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أحد املتظاهرين يصرخ غضبا

املتهمان اثناء اجللسة

والدة خالد سعيد

)أ.پ( متظاهرون يرفعون صور اجلانيني ويطالبون بإعدامهما  جانب من املظاهرة

في أولى جلسات محاكمة الشرطيين المتهمين في قضية الشاب اإلسكندراني

2000 متظاهر يطالبون بالقصاص العادل للضحية خالد سعيد

 أحمد عفيفي  ـ والوكاالت
لعلها تكون القضية األكثر استحواذا على اهتمام 
الشارع املصري بعد قضية مقتل سوزان متيم، تلك 
القضية التي مات فيها أو ُقتل خالد س����عيد الشاب 
االسكندراني الذي أثار مقتله منظمات احلقوق االنسانية 
في العالم بعد ان مات � حسب اعتقاد الكثيرين نتيجة 
التعذيب من قبل رجلي شرطة، مما جعل املظاهرات 
املنددة بالعنف تندلع في االس����كندرية وفي القاهرة 
تطالب باستقالة وزير الداخلية املصري إذا لم يخضع 

املتهمني بقتله للمحاكمة.
ونزوال عند رغبة اآلالف أمر النائب العام املصري 
بتعيني جلنة ثالثية للطب الش����رعي للوقوف على 
أسباب وفاة املجني عليه، وقد جاء تقرير اللجنة ان 
خالد مات مختنقا نتيجة ابتالعه لفافة باجنو كانت 
بحوزته اثناء القبض عليه، ولم يقتنع املنددون بعنف 
الشرطة بالتقرير النهائي، مؤكدين ان هذه اللفافة مت 
حشرها عنوة في فم سعيد بعد موته إلبعاد الشبهة 

عن رجال الشرطة.

ومن ثم أمر النائب العام بتقدمي شرطيني متهمني 
في اجلرمية البش����عة للتحقيق املوس����ع حول هذه 
القضية التي أخذت أبعادا دولية مؤثرة، ولم تقتصر 

فقط على مكان حدوثها.
وقد ش����هدت امس محكمة جنايات االس����كندرية 
قبل اولى جلسات محاكمة الشرطيني املتهمني بقتل 
خالد سعيد أحداثا ساخنة بدأت مبظاهرتني عنيفتني، 
األولى نظمها املتضامنون مع الشاب الراحل، والثانية 
كانت في مواجهتها ونظمتها عائلتا املخبرين عوض 
سليمان ومحمود صالح، األولى طالبت بالقصاص من 
املتورطني في القضية، والثانية طالبت مبحاسبة من 

وصفتهم ب� »العمالء أعداء الشرطة املصرية«.
وقد أحاط ك����ردون أمنى محكم مبحكمة جنايات 
اإلسكندرية يضم املئات من مجندي األمن املركزي، 
وقوات مكافحة الشغب، ويقوده اللواء محمد إبراهيم 
مدير األم����ن بصحبة كبار قي����ادات وزارة الداخلية 
باإلس����كندرية، الذين متركزوا حول بوابات الدخول 
الرئيس����ية لقاعة احملكمة ومنع����وا كل من ال يحمل 

تصريحا خاصا من حضور اجللسة، باستثناء أسر 
املخبرين والشاب خالد سعيد، وفى حني حضر من 
عائلة »خالد« ما ال يزيد على 8 أفراد، س����مح حرس 
احملكمة بدخول حشد كبير من أسرتي املخبرين وأهالي 
قريتهم بالبحيرة، الذين حملتهم أكثر من 10 سيارات. 
وبدأ املستشار موسى النحراوي رئيس احملكمة نظر 
اجللسة في حوالي الساعة 10 صباحا، واستمع خاللها 
لطلبات كل من املدعني باحلق املدني )أس����رة خالد( 
ودفاع املخبري����ن، وجتاوز عدد احملامني احلاضرين 

عن الطرفني أكثر من 50 محاميا ومحامية.
وتقاربت طلبات الطرفني ما بني طلب سماع أقوال 
ضباط قسم »سيدي جابر«، وشهود اإلثبات والنفي 
إلى جانب مناقشة األطباء الشرعيني، باإلضافة إلى 
ضم صحيفة احلالة اجلنائية لكل من الشاهد الثاني 
»عالء الدين محمد إبراهيم« والشاب »خالد سعيد« إلى 
أوراق القضية، وقد وافقت هيئة احملكمة على جميع 
الطلبات، باستثناء طلب محامي أسرة خالد بتعديل 

التهم املوجهة للمخبرين إلى »القتل العمد«.

