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55 القاهرةـ  وكاالت: قضت محكمة جنح التهرب الضريبي في القاهرة 
مبعاقبة املطرب مصطفى قمر باحلبس سنة مع الشغل وكفالة 100 جنيه 
لتهربه من سداد الضرائب املستحقة عليه، والتي تقدر بـ 45 ألف جنيه 

عن فيلم »حبك نار«، حسبما أفادت صحيفة »اليوم السابع« أمس.
كانت نيابة التهرب الضريبي قد وجهت ملصطفى قمر تهمة التهرب 
من دفع الضرائب املستحقة عليه وعدم سداد 45 ألف جنيه من أصل 

112 ألفا عن فيلمه »حبك نار«.

حبس مصطفى قمر سنة بسبب »حبك نار«

صبي باكستاني يقاضي مدرسة طردته بعد زواجه!
بيشاورـ  سي.إن.إن: رفع صبي باكستاني في الثالثة عشرة من 
عمره دعوى قضائية ضد مدرســـته التي بادرت بطرده من مقاعد 
الدراسة ما أن علمت بزواجه. وقّدم غيرات خان، في الصف السابع 
مبدرســـة بيشاور النموذجية، طعنا أمام احملكمة العليا ضد قرار 

مديرة املدرسة زاعما إن قرار طرده اتخذ بسبب زواجه.
وقـــال خان البالغ من العمر )13 عامـــا( انه تزوج من فتاة في 
السادسة عشرة من العمر، إال أن »CNN« لم يتسن لها التأكد بصورة 
منفصلة من مزاعمه. وباكستان ليست لديها مبادئ توجيهية واضحة 
حتظر الزواج دون الســـن القانونية، ويحدد القانون املدني سن 
الزواج بـ 18 عاما للرجل، و16 عاما للفتاة، لكن الشريعة اإلسالمية 
جتيز الزواج ببلوغ الطرفني سن البلوغ. وعلل الصبي زواجه في 
هذه السن املبكرة إلى ظروفه العائلية القاهرة، قائال والده توفي 
فيما ترقد والدته طريحة الفراش، ونظرا لألوضاع القاسية التي 
متر بها أســـرته، قرر جده إيجاد عروس له للمســـاعدة في القيام 
باألعباء املنزلية. إال أنه استدرك بالتشديد على مشاعر الود التي 

يكنها لعروسه مؤكدا انه غير نادم على قرار العائلة بتزويجه.
إال أن ملدرســـته رأيا مخالفا على ما يبـــدو حول هذه الزيجة، 
حيث أكدت مديرة املدرســـة بياتريس جميل إن قرار طرده اتخذ 
بعد التشـــاور بني مديري املدرسة. ويقول امللف املدرسي للطالب 
انـــه طرد بناء على طلب والدين، إال أن جميل أقرت بأن ذلك ليس 

السبب اجلوهري إليقاف خان عن الدراسة.
وعزته إلى خشـــية املدرسة من مشاطرة خان تفاصيل عالقته 

الزوجية احلميمة مع أقرانه في الصف.

عجزت عن اإلنجاب فألقت بنفسها في النيل
القاهرةـ  وكاالت: دفعت اخلالفات العائلية الدائمة بني ربة منزل 
وزوجها بســـبب عدم اإلجناب ومرورها بحالة نفسية سيئة إلى 
اتخاذها قرارا باالنتحـــار، فانتظرت حتى خرج زوجها إلى عمله 
وتوجهت إلى أعلى كوبري إمبابة وألقت بنفســـها بالنيل لتفارق 

احلياة.
)والء.م.ا( 20 ســـنة تزوجت منذ عامني من )كرم.ا.ا( 33 سنة 
سائق، واستمرت حياتهما الزوجية مستقرة حتى بدأت التساؤالت 
من أقارب الزوج تطالبهما بضرورة العالج لتأخر إجنابهما، وبدأت 
معها املشاكل األسرية حتتل اجلزء األكبر من حياتهما خاصة بعدما 
أثبت األطباء أن سبب عدم اإلجناب هو الزوجة، مما أدى إلى توتر 
العالقة بينها وزوجها وأقاربه وحتولت معها حياتها إلى ما يشبه 
اجلحيم خاصة بعدما بدأ بعض أصدقاء الزوج يطالبونه بالزواج 
مرة أخرى لنيل نصيبه مـــن اإلجناب حتى تكون له ذرية حتمل 

