإمنا من املتهم عيساوي 

الذي اتصل به ليخبره بإجناز املهمة.

وفجر مفاجأة أخرى عندما طالب هيئة 
احملكمة بالتحقيق في واقعة سرقة متعلقات 
هبة من داخل حقيبتها، خاصة ان الصور 
الفوتوغرافية التي التقطها املعمل اجلنائي 
أظهرت أن محتويات احلقيبة كانت بداخلها 

بعد ارتكاب اجلرمية.
وطعن احملامـــي بالتزوير في معاينة 
مفتش مباحث الشـــيخ زايد السابق، إذ 
أثبـــت في معاينته أنـــه عثر داخل غرفة 
املعيشة على هاتفي محمول أعلى املنضدة، 
وهي واقعة مزورة تخالف احلقيقة حيث 
لم تتواجد هواتف أعلى املنضدة بحسب 
الصور التي التقطت مبعرفة املعمل اجلنائي 
مبسرح اجلرمية.وقدم احملامي إلى هيئة 
احملكمة عددا مـــن الصور من قبل رجال 
املعمل اجلنائي ليوضح أنه ال توجد آثار 
دماء على حقيبتي الضحيتني على عكس 

ما أثبتته النيابة العامة.
من جهته، تقدم محامي املتهم مبذكرة 
طلبات للمحكمة ضمت اســـتدعاء د.هبة 
اجلبالـــي الطبيبة الشـــرعية وأمين قمر 
الطبيب الشرعي وضابطي املعمل اجلنائي 
ووائل صبري وكيل النائب العام »محقق 
القضية«، وعلي عصام زوج املجني عليها 
هبة، وأدهم صديق نادين لالستماع ألقوالهم 

في اجللسات املقبلة.
وطالـــب بضم حتريز فرع الشـــجرة 
الذي ثبت أنـــه مت العثور على بقع دماء 
للمتهم والضحيتـــني عليه ملعاينته مرة 
أخرى، كما تقدم دفاع املتهم بـ »سي دي« 
للمعاينة التصويرية اخلاص بتمثيل املتهم 
للجرمية، مؤكدا أنه مت إجباره على متثيل 

اجلرمية.

القاهرة ـ ام بي ســـي: ردت 
الفنانـــة عال غـــامن على دعوى 
قضائية تطالب بوقف تصوير 
الذي  مسلســـل »العار وبعد«، 
سيعرض في رمضان املقبل بأن 
مالبسها ورقصاتها في هذا العمل 
غير مبتذلة ولن تفطر الصائمني، 
مشـــيرة إلى أنها موظفة ضمن 

السياق الدرامي للمسلسل.
وكان احملامي املصري نبيه 
املعـــروف مبالحقته  ـ  الوحش 
للفنانات قضائياـ  قد رفع دعوى 
مســـتعجلة مطالبا فيها بوقف 
تصوير مسلسل »العار وبعد«، 
ملا به من رقصات ومالبس مثيرة 
ترتديها عال غامن، كما اتضح من 
صور املسلسل، وأن العمل يحمل 
إيحـــاءات ال تليق بالعرض في 

شهر رمضان الكرمي.
وقالت عال غامن »إنها ال تعرف 
شـــيئا عن الدعوى القضائية«، 
مشـــيرة إلى أن العمل جار في 
بالعـــرض  املسلســـل للحـــاق 
على الشاشـــة في شهر رمضان 

املقبل.
ورفضت ما قاله احملامي إن 
مالبســـها ورقصاتها باملسلسل 
ال تتناســـب مع الشهر الكرمي، 
وقالت »مالبســـي غير مبتذلة، 
ورقصاتي باملسلســـل مناسبة 
لشخصية زوجة تاجر املخدرات 

التي أجسدها«.
التلفزيون له  أن  وأضافـــت 
الرقابة من  فـــي  معايير أشـــد 
إذا وجد  الســـينما، وبالتالـــي 
أن هناك مشـــاهد من شأنها ان 
تتعارض مع الشهر الكرمي كما 

قيل فلن يعرض العمل ككل.

وتطرقت عال الى احلديث عن 
تفاصيل الشخصية التي جتسدها 
موضحه أنها، أي الشخصية، لم 
تكن موجودة في فيلم »العار« 
املأخوذة منه قصة املسلسل بل 
إلى  شـــخصية جديدة أضيفت 
األحداث، وهي لزوجة األب الذي 
يعمل في جتارة املخدرات )حسن 
حسني(، وتقع في مشاكل عديدة 

مع أبنائه.
مسلسل »العار وبعد« يشارك 

في بطولته مصطفى شـــعبان، 
ودرة التونســـية، وأحمد رزق، 
وشريف ســـالمة عن قصة من 
تأليـــف أحمد محمـــود أبو زيد 

وإخراج شيرين عادل.
وهذه ليست املرة األولى التي 
يالحق فيهـــا الوحش عال غامن 
قضائيا، إذ سبق أن طالب بوقف 
عرض فيلمها »أحاسيس«، بدعوى 
أنه يحتوي على مشاهد ساخنة 

وإيحاءات جنسية.