وشهدت اجللسة تغطية إعالمية مكثفة من وسائل 
اإلعالم املصرية واألجنبية، الذين اشتبك الكثير منهم مع 
أهالي املتهمني، الذين كثرت اشتباكاتهم مع املتضامنني 
مع »خالد سعيد« وشهود اإلثبات، لدرجة أن بعضهم 
قام بتهديد زوجة بواب العمارة التي لفظ »خالد« فيها 
أنفاسه األخيرة.وفي حني انتهت االحداث بهدوء داخل 
قاع����ة احملكمة بقرار تأجيل القضية إلى جلس����ة 25 
سبتمبر املقبل، وكانت الفوضى والعنف املسيطرين 
على الوضع خارج احملكمة، بعد أن اش����تبكت قوات 
األمن مع املتظاهرين � املتضامنني مع أس����رة خالد � 
حملاولة فض التظاهرة التي ارتفع عدد املشاركني فيها 

في نهاية اليوم إلى ما يقارب ألفي متظاهر.
وتعرض عدد كبير من املتظاهرين والصحافيني 

للضرب املبرح على يد قوات الشرطة.
من جهة أخرى حضرت والدة خالد سعيد اجللسة 
وبدا عليها الغضب الش����ديد، وقالت لوسائل االعالم 
بثبات: حق ابني »مش حيروح هدر« وحس����بي اهلل 

ونعم الوكيل. 

والدة المجنـي عليه: حق ابنـي »مش حيروح هـدر« وحسـبي اهلل ونعم الوكيل 
اشـتباكات عنيفة بين الشـرطة والمتظاهريـن.. وعدد المحاميـن وصل إلى 50

في أوروبا بسبب االكتئاب وفي آسيا لظروف اجتماعية 

3000 شخص ينتحرون يومياً 
دبي � سي.إن.إن: قالت منظمة 
الصحة العاملية، إن نحو ثالثة 
آالف ش���خص يقدم���ون على 
االنتحار كل يوم، داعية وسائل 
اإلعالم إلى »التعقل في تغطية 
حاالت االنتحار«، للحيلولة دون 

املزيد.
وقالت املنظمة مبناس���بة 
العاملي ملنع االنتحار«  »اليوم 
الذي يوافق 10 سبتمبر املقبل، إن 
الهدف من تخصيص يوم عاملي 
هو »تعزيز االلتزام والعمل في 
شتى أرجاء العالم من أجل منع 

حاالت االنتحار«.
ووفق���ا لتقدي���رات منظمة 
الصحة ف���إن نحو 3000 حالة 
انتحار تسجل يوميا، في حني 
أن هناك، لكل حالة، 20 محاولة 

انتحار أو أكثر.

وقالت املنظمة إنها »تسعى 
وهيئاتها الشريكة، بالتعاون مع 
الرابطة الدولية ملنع االنتحار، 
إلى الدعوة من أجل توفير العالج 
املناسب ملن يحاولون االنتحار 
ومتابعتهم، وحث وسائل اإلعالم 
على توخي املزيد من العقالنية 
لدى تغطية حاالت االنتحار«.

ووفقا إلحصاءات املنظمة فإن 
نحو مليون شخص ينتحرون 
سنويا، وفي ال� 45 سنة األخيرة، 
قفزت معدالت االنتحار بنسبة 

60 % في جميع أنحاء العالم.
وقالت املنظم���ة »االنتحار 
الثالثة  هو من بني األس���باب 
الذين  الرئيس���ية للوفاة بني 
تتراوح أعمارهم بني 15 و44 في 
بعض البلدان، والسبب الرئيسي 
الثاني للوفاة في الفئة العمرية 

10-24 س���نة، وهذه األرقام ال 
تشمل محاوالت االنتحار«.