اسمه وتخلد ذكراه.
إال أن الزوجة لم تتحمل أن تكون لها ضرة تســـتأثر بزوجها 
وتصبح هي وحيدة، فقررت أن تتخلص من نظرات زوجها التي 
حتملها مسؤولية عدم اإلجناب، فقررت االنتحار وانتظرت حتى 
خرج زوجها لعمله وصعدت أعلى كوبري إمبابة وانتظرت بضع 
دقائق حتى طردت اخلوف من نفســـها واســـتجمعت شجاعتها 
وتركت حقيبة يدها التي حتتوي على بطاقتها الشخصية وهاتفها 
احملمول وألقت بنفســـها من أعلى الكوبـــري ليبتلعها نهر النيل 

وتختفي معها آالمها.

أسرة سوزان تعلن عن المحّرض الحقيقي على قتل ابنتها خالل أسبوع

احمد عفيفي
التزال صفقة تنازل عائلة ســــوزان متيم عن دعواها ضد هشام 
طلعت مصطفى مثار جدل كبير، ففي برنامج )القاهرة اليوم( امس 
الذي يقدمه االعالمي عمرو اديب على قناة االوربت، قرأ عمرو بيانا 
للمحامى محمد بهاء الدين أبو شقة ينفى فيه صحة ما تردد حول 
حدوث مفاوضات وتسويات مالية مع أسرة سوزان من خالل سحر 
شــــقيقة هشــــام، فيما امتنع كاتب العدل اللبناني عادل صقر، في 
مداخلة هاتفية، عن ذكر أية تفاصيل أخرى غير التي وردت بنص 
وثيقــــة التنازل، مؤكدا كذلك أن التنازل مت لصالح املتهمني هشــــام 

طلعت ومحسن السكري.
فيمــــا لفت أبو شــــقة، في مداخلة هاتفية، إلــــى أن دفاع طلعت 
والســــكري لم يطلعا حتى اآلن على نــــص الوثيقة، إال أنه قال إنه 
قرأ وفريق الدفاع ما بني الســــطور التــــي حتمل دالالت تؤكد أنه ال 
عالقة لطلعت مبقتل سوزان متيم، وأن أسرة املجني عليها ستعلن 
عن احملرض احلقيقي في غضون أسبوع، مضيفا أن املنطق يقول 

إنه من اجلنون أن يعود هشام طلعت إلى مصر على الرغم من أنه 
يعرف جســــامة عقوبة التحريض على القتــــل، لكنه فضل العودة 

ليقينه ببراءته.
وقال أبو شقة »لنفرض أن هناك دية قد مت دفعها.. فهل هذا عيب؟ 
مستشهدا بكالم عالم األزهر الشيخ جمال قطب السبت املاضي حول 
شرعية الدية والعفو عن القاتل في اإلسالم، فيما أكد عادل معتوق 
زوج املجني عليهــــا، في مداخلة هاتفيــــة، أن احملامى فريد الديب 
وعم هشام طلعت تفاوضوا مع أسرة متيم في بيروت منذ 45 يوم 
تقريبا للتنازل عن الدعوى املدنية، ووقع خالف بني األســــرة على 
حتديد قيمة املبلغ إلى أن اســــتقروا علــــى 12 مليون دوالر فوقعوا 

التنازل االثنني املاضي.
فيما نفى عبد الستار متيم، في مداخلة هاتفية مع نفس البرنامج، 
تقاضيه أي مليم من أسرة مصطفى على سبيل الدية، مؤكدا أنه لم 
ير أى أحد من فريق الدفاع عنه، وأقســــم أنه لم ير سحر طلعت أو 
عم هشام أبدا، مشددا على أن الدية ليست جرمية إلنكارها وإمنا هي 

