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للمرة الثانية: الحكم بإعدام قاتل هبة ونادين.. 
وليلى غفران مشيدة بالقضاء المصري : القاتل يستحق الموت

القاهرةـ  د.ب.أ: قررت محكمة 
جنايات اجليزة امس إحالة أوراق 
محمود سيد عبد احلفيظ عيساوي 
املتهم بقتـــل هبة إبراهيم العقاد 
ابنة املطربة املغربية ليلى غفران 
وصديقتها نادين خالد جمال الدين 
إلى فضيلة مفتي الديار املصرية 
الســـتطالع رأيه الشرعي بشأن 
احلكم بإعدامه. وحددت احملكمة 
جلسة 30 يونيو اجلاري للنطق 

باحلكم بعد ورود رأي املفتي.
وكان الدفاع عن املتهم أحمد 
جمعة قد كشف عن أنه حتصل 
علـــى األســـطوانة املدمجة التي 
حتتوي على املعاينة التصويرية 
ملسرح اجلرمية وقامت بها النيابة 
بحضور املتهم دون أن يتم إجراء 
مونتاج تلفزيوني عليها، من خالل 
أحد ضبـــاط املباحث مبحافظة 
السادس من أكتوبر، مشيرا إلى 
أن الدماء التي قيل بوجودها على 
حوائط وجدران الشـــقة وتعود 
للمتهم والضحيتـــن، هي دماء 

مفتعلة.
املتهم ببراءة  وطالب محامي 
موكله، مشيرا إلى تقدمه بطعن 
بالتزوير علـــى محضر املعاينة 
التصويرية التي أجرتها النيابة 
العامة ملســـرح اجلرميـــة وقام 

حكم محكمة اجلنايات تتمثل في 
القصور في التسبيب واخلطأ في 
تطبيق القانون ومخالفة الثابت 
باألوراق مبا يقتضى معه األمر 
إعادة احملاكمة منذ بدايتها وعدم 
االعتداد باحلكم السابق. من جهة 
اخرى قالت ليلـــى غفران والدة 
القتيلـــة هبة العقـــاد إن القاتل 
الذي يستحقه، وان  اخذ اجلزاء 
شـــكوكنا في الزوج علي عصام 
الديـــن كانت من تصرفاته عقب 
احلادث إلى درجة انه أساء لزوجته 
بعد مقتلها، وان القاتل احلقيقي 
كان قد اعترف أكثر من مرة وليس 
لدينا شك في انه هو الذي ارتكب 
اجلرمية، وكان قد اعترف بذلك 
تفصيليا للمحامـــي األول الذي 
تنحى عـــن القضية، وقد عرفنا 
ذلك. وقالت غفران: نحن نشكر 
القضاء املصري النزيه وال منلك 
إال أن نقول حســـبي اهلل ونعم 
الوكيل، إن املتهـــم قتل زهرتن 
بريئتن في مقتبل العمر وهو ظل 
ميارس حياته عامن بعد اجلرمية 
التي ارتكبهـــا، وان النيابة حن 
قالت انه يستحق اإلعدام في ميدان 
عام حتى يكون عبرة لغيره هو 
بالفعل كذلك يستحق اإلعدام في 

ميدان عام.

الشاورما اجلزائرية دخلت غينيس

العيساوي بعد النطق باحلكم 

سوريون يهدون الجزائر »شاورما العرب« قبل موقعة إنجلترا
القاهرةـ  ام.بي.ســــي: جنحت مجموعة 
مكونة من طهاة ســــورين وجزائرين في 
دخول موسوعة »غينيس« لألرقام القياسية 
بصنع أكبر قطعة شاورما في العالم مبدينة 
»قسنطينة« اجلزائرية، وأهدوها ملنتخب 
محاربي الصحراء قبل لقائهم احلاسم أمام 
اجنلترا غدا. وذكر برنامج »أصداء العالم« 
الذي يعرض علــــى MBC1، أن طول قطعة 
الشاورما بلغ ثالثة أمتار، حيث استهلكت 