ورغم أن معدالت االنتحار 
كان���ت أعلى بني كبار الس���ن 
من الذكور، إال أن املعدالت في 
صفوف الشباب آخذة في التزايد 
إلى درجة أنهم اآلن املجموعة 
األكثر تعرضا للخطر في ثالث 
البل���دان، من ال���دول املتقدمة 

والنامية.
وأش���ارت املنظم���ة إلى أن 
االضطرابات النفسية، خصوصا 
االكتئاب واضطرابات تعاطي 
الكحول، هي عامل خطر رئيسي 
لالنتحار ف���ي أوروبا وأميركا 
البلدان  الش���مالية، ولكن في 
اآلسيوية فإن االنتحار له أسباب 
معق���دة نفس���ية واجتماعية 

وبيولوجية وثقافية.

بيانو الفيس بريسلي بمليون دوالر
لوس أجنيليس � رويترز: قال مزايدون امس ان بيانو ابيض كبيرا للنجم 
الراحل الفيس بريسلي وعقده مع شركة ار سي ايه ريكوردس عام 1955 
سيعرضان للبيع مبزاد في ممفيس الشهر املقبل ومن املتوقع 
ان يجلب البيانو أكثر من مليون دوالر.وبني األشياء 
الت����ي يضمها مزاد تذكارات الفيس يوم 14 من 
أغسطس املقبل عقد شراء قصر ملك الروك 
آند رول في جريسالند ورسالة 
كتبها بريسلي لصديقته 
بعد   1955 عام 
وق����ت قصير 
م����ن االلتحاق 
جلي����ش  با
األميركي.

صحتك

بحث ميداني لمعرفة عوائق 
الفحص المبكر لسرطان الثدي

إدارة  أ.ش.أ: ب��دأت  اإلس��كندرية � 
األبحاث مبركز سوزان مبارك لصحة املرأة 
باالسكندرية في إجراء بحث ميداني ألكثر 
من 700 سيدة ملعرفة عوائق الفحص املبكر 
لسرطان الثدي الذي يواجه السيدات فوق 
سن األربعني والالتي لم يسبق لهن عمل 

فحص بأشعة املاموجرام.
وأوضحت مدير إدارة األبحاث مبركز 
سوزان مبارك باالسكندرية د.هناء إسماعيل 
أن املركز يجري حاليا بحثا على 250 سيدة 
مصاب��ة مبرض س��رطان الث��دي ملعرفة 
طبيعة حياة مريضة سرطان الثدي التي 
تتلقى عالج��ا كيميائيا ومعرفة التأثيرات 
الفس��يولوجية والنفس��ية للمرض على 
السيدات املصابات. وأشارت إلى أن عينة 
البحث تش��مل 700 سيدة متثلن مختلف 
مناطق وأحياء مدينة االسكندرية والقطاع 
الريفي بها وعددا من عيادات أمراض النساء 
والتوليد.كما يتضمن البحث كيفية مساعدة 
السيدات للقيام بعمل الفحص الطبي دوريا 
وتوعيتهن بأهمية إجراء الفحوصات وتذليل 
العقبات التي تواجه السيدات سواء كانت 
نفسية أو مادية. وأضافت أن املركز يتولى 
تقدمي املس��اعدات سواء أكانت صحية أو 
نفسية للسيدات املصابات باملرض، باإلضافة 
إلى إنقاذ املرضى ومس��اعدة األشخاص 
وتأكيد احلصول على الرعاية ذات اجلودة 

للجميع.

أحد الضحايا بريطاني عمره 67 عامًا

سجن شابين »تخصصا« في ضرب
 المسلمين المسنين أمام مساجد لندن!

دبي � العربية: حكم قاض بريطاني بسجن صبيني 
في ال�14 و15 من العمر، ل� »تخصصهما« في االعتداء 
ضربا على مسلمني مس����نني، وحتديدا أمام مساجد 
العاصمة البريطانية. فقد شارك ليون إلكوك وحمزة 
لينواي في مهاجمة عدد من املسنني، كما قاما بتصوير 
اعتداءاتهما على أجهزة الهاتف اجلوال، للتباهي بها 
وسط أقرانهما. وتظهر مقاطع مصورة رصدتها كاميرات 
املراقبة أحد اعتداءات املدانني الوحشية ضد البريطاني 
أكرم حق )67 عاما(، أثناء جلوسه أمام باب مسجد 
لندني برفقة حفيدته البالغة من العمر 3 سنوات، وهو 
اعتداء أفضى إلى وفاة املسن متأثرا بجروحه البالغة، 
بحس����ب ما ذكرت صحيفة »احلياة« اللندنية امس. 
مشاهد الڤيديو التي أثارت مشاعر الصدمة والفزع 
بني مسلمي بريطانيا أظهرت »متعة« اجلانيني بضرب 