شرع اهلل، موضحا أنه تنازل ليتخلص من أالعيب معتوق ورياض 
العزاوي وعلي مزند الذين يدعون أنهم أزواج سوزان، مشيرا إلى 
أن هــــؤالء »املدعني« زعموا أن لســــوزان ابنة أو ابنا في عمر الـ 16، 
ليتمكنــــوا من احلصول على ميراثها، مضيفا »لو أن هشــــام ليس 

ميسورا ملا رأينا عادل وأمثاله«.
ونفى متيم توقيع أى تنازل لصالح السكري، مشيرا إلى أن فريق 
الدفاع أخطأ من البداية ألنه ربط بني طلعت والسكري، موضحا أنه 
لــــم يتنازل فجأة عن الدعوى ألنه لم يتهم طلعت من البداية، الفتا 
إلى أن السكري هو الذي اتهم طلعت، متسائال »ما مصلحة شرطة 

دبي في توريط السكري في اجلرمية إذا كان بريئا؟«.
كمــــا نفى متيم ما ورد على لســــان محاميه جنيب ليان إلحدى 

الصحف املصرية حول معرفة احملرض احلقيقي.
  من جهة أخرى، نفــــى متيم أن يكون احملامى كمال يونس هو 
محامى األســــرة في القضية، مشيرا إلى أنه كان محامي سوزان، إال 

أنه بعد وفاتها لم تعد له صلة بالعائلة.

أصداء صفقة التنازل التزال مستمرة

عادل معتوق: الديب وعم هش�ام طلعت تفاوضا مع العائلة منذ 45 يومًا واتفقوا على 12 مليون دوالر فقط
عبدالستار تميم: لم أقبض مليمًا واحدًا من أحد وتنازلت عن الدعوى للتخّلص من أالعيب أزواجها السابقين

صورة أرشيفية لوالد سوزان وشقيقها أثناء اجلنازة وفي اإلطار سوزان مع رياض العزاوي عادل معتوق وسوزان متيم

الصيني ليانغ.. وزنه 230 كلغ
الصيني ليانغ يونغ البالغ 30 عاما والذي يصل وزنه الى 230 

كلغ وطوله الى 158 سنتيمترا فقط.
ويبدو خلفه والــــده الذي يقوم بتدليكـــه خالل وجوده في 

غرفة العـناية املركزة بعد ان تردت حالته الصحية بسبب بدانته 
املفرطة. وكان ليانغ قد استخدم عددا من الوسائل النقاص وزنه 
ولكن من دون جدوى.                                 )رويترز(

ضبط ماليين العقاقير المنشطة المقلدة في دبي

)ا.ف.پ( احمد بطي يعرض مناذج من األدوية املقلدة اثناء املؤمتر الصحافي 
فرانس برس، فإن االدوية املقلدة 
تشمل االدوية اجلنسية )فياغرا 
وليفيترا وسياليس(. وابرز رئيس 
اجلمارك للصحافيــــني عبوة من 
حبوب فياغرا املزورة الى جانب 
عبوة حقيقية، وكان من الصعب 

التفريق بينهما.

وذكر احمد ان االدوية املقلدة 
»هي عموما ادوية جنسية للرجال 
والنســــاء، بعضها مقلد وبعضها 
محظور في االمارات« وقيمتها في 
الســــوق حوالي 70 مليون درهم 
)19 مليون دوالر(. وبحسب قائمة 
للمضبوطات اطلعت عليها وكالة 

 دبــــيـ  ا.ف.پ: اعلنت جمارك 
دبي امس عن ضبط حوالي سبعة 
ماليني حبة من االدوية اجلنسية 
املقلــــدة او احملظورة بينها مئات 
املقلدة لعقار  االالف من احلبوب 
الفياغرا. وقال الرئيس التنفيذي 
ملؤسسة املوانئ واجلمارك واملنطقة 
احلرة في دبــــي احمد بطي احمد 
فــــي مؤمتر صحافــــي ان عناصر 
اجلمارك ضبطوا احلبوب املقلدة 
في مستودع تابع لشركة خاصة 
في منطقة االحواض اجلافة، ضمن 
»اكبر ضبطية فــــي املنطقة« في 