نحو 500 كلغم من حلم الدجاج.
وفضل صناعها اخلروج عن املألوف قليال 
بتشجيع اخلضر في املونديال مبوروث ثقافي 
وتاريخي يشترك فيه جميع العرب، حيث 
استغرقت عملية الطهي ثالثة أيام متواصلة. 
وأطلق صناع القطعة عليها اسم »شاورما 
املونديال« أو »شاورما العرب«، معتبرين 

أنها »عربون حب« خالص للخضر بتوابل 
آثروا جلبها من جميع الدول العربية، هريسة 
تونسية، وكمون عراقي، وزعفران فلسطيني، 
ومسكة ســــورية. ويقول عبداجلليل زين 
العابدين ـ صاحب الفكرة ـ : إنه أراد صنع 
وسيلة تشجيع مبتكرة تخلد في الذكرى 
خاصة في مدينة مثل »قسنطينة« العريقة 

التي تعد إحدى أهم املدن في اجلزائر.
وأضاف أن تفكيره هداه إلى تلك الطريقة، 
باعتبارها ستخلد احلدث على نحو يجمع 

املشرق العربي مبغربه.
أما عبداجلليــــل جابر، صاحب املطعم، 
فقــــال: أردنا أن نقوم بخطوة تشــــجيعية 
وفرحة ألهالي قســــنطينة ليكون عربون 
أخوة من سورية ومن اجلزائرين إلى الشعب 

اجلزائري بأكمله.

الجيش اإلسرائيلي 
يقتل مهرب مخدرات 

تسلل من مصر
أ.ف.پ: قتل اجليش  ـ  القدس 
االسرائيلي فجر امس تاجر مخدرات 
تسلل من مصر قرب مدينة ايالت 
بجنوب اسرائيل كما اعلن متحدث 
باسم اجليش. واضاف املتحدث ان 
القتيل املسلح كان ضمن مجموعة 
من عشرة رجال مت رصدهم بعد 
تسللهم الى االراضي االسرائيلية. 
وفتح اجلنود النار عليهم، وقتل 
احدهم فيما متكن التسعة اآلخرون 
من الفرار الى مصــــر كما اضاف 
املتحــــدث. واوضــــح املتحدث ان 
اجلنود عثروا بعد ذلك على اكياس 

مليئة باملخدرات.

شاكيرا: لن أظهر عارية.. فجذوري لبنانية
الفنانة  إيــــالف: اعترفــــت  ـ  نيويــــورك 
شــــاكيرا بأنها لن تتعرى من اجل جلســــة 
تصوير بسبب خلفيتها الكاثوليكية القوية، 
وجذورها اللبنانية، واعلنت أنه على الرغم 
من ظهورها في كليــــب she wolf في مالبس 
مغرية وشفافة، لكن ذلك لن يؤدي إلى ظهورها 

عارية بالكامل.
وقالت »ال اريد التعري ولست مجبرة، لكن 
رمبا قد أغير رأيي في سن األربعن، منذ نحو 
عشر سنوات لم أستطع تخيل ارتداء اجللد 
الضيق والكعــــب العالي والرقص في قفص 
ذهبي، والتعلق رأسا على عقب في احلانات، 
واليوم أنا أقول انني لن اظهر عارية، وآراؤنا 

تتغير مع الوقت«.
وأضافت شــــاكيرا »لقد تربيت في بيئة 
كاثوليكية، ووالدي له جذور لبنانية، ترعرعت 
على الساحل الشمالي لكولومبيا حيث احلياة 
تقليدية للغاية، وهناك بعض االمور التي ال 

استطيع القيام بها«.
يذكر أن والد شاكيرا، دون ويليام مبارك، 
هو من أصل لبناني عربي كاثوليكي ولد في 
نيويــــورك، وأمها نيديا ديــــل كارمن ريبول 
تورودو ولدت في كولومبيا وهي من أصول 
إيطالية، وشاكيرا ابنتها الوحيدة من زوجها 
دون ويليام مبارك، الذي لديه أوالد آخرون 

من طليقته األولى.

