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47 الرياضـ  د.ب.أ: لم يدر بخلد مواطن سعودي من الدمام أن تضرب 
زوجته رقما رمبا يكون قياســــيا في مــــدة انتظارها ملوعد طبي في 
أحد أهم املستشفيات احلكومية في املنطقة الشرقية.ونقلت صحيفة 
»اليوم« السعودية امس عن املواطن قوله إن زوجته »التي لم يصلها 
الدور بعد منذ نحو ثمانية أعوام بعدما جرى حتويلها من قبل إدارة 
اخلدمات الطبية في املؤسســــة العامــــة للخطوط احلديدية في عام 
2002 إلى عيادة تقومي األسنان في مستشفى الدمام املركزي« مبديا 

استهجانه واستغرابه من املواعيد التي وصفها بالطويلة جدا.
ووجه الزوج سؤاله إلى املسؤولني في مديرية الشؤون الصحية 
باملنطقة الشــــرقية بقوله »أريد تفسيرا منطقيا ملا يحصل في مثل 
هذه املواعيد الطبية «.وأشارت الصحيفة الى أن املوعد سجل عندما 
كانت الفتاة طالبة تدرس في املرحلة الثانوية ثم تزوجت وأصبحت 
اآلن أما لطفلني ورغم ذلك لم يحالفها »احلظ« في الوصول إلى الرقم 

الذي حدد لها في قائمة االنتظار والبالغ 10074.

8 سنوات.. في انتظار موعد طبي!

سوزان متيم

التدخين يودي بحياة 23 ألف شخص في السعودية سنويًا
الرياض ـ يو بـــي آي: يوجد 
أكثر من 6 ماليني مدخن في اململكة 
العربية الســـعودية من مختلف 
األعمـــار والفئـــات منهم 23 ألف 
شـــخص ميوتون سنويا بسبب 

التدخني.
ونقلت صحيفـــة »اجلزيرة« 
امس عـــن عضو مجلـــس إدارة 
التدخني  جمعية »نقاء« ملكافحة 
عبدالرحمن الزكري »أن استمرار 
الوضع على ما هو عليه اآلن من 
تزايد في معـــدالت املدخنني من 
اجلنسني هو نذير خطر ملجتمع 
قـــادم ينـــذر بكارثـــة ال حتمد 

عقباها«.
اململكة  أن  الزكـــري  وأوضح 
انضمت منذ سنوات إلى )اتفاقية 
منظمة الصحة العاملية اإلطارية 
بشأن مكافحة التبغ، إميانا منها 
بضرورة حماية املجتمع وتوعيته 
على حد ســـواء من هـــذه اآلفة 
الفتاكة، وأكد أن الدولة متنع نشر 
اإلعالن عن منتجات التبغ سواء 
في الصحـــف احمللية أو املجالت 
وغيرها من الوســـائل اإلعالمية 

التي هي عنصر مهم في العملية 
التسويقية والترويج، مشيرا إلى 
أن هناك شكال من أشكال التسويق 
واإلعالن غير املباشـــر أو اخلفي 
الذي ال يقل أهميـــة عن اإلعالن 
التقليدي.وقـــدرت احصائيـــات 
الســـعودية خسائر  رسمية في 
مستشفى امللك فيصل التخصصي 
من عالج احلـــاالت املرضية بني 

املدخنني بحوالي 10 مليارات دوالر 
مت إنفاقها خالل 25 سنة مضت وهو 
ما دفع املستشفى إلى االستمرار 

في مقاضاة شركات التبغ.
وتصل مبيعات السجائر في 
اململكة 15 مليار سيجارة سنويا 
وبقيمة تصـــل 636 مليون ريال 
ســـنويا. وهي رابـــع أكبر دولة 

مستوردة للسجائر في العالم.

قطار الموت
الذي  القطار  حطام 
حتطم بعـــد خروجه 
عن قضبانه في شرق 
الصني بسبب االنهيارات 
األرضيـــة مما ادى الى 
مصـــرع 8 اشـــخاص 
وجـــرح اكثـــر من 50 

شخصا. 
)أ.پ(.  

المضيفة ضحية حادث الطائرة الهندية: أكره الوداع ولكن الوقت حان
.. ورجل أعمال مقيم بالسعودية يفقد 16 من أقاربه في الكارثة

 نيودلهي ـ د.ب.أ: فقد رجل 
أعمال يعمل بالسعودية وموجود 
حاليا بالهنــــد حلضور جنازة 
جدته، 16 من أقاربه في حادث 
حتطم طائرة تابعة لشركة اير 
انديا اكسبريس أمس السبت في 
مدينــــة مانغالور جنوب غربي 

الهند.
وكان سمير ايه شيخ وصل 
إلى الهنـــد قبل يوم واحد من 
وقوع احلادث حلضور جنازة 
جدته التي توفيت األســـبوع 

املاضي.
وكان آخرون من أقاربه في 
طريق عودتهم إلى مانغالور من 

أجل حضور مراسم اجلنازة.
يذكر أن 159 شــــخصا قتلوا 
عندما انحرفت الطائرة، الرحلة 
812 املقبلة من دبي، عن مسارها 
بينما كانت تقوم بعملية الهبوط 

وحتطمت في منطقة أحراش.
وحتطمت الطائرة إلى أجزاء 
واشتعلت بها النيران، ومتكن 
ثمانية من الـــركاب من القفز 
مـــن الطائرة وجنـــوا غير أن 
أحدهم، فتاة تبلغ من العمر أربع 
سنوات، توفيت فيما بعد متأثرة 

بجراحها في املستشفى.
من جهة اخرى يبدو ان إحدى 
التي كانت على منت  املضيفات 
الطائرة كان لديها إحساس بأن 
أمرا مأساويا قد يحصل وعبرت 
عن ذلك في آخر حتديث لصفحتها 
على أحد املواقع االجتماعية على 