عال غامن

دنيز بيكال محاطا بوسائل اإلعالم بعد استقالته  )رويترز(

صحتك

قليل من الشيكوالتة 
يعفيك من زيارة الطبيب

هامبـــورغ 
أكـــد  د.ب.أ:  ـ 
مـــن  فريـــق 
األملان  العلماء 
أن تناول قليل 
من الشيكوالتة 
كل يوم يبدو أنه 
يقلل من خطورة 
القلب  أمراض 

والشرايني.
صـــل  تو و
إلى  الباحثون 

دراســـة تقوم على دليل بأن الشـــيكوالتة وخاصة 
الســـوداء ميكن أن تخفض خطـــورة التعرض ألي 
نوبات قلبية أو ســـكتات دماغية بنسبة 39% حتى 

لو مت تناولها بكميات صغيرة للغاية.
ورغم ذلك، حرصت الدراســـة على التحذير من 

تناول كميات كبيرة من الشيكوالتة.
وأوصى رئيـــس الفريق البحثي بريان بوجيس 
باملعهد األملاني للتغذية البشرية بأن حتل الكميات 
الصغيرة من الشـــيكوالتة محل الوجبات السريعة 
احملتويـــة علـــى ســـكريات أو نســـب مرتفعة من 

الدهون.
وأضاف بوجيس ان الشيكوالتة السوداء توضح 
التأثيـــرات الكبيرة حيث تنخفـــض كمية اللنب في 
الشـــيكوالتة بينما الشـــيكوالتة البيضاء ليس لها 

تأثير.
وأوضحت الدراسة التي نشرت في مجلة »القلب« 
األوروبية أن الشيكوالتة يبدو أنها تخفض من خطورة 
أمراض القلب والشـــرايني من خالل تقليلها لضغط 

الدم املرتفع.

سفير مصر في لبنان التقى عددًا من أعيان كترمايا:
عالقات البلدين أقوى من أن تهتز

بيروت ـ أ.ش.أ: التقى سفير 
مصر لدى لبنان أحمد البديوي 
امس وفدا من وجهاء ونواب اقليم 
اخلروب بجبل لبنان وأهالي بلدة 
كترمايا باإلقليم التي شـــهدت 
مؤخرا قتـــل املواطن املصري 

محمد سليم مسلم.
وأكد الوفد اعتزازه وحرصه 
على العالقات املتميزة التي تربط 
الشـــقيقني في مصر  الشعبني 
ولبنان، كما أكدوا متانة العالقات 
املصرية اللبنانية، وأوضح ان 
هناك الكثيرين من أبناء اجلالية 
املصرية الذين يقطنون بالبلدة 
وســـط اخوانهم من املواطنني 
اللبنانيني وان حادثة كترمايا 
ال ميكن ان تؤثر على العالقات 

املتميزة بني البلدين.
انهـــم ال ميكن ان  وأكـــدوا 
يســـمحوا ألحد باإلســـاءة الى 
مصـــر أو الســـماح لوســـائل 
االعالم باإلســـاءة الى العالقات 
املتجذرة بني البلدين، مشددين 

على احترامهم ملصر وشعبه،. 
ومشيرين الى ان احلادثة ليست 
مرتبطة بكـــون املواطن يحمل 
اجلنسية املصرية وامنا جاءت 

كرد فعل من جانب األهالي.
من جانبه رحـــب البديوي 
بالوفد، وشدد على عمق ومتانة 
العالقـــات املصريةـ  اللبنانية، 

مؤكدا ان احلادثـــة اآلن بعهدة 
القضاء اللبناني الذي سيحقق 

العدالة.
حضر اللقـــاء نواب االقليم 
محمد احلجار وعالء الدين ترو 
أبومرعي  البلدة علي  وشـــيخ 
ورئيس بلديـــة كترمايا محمد 

جنيب حسن.

أسترالية تجبر طفلتها 
على البغاء

سيدنيـ  د.ب.أ: اعترفت امرأة 
أمام محكمة بوالية  اســـترالية 
تاسمانيا بأنها استأجرت غرفة 
في فندق هوبارت لتمارس فيها 
طفلتها )12 عاما( البغاء مع حوالي 

100 رجل.
املـــرأة )41 عاما(  واعترفت 
بالتهم املوجهة إليها ومن بينها 
تلقي أموال نظير خدمات جنسية 

قدمتها طفلة.
وكانت حصيلة اإليراد اليومي 
العائد من هذا النشاط والذي يصل 
حوالي ألفي دوالر استرالي )1800 
دوالر( يقسم بالتساوي بني األم 

وصديقها وابنتها.
وأنفقت أغلب هـــذه األموال 
على املخدرات، حسبما جاء في 
األقوال أمـــام احملكمة. ويقضي 
الرجل عقوبة السجن ملدة عشرة 

أعوام لدوره في القضية.
ومـــن املقـــرر أن ميثل أحد 
أعضاء برملان تاســـمانيان أمام 
احملكمة ذاتها في وقت الحق هذا 
الشهر بتهمة كونه من بني زبائن 

الفتاة.

