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سوزان متيم

هشام طلعت

»القاهرة اليوم« يعرض وثيقة التنازل على شاشة »األوربت« 
وأزهري يؤكد أن القرآن فتح باب العفو في حالة دفع الدية

واملجني عليهم أو التي تتنازل 
فيها عائل���ة املجني عليهم عن 
أقاموها  التي  املدنية  الدعاوى 

ضد اجلاني.
وأوضح أنه تولى الدفاع عن 
متهم في جرمي���ة قتل مماثلة 
لقضية س���وزان قبل س���نتني 
املني���ا، وانته���ت  مبحافظ���ة 
احملكمة في يقينه���ا إلى إدانة 
املتهم، وقررت إحالة أوراقه إلى 
مفت���ي اجلمهورية ألخذ الرأي 
الش���رعي في إعدام���ه، إعماال 
للشريعة اإلسالمية في األخذ 

بالقصاص.
وأضاف أبوشقة أنه توصل 
قبل جلسة النطق باحلكم إلى 
عقد تصالح بني عائلتي اجلاني 
واملجني عليه، وكتب على إثرها 
مذكرة قانونية بالرأي الشرعي 
في جرائم القتل التي يجري فيها 
تصاحلا، دعمها باآليات القرآنية 
املتعلقة بالقصاص والعفو فضال 
عن تقدمي آراء فقهية وشرعية 
لكبار العلماء املسلمني في قضايا 
القتل التي حت���ول دون األخذ 
بالقصاص في حالة التصالح أو 
دفع الدية أو العفو، وانتهى األمر 
الى اخذ القاضي مبا قدمه وألغى 
حكم اإلعدام وحكم بالسجن 5 

سنوات فقط.

على أجهزة الدولة التشريعية 
والتنفيذية، وعلى سلوكيات 
جميع املس���تثمرين املصريني 
ي���ؤدوا دورا وطنيا  ألنهم لم 

واحدا.
من جه���ة اخرى أك���د بهاء 
الدفاع  أبوش���قة، عضو هيئة 
عن هش���ام طلع���ت، ضرورة 
القتيلة  استغالل تنازل عائلة 
بحرفية قانونية عالية لصالح 
املتهم، من خالل تقدمي مذكرة 
تتضمن الرأي الشرعي في جرائم 
التي يجري  القتل والقصاص 
فيها تصالح بني عائلتي اجلاني 

السجن املشدد بني 3 و 15 سنة، 
فيما لفت أديب إلى أن دفع الدية 
في لبن���ان يعني براءة املتهم، 
وفى اإلمارات تنزل العقوبة إلى 
عام واحد فقط، األمر الذي رد 
عليه قطب باإلش���ارة إلى أنه 
على الرغم من أن املادة الثانية 
الدس���تور املصري تنص  في 
على أن مصر دولة إس���المية 
تستمد تش���ريعاتها من الدين 
اإلسالمي، إال أن قانون العقوبات 
والدستور املصري خاليان من 
أي مادة لها عالقة بالش���ريعة 
اإلسالمية، معربا عن سخطه 

الكرمي حك���م تأديبيا مبعاقبة 
القاتل بالقتل، إال أنه فتح باب 
العفو في قول���ه تعالى )فمن 
عفي له من أخيه شيء فاتباع 
باملعروف وأداء إليه بإحسان( 
الدية  ڈ، فالعفو أن يقبل 
في العمد ذلك تخفيف من ربكم 
ورحمة، مشيرا إلى أن أبي بكر 
الصدي���ق وعمر ب���ن اخلطاب 
� رض���ي اهلل عنهم���ا � كانا ال 
يستطيعان رد تنازل ولي الدم 
حتى لو كانا متأكدين من القاتل 
تيمنا بالنبي محمد  ژ نافيا 
أن تكون الدية رشوة أو بيعا 

لدم القتيل.
كم���ا أكد قط���ب أن للمفتي 
أنه يأخذ تنازل ولي الدم بعني 
االعتب���ار ليخرج بالرأي الذي 
أجمعت عليه املذاهب األربعة، 
إال أنه قال إن رأي املفتي رأي 
استشاري، األمر الذي أكده أستاذ 
القانون اجلنائي محمود كبيش 
في مداخلة هاتفية، مضيفا أن 
رأي املفتي وضع ليضفي على 
روح املتهم ملسة روحية، وأن 
تخفيف العقوبة يعود لتقدير 
القاضي عادل عبدالسالم جمعة، 
موضحا أن التخفيف ينزل درجة 
أو اثنت���ني مبا يعني أن احلكم 
على مصطفى قد يكون املؤبد أو 