مجال االدوية املقلدة.
وكانت هذه الكميات مخصصة 
التصدير  فــــي غالبيتها العــــادة 
بحسب احمد الذي قال ان اجلمارك 
لن تكشف في الوقت الراهن عن 
اجلهات الضالعة في عملية التهريب، 
مكتفيا بالقول ان السلطات حتقق 
مع شخصني عربيني ومع آخر من 

جنسية آسيوية.

 النعام.. ثروة في المغرب
الرباط ـ أ.ش.أ: أصبحت مهنة تربية النعام من املشـــاريع 
التـــي متثل مصدرا جيـــدا للرزق حيث أســـهمت بيئة املغرب 
ومناخه وتوافر اليـــد العاملة من عمال ومزارعني في انتعاش 

هذه املشاريع.
ورغم أن هذه املشـــاريع مازالت في مهدها ولم يصل أغلبها 
إلى مستوى املزارع االستثمارية املتخصصة، إال أنها حتى االن 

حققت مردودا اقتصاديا جيدا ألصحابها.
يذكر أن تربية الدواجن حتظى باهتمام كبير في املغرب، حيث 
يقبل املربون واملســـتثمرون بكثرة على إقامة مزارع الدواجن 
بسبب أرباحها العالية وتكاليفها املالية البسيطة التي ال تتطلب 

رأسمال كبير مقارنة مع املشاريع الزراعية األخرى.
وبدأ اإلقبال على إنشـــاء مزارع النعام السيما أن مثل هذه 
املشاريع معفاة من الضرائب، إضافة إلى ازدياد الوعي بأهمية 
حلوم النعام التي تعتبر من أجود أنواع اللحوم احلمراء والبيضاء 
على حد ســـواء، وذلك النخفاض محتواها من الكوليسترول 

والسعرات احلرارية والصوديوم.
ومـــزارع النعام تعتمد على النعام األفريقي األســـود، ألنه 
األكثر إنتاجا »حيث إن النعامة الواحدة تضع 55 بيضة، عالوة 
على أن مزارع النعام اقتصادية جدا ألنها ال حتتاج إلى رعاية 
خاصة، كما أن نســـبة العلف املقـــدم إليها أقل بكثير مما يقدم 
لألبقار واألغنام، ومن الناحية اإلنتاجية جند أن النعام ينتج 
الكثير من الفراخ ميكن االستفادة من حلمها في وقت أبكر من 

حلم العجول، ألنها تنمو بشكل سريع«.

 سيلين ديون
حامل بتوأم

لوس اجنيليـــس ـ د.ب.أ: 
يبدو أن حلم املغنية الشهيرة 
سيلني ديون لزيادة أفراد أسرتها 

أصبح بالفعل حقيقة.
فقد نقلت مجلة »بيبول« 
األميركية عن املتحدث باسمها 
كيم جاكويرث القول إن سيلني 
)42 عاما( حامل بتوأم وذلك 
بعدما خضعت لسادس محاولة 
للحقن املجهرى لزيادة فرصها 

في احلمل.
وأضاف كيم إن ديون التي 
لديها ابن )9 أعوام( يدعى رينيه 
تشـــالز حامل فى 14 أسبوعا 
ومـــن املتوقـــع أن تتمكن من 
التعرف على نوع التوأم الشهر 

املقبل.
وقال رينيه اجنليل زوجها 
ومدير أعمالها للمجلة »نحن 
في غاية السعادة وتأمل سيلني 
أن متر فترة احلمل بسالم فقد 
كانت تأمل في إجناب طفل واحد 
ولكن نبأ توقع اجنابها توأم 
ميثل نعمة مضاعفة بالنسبة 

لنا«.