السفير املصري في بيروت اثناء لقائه وفد اقليم اخلروب وأعيان كترمايا        )محمود الطويل(

على خلفية فضيحة أخالقيةوقف التسرب النفطي بالشعر ومعاطف الفراء!

استقالة زعيم المعارضة التركية 

محاكمة تايوانية إلرغام موظفيها على أكل لحم الخنزير
تايبيهـ  يو بي آي: تواجه ربة عمل تايوانية احملاكمة 
في بالدها بســــبب اتهامها بارغام موظفيها املسلمني 

االندونيسيني على تناول حلم اخلنزير.
وذكرت صحيفة »تايبيه تاميز« أن املدعني استندوا 
الى مبدأ أن احلرية الدينية قيمة عاملية ووجهوا إلى 
تشانغ وين لينغ املالكة مع زوجها حملال مالبس تهما 
تتعلق بالتقليل من احترام ديانة موظفيها وانتهاك 
حقوقهم اإلنسانية وهو تصرف أضر بصورة بالدها.

وقد طالب املدعون بعقوبة السجن ملدة 8 أشهر.
ويقول املدعون ان تشــــانغ استخدمت عام 2008 
وثائق مزورة الســــتخدام 3 اندونيسيني كمساعدين 
غير أنه تبني الحقا أنها تخطط لكي يعملوا في مصنع 
ويقول املدعون ان العمال اجبروا على العمل من السابعة 
صباحا وحتى منتصف الليل وتناول حلم اخلنزير 
طوال 7 أشهر فيما يتناقض مع الدين اإلسالمي الذي 

يحرم أكل حلم اخلنزير.

أنقرة ـ أ.ش.أ: قدم دنيز بيكال 
استقالته من منصبه كرئيس حلزب 
الشــــعب اجلمهوري أكبر أحزاب 
املعارضة التركية على خلفية بث 
بعض املواقع االلكترونية شريطا 
مصورا يحوي فضيحة جنسية 

له.
وكانــــت صحيفــــة »وقــــت« 
االسالمية نشــــرت على موقعها 
االلكترونيـ  شريطا يحوي لقطات 
الوضاع مخلــــة لبيكال مع نائبة 
احلزب بالبرملان نسرين بايتوك 
التي كانــــت تعمل من قبل مديرة 

ملكتب بيكال ملدة سبع سنوات.
ونفى بيكال صحة تورطه في 
هذه العالقة وكلف محاميه بإقامة 
دعوى قضائية.. متهما احلكومة 
بالضلــــوع في املؤامرة ضده، كما 
اتهم احلزب مصطفى ساري جول 

الغرمي السياسي لبيكال واملنشق 
عن احلزب بتدبير هذه املؤامرة.

وقد أصــــدر رئيــــس الوزراء 
أردوغــــان تعليماته  رجب طيب 

الوزراء واملسؤولني وأجهزة  إلى 
االمن واملخابرات من أجل التوصل 
الى أبعاد هذه الفضيحة التي هزت 

تركيا.

مع اخفـــاق كل المحاوالت لوقف التســـرب 
النفطي في خليج المكســـيك تعمل المنظمات 
االهلية على تقديم كل مساعدة ممكنة للتخفيف 
من آثار الكارثة، وفـــي الصورة موظفة بفندق 
ريتز كارلتون فـــي نيو اورليانز تجهز اكياس 
نايلون محشوة بالشعر لوضعها في البحر بهدف 
امتصاص النفط وذلك كجزء من حملة لمجموعة 
»مسألة ثقة« بوالية لويزيانا التي اقامت تسعة 
مراكز في الوالية لجمع تبرعات بالشعر والفراء 

ومعاطف الفراء. )أ.ف.پ(.

املتهم محمود عيساوي وفي اإلطار هبة ونادين

عملية جراحية لـ »دبدوب«!
االطفال في كل مكان يخافون دائما من 
املستشفيات واالطباء، والزالة هذا اخلوف 
من نفوس الصغار، بادرت كلية الطب في 
برلني باستدعاء اطفال صغار ومشاركتهم 
على سبيل املزاح لطالب كلية الطب اجراء 
عمليات جراحية وهمية للدباديب حتى ان 
املستشفى اطلق عليه على سبيل املزاح 
»مستشفى الدباديب«.     )أ.ف.پ(