أحمد عفيفي 
في الوقت الذي تضاربت فيه 
اآلراء والتصريحات حول تنازل 
أسرة سوزان متيم عن دعواها 
ضد هش���ام طلعت مصطفى، 
خرج املذيع عم���رو اديب في 
اليوم« على  برنامج »القاهرة 
قناة األورب���ت بعرض وثيقة 
التنازل على الشاشة، مشيرا 
إلى تنازل أسرة سوزان متيم 
عن احلق املدن���ي، ومؤكدا أن 
التن���ازل فق���ط ع���ن مقاضاة 
رجل األعمال املصري هش���ام 
 طلعت مصطفى وال تشير إلى
املتهم الثاني محسن السكري.
وح���ول احتم���االت تأثير 
التنازل على سير القصية وحكم 
احملكمة، أشار أديب إلى أن اآلراء 
تباينت حول إمكانية أن يؤثر 
تنازل أولي���اء الدم عن حقهم 
املدن���ي، فذهب البعض إلى أن 
املدني غير  التنازل عن الشق 
موجود في املجتمع املصري، 
حيث يسقط الشق املدني ويظل 

احلكم اجلنائي قائما.
من جانبه فسر عالم األزهر 
الشيخ جمال قطب، في مداخلة 
الدم  هاتفية، حكم تنازل ولي 
لصال���ح القاتل في الش���ريعة 
القرآن  أن  اإلسالمية، موضحا 

أبو شقة: تنازل عائلة سوزان تميم ينقذ رقبة هشام طلعت من حبل المشنقة

رجل قانون: تخفي�ف العقوبة يعود لتقدير القاضي.. وأقصى حكم على هش�ام 15 س�نة

احملامي بهاء أبو شقة

بعد باكستان.. 
بنغالدش تحجب
موقع الفيس بوك

دكا � أ.ف.پ: اعلن مصدر 
رسمي ان بنغالدش حجبت 
موقع الفيس بوك على شبكة 
االنترنت بس���بب قضية 
الرس���وم الكاريكاتوري���ة 
للنبي محم���د ژ وصور 
»مقيتة« لق���ادة هذا البلد 
املس���لم نشرت على موقع 
التواصل االجتماعي. وقالت 
جلنة تنظيم االتصاالت في 
بنغالدش ان املوقع حجب 

مساء السبت.
وصرح الرئيس االنتقالي 
للجنة محم���ود ديلوار ان 
الق���رار اتخذ بعدما »جرح 
املوق���ع املش���اعر الدينية 
لالغلبي���ة املس���لمة م���ن 
الب���الد«. وكانت  س���كان 
اتخ���ذت قرارا  باكس���تان 
مماثال السبت املاضي شمل 
ايضا املوقع يوتيوب، لكنها 
اعلنت االربعاء اعادة فتح 
ابقاء  املوقع���ني لكن م���ع 
حجب الصفحات التي اعتبر 

مضمونها »مهينا«.

استخراج قلم »جاف« من معدة طفل
القاهرة � وكاالت: شهدت مدينة 
احمللة في مص���ر واقعة غريبة 
ال يصدقها عق���ل إثر قيام طفل 
)عامان( ببل���ع قلم جاف داخل 
معدته أثناء لهوه مع أشقائه أثناء 

استذكارهم دروسهم.
ش���عر الطفل بآالم شديدة 
وقيء دموي وقام والده الذي 
يعمل جنار موبيليا باصطحابه 
مس���رعا إلى املستشفى العام 
لبيان سبب اآلالم، وقام أطباء 
املستش���فى العام بعمل أشعة 
للطفل ولم تظهر شيئا وأعطوه 
عالجا لتسكني األلم ومرت ثالثة 
أش���هر والطفل يعاني من آالم 

شديدة.
وحسب اليوم السابع توجه 
والده إلى عديد من أطباء األطفال 
نظرا لصعوبة األلم الذي يعاني 
منه الطفل والذي فشل األطباء 
جميعا في حتديد سبب آالمه 
وأعطوه أدوية مطهرة معوية 
ظنا أنها ديدان لكن دون جدوى، 
استمر احلال واألب واألسرة في 
الطفل  حيرة من أمرهم حيال 

محمود ال���ذي يبلغ من العمر 
عامني فقط.