ساعة بمليون دوالر

كروز يستعرض في إسبانيا

صانع الساعات السويسري جول كوردييه يعرض 
رائعة ساعات املعصم اجلديدة غران سونري في طوكيو، 
وهي ســـاعة بالذهب االبيض وتعمـــل بآلية النابض 
التقليدية. وستعرض الشركة للبيع 30 مجموعة من ثالث 
ساعات باصدار محدود بسعر 3 مالين دوالر للمجموعة، 
اي الســـاعة الواحدة مبليون دوالر!            )أ.ف.پ(

توم كروز على دراجة نارية خالل تصوير مشاهد من 
فيلمه االخير »Knight-Day« في اشبيلية بإسبانيا. )رويترز(

خاللهـــا املتهـــم بتمثيـــل كيفية 
ارتكابه جلرميته، قائال إن التمثيل 
املتهم للجرمية جاء  الذي أجراه 
حتت إكراه مـــن ضباط املباحث 
العامة. وقال جمعة إن  والنيابة 
كيفيـــة ارتكاب جرميتـــي القتل 
والوحشية التي ارتكبت بهما من 
قطع للسان الضحية نادين خالد 
جمال الدين تشير إلى دافع انتقامي 
القتل، وأن  لدى مرتكبي جرمية 

الهدف من ارتكاب اجلرمية على هذا 
النحو يشير إلى أن اجلرمية كان 
يراد منها توصيل رسالة معينة 
إلى أســـرتي الفتاتن، معتبرا أن 
ضباط ورجـــال املباحث عجزوا 
عن التوصل للجاني احلقيقي في 

القضية.
النيابة في  في حن طالبـــت 
مرافعتها بتوقيع أقصى عقوبة على 
املتهم وهي عقوبة اإلعدام شنقا 

جزاء لقتله الفتاتن عمدا من غير 
سبق إصرار مقترنا بالسرقة في 

أواخر شهر نوفمبر عام 2008.
وتأتي إعـــادة محاكمة املتهم 
عيساوي في ضوء حكم من محكمة 
النقض مطلع فبراير املاضي بنقض 
وإلغاء احلكم الصادر عن محكمة 
جنايات اجليزة في 17 يونيو 2009 
مبعاقبته باإلعدام شـــنقا حيث 
استندت النقض لوجود أخطاء في 

بـــادن بادن ـ د.ب.أ: قررت ســـيدة 
الكويتية فوزية احلســـاوي  االعمال 
حتويل أحد القصور الفاخرة مبدينة 
بادن بادن إلـــى فندق كبير يضم 129 
غرفة وذلك بعد مرور سبع سنوات على 
شـــرائه، حيث مت امس وبشكل رمزي 
القصر  وضع حجر األساس لتحويل 
إلى فندق كبير الستضافة  التاريخي 

الضيوف.
وقالت فوزية احلساوي إن الفندق 

يقع في مكان رائع، مؤكدة أن املشروع 
لن يفشل، وأشـــارت إلى أن االفتتاح 
سيكون في عام 2013 وستبلغ تكاليف 
عمليات حتويل القصر إلى فندق نحو 

80 مليون يورو.
ويرجع تاريخ بناء قصر »القلعة 
اجلديدة«، الـــذي كان مقر اقامة ممثل 
القيصـــر إلـــى القـــرن الرابع عشـــر 
وخصصت له احلساوي ما يقرب من 
خمسة مالين يورو كمساعدة فورية 

النقاذه من االنهيار.
ومن املقرر أن يتم تنفيذ البناء على 
مساحة تســـعة آالف متر مربع دون 
املساس باحلديقة التاريخية طبقا لرغبة 

سيدة األعمال.
وكان ماكس مركجراف فون بادن 
الوريث الســـابق للقصر قد أعلن في 
منتصف عام 1990 عـــدم قدرته على 
احلفاظ على البناء بســـبب التصدع 
ووافقته سلطات والية بادن فورمتبرغ 

ومدينة بادن بادن الرأي ومت البيع في 
مزاد علني واشترته فوزية احلساوي 
في عام 2003 وتعهدت باحلفاظ على 

الشكل التاريخي للقصر.
وفي الوقت التي سيتحول فيه القصر 
إلى فندق، ستضطر مدينة بادن بادن 
الواقعة جنوب غرب أملانيا إلى اغالق 
فندق »بولرهوهي« الفاخر في نهاية 
شهر أغسطس املقبل بسبب اخلسائر 

الكبيرة التي تكبدها.

فوزية الحساوي تحوّل أحد القصور في ألمانيا إلى فندق