اجلد العجوز أمام حفيدته ماريان، بينما س����ارعت 
األخيرة لالرمتاء في حضن جدها، كأنها تس����تحثه 
على النهوض. واتضح أن اجلانيني هاجما، قبل بضع 
حلظات من جرميتهما البشعة، زوجني آسيويني أمام 
مسجد أيضا. كما شاركا في »حفلة هجوم« على زوجني 

آسيويني، قبل 5 أيام داخل منزلهما.
 وحكم على إلكوك بالسجن 4 أعوام ونصف العام، 
فيما حكم على لينواي بالس����جن 3 سنوات ونصف 
الس����نة. ولم يبد أي منهما ندمه عند النطق باحلكم 
عليهما. وقال القاضي إن سلطاته في احلكم محدودة 
للغاية بس����بب صغر سن املدانني، إال أنه أمر بإعالن 
اس����مي اجلانيني على أوس����ع نطاق، رغم أن العادة 
تقضي بحجب اسم كل جان قبل بلوغه سن الرشد، 

حمزة لينوايخشية التأثير في مستقبله. ليون إلكوك

إصابة طيارين في تحطم طائرة شحن  بمطار  الملك خالد

حبس بريطاني عامين لنزعه النقاب عن وجه طالبة سعودية
لندن � يو.بي.آي: أصدرت محكمة 
اسكتلندية حكما بالسجن عامني بحق 
شاب في السادسة والعشرين من العمر 
لقيام���ه بنزع النقاب عن وجه طالبة 
سعودية مسلمة بينما كانت تسير في 

أحد شوارع مدينة غالسكو.
وقالت هيئ���ة اإلذاعة البريطانية 
)بي بي س���ي( امس إن ويليام بيكي 
اعترف أمام احملكمة باالعتداء العنصري 

على أنوار القحطاني البالغة من العمر 
26 عاما ع���ن طريق إزاح���ة النقاب 
عن وجهها بالقوة. وأش���ارت إلى أن 
محكمة في غالسكو وصفت باملشني 
واملخزي الهج���وم الذي تعرضت له 
الطالبة املس���لمة على يد بيكي الذي 
أدين مرات عدة من قبل بجرم االعتداء 
العنصري. ونسبت )بي بي سي( إلى 
قاضي احملكمة قول���ه إلى بيكي عند 

النطق باحلكم »أنت رجل لديه سجل 
في اإلدانات العنصرية وكنت تعرف 
متاما أن مهاجمة املرأة املس���لمة هو 

اعتداء«.
وأضاف���ت أن أن���وار ج���اءت إلى 
الس���عودية لدراسة  اس���كتلندا من 
املاجستير وهاجمها بيكي بينما كانت 
في طريقها إلى محطة القطارات املركزية 

في غالسكو.

 الرياض � كونا: استؤنفت حركة الطيران 
مبطار امللك خالد الدولي في الرياض امس 
بعد حادثة حتطم طائرة نقل تابعة لشركة 
»لوفتاهانزا« األملانية على أحد مدارج املطار 

أثناء هبوطها اضطراريا. 
وذكر التلفزيون الس���عودي انه مت فتح 
املطار أم���ام حركة الطي���ران بعد أن أغلق 
احترازيا نتيجة احلادث مؤكدا عدم وقوع 
ضحايا فيه س���وى إصاب���ات طفيفة لقائد 
الطائرة ومس���اعده وهما الوحيدان اللذان 
كانا على منت الطائرة وق���د مت نقلهما الى 

املستشفى.
وأوض���ح التلفزي���ون ان حريقا اندلع 
في أماكن الش���حن بالطائرة بعد وصولها 
الى املدرج الثانوي ف���ي املطار ما أدى إلى 
انشطارها نصفني قبل ان تتمكن فرق اإلطفاء 

الطائرة بعد حتطمها في مطار امللك خالدمن السيطرة على احلريق وإخماده.

خالد سعيد