الالزمة  وبعد عمل االشعة 
اكتشف االطباء ان مبعدة الطفل 
جس���م غريب يشبه القلم فتم 
اجراء عملي���ة جراحية دقيقة 
له واستخراج هذا اجلسم وهو 
عبارة عن قلم جاف كان قابعا 

في معدة الطفل 3 شهور.
وأك���د د.محم���ود ع���الم 
أنه منذ  استش���اري اجلراحة 
بدأ حياته العملية وحتى اآلن 
على مدار 25 عاما لم يش���اهد 
طوال هذه املدة مثل هذه احلالة 
النادرة والتي لم يسبق ألحد 

أن شاهدها 

الطبيب الجراح: الحالة نادرة وغير مسبوقة

الطفل أثناء العملية

صحتك
السمك مفيد جداً للحوامل 

الكثير من الس��مك خالفا ملا 
الطبية  التوصي��ات  جاء في 
لم يصنب بأي أذى وحتسن 

أداء أدمغة أطفالهن«.
وكانت هناك مخاوف من 
أن اإلكثار من تناول السمك 
قد يس��بب ضررا للنس��اء 
خاص��ة احلوام��ل بس��بب 
املواد امللوثة أو الضارة فيه 
و»ميثيل  »ديوكس��ن«  مثل 

الزئبق«.
وق���ال وي�ن�ك��ل��ر إن 
الس��ابقة  الطبية  التوصيات 
»حترم النس��اء م��ن فوائد 
الس��مك وتخيفهن بزعم أن 

ذلك يشكل خطرا عليهن«.

زيت السمك تزيد بكثير عن 
مخاطره.

ودعا وينكلر إلى تشجيع 
النساء احلوامل على تناول ما 
ال يقل عن حصتن غذائيتن 
من السمك أسبوعيا خلفض 
أطفاله��ن  تع��رض  خط��ر 
الدماغي��ة  لالضطراب��ات 
مضيف��ا »ان توصيات وكالة 
املعايي��ر الغذائي��ة للنس��اء 
واحلوامل عن األس��ماك في 
ع��ام 2004 كان��ت متحفظة 

جدا«.
وأضاف »منذ ذلك احلن 
تشير  كثيرة  أبحاث  نشرت 
الالتي أكلن  النس��اء  إلى أن 

ي�و.ب��ي.آي:   � ل�ن���دن 
نصح��ت دراس��ة جدي��دة 
احلوامل بتن��اول ما ال يقل 
ع��ن حصت��ن غذائيتن من 
الس��مك أس��بوعيا من أجل 
خفض خطر إصابة أطفالهن 
فيما  الدماغية  باالضطرابات 

بعد.
الدايلي  صحيفة  وذكرت 
تلغ��راف أن مدي��ر وح��دة 
السياسة الغذائية في جامعة 
ميتروبوليتان في لندن جاك 
وينكل��ر ق��ال ف��ي املؤمتر 
العلمي الذي عقدته اجلمعية 
امللكي��ة للط��ب ف��ي لن��دن 
رجل يبكي على جثث األطفال الضحايااألس��بوع املاضي إن فوائد 

تركيا عروس »المتوسط« 
في الطبيخ!

تونس � رويت���رز: من أعلى 
س���ور مدينة بنزرت املطل على 
البحر املتوسط نصبت اخليام 
واقيمت املطابخ لتمنح الفرصة 
للتونس���يني والس���ياح لتذوق 
نكهات ش���رقية وغربية مميزة 
في أول مهرجان متوسطي لفن 

الطهي في تونس.
افتتح يوم  ال���ذي  املهرجان 
األربعاء منح تركيا اجلائزة االولى 
بعد تنافس ش���يق مع عديد من 
املطابخ املتوسطية االخرى إلعداد 