شبكة اإلنترنت.
وذكرت صحيفة »انديا تاميز« 
الهندية ان سوجاتا سورفازي 
)25 عاما( وهي إحدى مضيفات 
الطائرة املنكوبة التابعة لشركة 
طيران »إير إنديا إكسبرس« التي 
قضت بحادث التحطم كتبت في 

آخر حتديث لصفحتها على موقع 
التابع  »اوركــــوت« االجتماعي 
حملرك البحــــث »غوغل« »أكره 
الوداع ولكني أعتقد ان الوقت 

حان«.
وتشير صفحة سوجاتا على 

املوقع إلى انها مؤمنة بالفلسفة 
البوذيــــة وانها ناضلت لتكون 

مضيفة طيران.
وقال أحد أصدقاء سوجاتا 
انها كانت تعمل مع »إير إنديا 
إكســــبرس« منذ ثالث سنوات 

ورفضت عروض عمل من العديد 
من شركات الطيران ألنها تريد 
ان تعمــــل مع الناقــــل الوطني 

للهند.
وعلى الصعيد نفسه قالت 
مسؤولة بشركة اخلطوط اجلوية 

الهندية إنه جرى انتشال جثث 
جميع ضحايا الطائرة املنكوبة 
في جنوب غرب البالد وعددهم 
158 شــــخصا، ولكن 87 ضحية 
فقط جــــرى حتديــــد هويتهم 

وتسليمهم لذويهم.

حلظة ألم على عزيز مفقود سوجاتا سورفازي التي كانت تشعر بقرب األجل رجل يبكي على شقيقه

)رويترز ـ أ.ف.پ(  حطام الطائرة املنكوبة وفي اإلطار أم تبكي على ابنتها  

جلسة ملتهبة في قضية مقتل سوزان تميم

خبير باكستاني: الصور التي تم التقاطها للسكري سليمة %100 
وهشام يردّ: من الممكن التالعب فيها سواء بالحذف أو اإلضافة

 أحمد عفيفي 
كانت جلسة أمس في قضية مقتل 
سوزان متيم ملتهبة وشهدت مهاترات 
كثيرة، حيث استدعت احملكمة اخلبير 
الباكســـتاني بشركة »هاني  الفني 
ويل« خيـــر زاده وجيه الدين وهي 
الشركة التي قامت بتركيب وضبط 
نظام املراقبـــة األمنية ببرج الرمال 
والذي كانت به شقة سوزان متيم.
وأكد الشـــاهد في أقواله أن الصور 
ومقاطع الڤيديـــو املصورة التي مت 
التقاطها للسكري مبعرفة كاميرات 
املراقبة للنظام األمني بالبرج سليمة 
100% مع عدم وجود أدنى احتمالية 

للعبث فيها.
وبـــني أن الدليـــل على ســـالمة 
التسجيالت املصورة ولقطات الڤيديو 
يتمثـــل في أن نظام املراقبة األمنية 
مصمم بطريقـــة فنية دقيقة جتعل 
معها أي محاولة للعبث تبطل عرض 
اللقطات املصورة مبا يستحيل معه 
تشغيل تلك اللقطات وعرضها ذهابا 
وايابا.وأكد وجيه الدين أن التوقيتات 
املثبتـــة على تلك اللقطات والصور 
سليمة متاما وال ميكن أن يتم التالعب 
فيها بأي وجه من األوجه، موضحا أن 
أجهزة التخزين الرقمية التي تصنعها 
شركته حتمل توقيعا رقميا قد يكشف 
أي محاولة للعبث أو التدخل باحلذف 
أو االضافة باملقاطع والصور.بينما 
اكد دفاع املتهمني وجود فوارق في 
التوقيتات بني اللقطات املصورة، وأن 

نظام املراقبة كشفت التجارب عليه 
في عدة مواقف انـــه قابل للتعديل 

والتالعب.
ووسط ســـخونة املناقشة وقف 
هشـــام طلعت مصطفـــى من داخل 
قفص االتهام وطلب احلديث قائال: 
»يا ســـيادة القاضي عايز أتكلم لو 
ســـمحت« وبعد أن ســـمح له، قال 
هشام إن شـــركة هانويل هي التي 
املراقبة األمنيـــة في فنادق  تتولى 
الفور سيزون بالقاهرة وشرم الشيخ 
واإلسكندرية اململوكة ملجموعة طلعت 
مصطفى، ومـــن املمكن التالعب في 
التقاطها  الصور والتسجيالت بعد 
سواء باحلذف أو اإلضافة أو التعديل، 
مؤكدا أنه أشرف على بعض الوقائع 
داخل الفنادق الثالثة بنفسه، وطلب 
هشام استدعاء مدير شركة هانويل 
ووكيل الشركة بالقاهرة لسؤالهما 
واالستماع إلى شهادتهما عن طبيعة 
التالعب فيها  التسجيالت وحقيقة 

من عدمه.
وبعد أن انتهى هشام من احلديث 
وقف مصطفـــى خاطر رئيس نيابة 
اســـتئناف القاهرة، وأكد أن الصور 
ليس بها أي تالعب، واستغرب من 
أن الدفاع عن املتهمني األول والثاني 
يتعاملـــون مببدأ املؤامرة ودائما ما 
يشـــيرون إلى أن هناك شخصا ما 
تالعـــب في القضيـــة، وقال رئيس 
النيابة »مش عـــارف أوصف هيئة 

الدفاع بإيه«. 

رئي�س النيابة: هيئ�ة الدفاع تتعام�ل بمنطق المؤام�رة »ومش ع�ارف أوصفها بإيه«

هشام طلعت وفي اإلطار محسن السكري