ألذ وأشهى األطباق.
وشارك في املهرجان املتوسطي 
لفن الطهي الذي نظمته جمعية 
صيانة مدينة بنزرت طهاة من 
لبنان وتركيا وإيطاليا وفرنسا 
واس���بانيا واملغ���رب واجلزائر 

وتونس.
وشهد املهرجان إقباال واسعا 
من سكان بنزرت وسياح استغلوا 
املناسبة لتذوق نكهات شرقية 
وغربية قد يعرفون بعضها وقد 

يجهلون البعض اآلخر.
امرأة تونسية تدعى  وقالت 
مني���ة ل� »رويت���رز«: املهرجان 
مناس���بة مميزة لتذوق أطباق 
اس���بانية وفرنس���ية ولبنانية 
كثيرا ما س���معنا عنها ولكن لم 

نذقها إال هنا«.

بعد إنجابهما طفالً.. اكتشف الزوجان أنهما »أخ وأخته«!
لن����دن � يو.بي.آي: أصيب رجل وامرأة 
بريطاني����ان لديهما طف����ل بالصدمة بعد 
اكتش����افهما أنهما أخوان غير شقيقني من 

صلب الوالد نفسه.
وذكرت صحيفة الدايلي مايل امس أن 
الرجل واملرأة التقي����ا بالصدفة في حانة 
ليلية وسرعان ما وقعا في غرام بعضهما 
ول����م ميض وقت طويل حتى عاش����ا معا 

وأجنبا طفال.
وبينت فحوصات احلمض النووي الشهر 

املاضي انهما من صلب رجل واحد وأن الشاب 
هو األخ غير الشقيق للفتاة وأن الظروف 
شاءت أن يفترقا طوال تلك السنوات ويلتقيا 
في احلانة الليلية علما أنهما يعيشان على 

بعد نحو 100 ميل عن بعضهما.
وقال الزوجان اللذان طلبا اإلشارة إليهما 
باسمني مستعارين خشية افتضاح أمرهما 
والتسبب لطفلهما في مشاكل عند ذهابه إلى 
املدرسة، إن الكشف عن هويتيهما لن يغير 
ش����يئا في حياتهما اخلاصة وهما ينويان 

إجناب املزيد من األطفال.
وانتق����د جامي����س وم����ورا وهم����ا في 
العشرينيات من العمر ويعيشان في مقاطعة 
ليستر البريطانية النظام القضائي الذي 
لم يكشف جلاميس عن هويته احلقيقية 
وينويان في مرحلة الحقة الكش����ف علنا 
عن قصتهما ومساعدة آخرين قد يجدون 

أنفسهم في ورطة مشابهة.
البريطاني لألشقاء  القانون  وال يجيز 

والشقيقات الزواج من بعضهما.

مصرع وإصابة 58 شخصًا
في حادث حافلة بالهند

نيودلهى � أ.ش.أ: لقي 30 شخصا مصرعهم حرقا، من بينهم 10 أطفال و15 
امرأة، وأصيب 28 آخرون بحروق وجروح إثر انقالب أتوبيس للنقل العام 
بوالية بجنوب الهند من فوق كوبري علوي واشتعلت فيه النيران صباح 
امس. وذكرت مصادر الشرطة الهندية � في تصريح للصحافيني � أن احلادث 
وقع عندما اختلت عجلة القيادة في يد سائق أتوبيس للنقل العام كان يقل 
65 راكبا وسقط من فوق كوبري علوي داخل حفرة واشتعلت فيه النيران 
نتيجة انفجار خزان الوقود مما أسفر عن مصرع 30 شخصا احترقوا حتى 

املوت وإصابة 28 آخرين بحروق وجروح بعضهم في حالة خطيرة.
وأشارت املصادر إلى أن أتوبيس الركاب كان في طريقه إلى )بنجالور( 
عاصمة والية )كارناتاكا( قادما من )سوربور( مبقاطعة )جولبارجا( التي 

تبعد 200 كيلومتر عن بنجالور.

حالة اندماج
دخل���ت املطربة االميركي���ة مايلي 
سايروس في حالة اندماج شديدة اثناء 
ادائها الغنائي في حفلتها املوس���يقية 
مبهرج���ان روك ان ريد في لش���بونة. 
وتبدو في الصورة منسجمة متاما مبا 

تغنيه )أ.پ(


