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الزنزانة التي قضت فيها 12 يوما وفي اإلطار ليندسي لوهان في رداء السجن

 اإلفراج عن ليندسي لوهان بكفالة 300 ألف دوالر
محامو هشام  طلعت: موكلنا اشتكى سوزان  في جنيڤ 
وقام بتجميد أرصدتها في البنوك السويسرية قبل وفاتها

المحكمة تؤجل نظر القضية إلى اليوم

القاهرةـ  وكاالت: قررت محكمة جنايات القاهرة في 
جلستها املنعقدة امس تأجيل محاكمة املتهمني رجل 
األعمال هشام طلعت مصطفى وضابط الشرطة السابق 
محسن السكري جللسة صباح اليوم لبدء االستماع 
ملرافعة الدفاع عنهما وذلك في قضية اتهامهما بقتل 

الفنانة اللبنانية سوزان متيم.
واســــتمعت احملكمة على مدى ســــاعتني ونصف 
الساعة ملرافعة النيابة العامة في القضية والتي طلبت 

في ختامها بإعدام املتهمني.
ونشرت قوات األمن املئات من اجلنود في محيط 
احملكمة في مدينة القاهرة اجلديدة، عشية اجللسة 
التي سيحضرها صهر هشــــام د.إيهاب ماضي، بعد 
تنازله عن البالغ الذي اتهمه فيه باالعتداء عليه أثناء 
زيارته له في ســــجن مزرعة طرة. وحملت جلســــة 
أمس الرقم 11 في عمر احملكمة الثانية، التي شــــهدت 
العديد من املفاجآت واألزمات لهشام طلعت منها ما 
قدمه دفاعه مبا يفيد وجود دعوى نظرت أمام محاكم 
جنيڤ مرفوعة من طلعت ضد سوزان متيم يطالبها 
فيها برد األموال التي دفعها لها. وهذا يعني ان هناك 
أمواال مودعة باسم سوزان متيم في أحد بنوك جنيڤ 

وهو ما يطالب به هشام اآلن.
فيما تلقت احملكمة خطابا من عادل معتوق يفيد 
بعدم تراجعه عن الدعوى املدنية ضد املتهمني واملعروف 
ان عادل معتوق هو واحد من أولياء الدم وبالتالي فإن 
رفضه التنازل ينتقــــص من تنازل عائلة متيم التي 

كانت قد تنازلت عن حقها بالدم سابقا. 
وقدمت النيابة دفاعها في اجللسة وطالبت بتوقيع 
أقصى عقوبة على املتهمني وفندت ما جاء في مذكرة 

النقض التي قدمها الدفاع.
بدأت اجللسة بتسليم النيابة مستندات للقاضي 
عادل عبدالسالم جمعة رئيس احملكمة تفيد بأن وزارة 
اخلارجية املصرية استعلمت من سويسرا عن القضايا 
املتداولة بني املتهم هشام طلعت واملجني عليها سوزان 
متيم، فاتضح قيامه برفع دعوى لتجميد حساباتها 
في البنوك السويسرية بزعم انها حصلت على أموال 
منه خالل فترة خطبتها له، ولكن احملكمة السويسرية 

 واشنطنـ  يو.بي.آي: حكمت قاضية أميركية على 
املمثلة ليندسي لوهان بالسجن أربعة أسابيع وهو 
قرار ما لبث أن نقضه حكم من قاضية أخرى بفرض 
غرامة بقيمة 300 ألف دوالر عليها وإطالق سراحها 

حتى 22 أكتوبر موعد اجللسة املقبلة.
وذكرت وسائل إعالم أميركية ان القاضية ألدن 
فوكــــس أمرت اول من امس بســــجن لوهان أربعة 
أسابيع من دون غرامة بعدما أقرت األسبوع املاضي 

بالفشل في اجتياز اختبار للمخدرات.
إال ان القاضية باتريشا شنيغ في محكمة مقاطعة 
لوس اجنيليس العليا أصدرت في نفس اليوم حكما 

بإطالق سراحها بغرامة بلغت 300 ألف دوالر.
وقال آلن باريشــــني الناطق باســــم احملكمة إنه 
سيطلق سراح لوهان حتى اجللسة املقررة في 22 
من الشهر املقبل للنظر في إلغاء فترة املراقبة التي 

تخضع لها.
ولفت باريشــــني إلى أن لوهان سترتدي سوارا 

لرصد معدالت الكحول بعيد إطالق سراحها.

ومت إطالق سراح لوهان في أوائل أغسطس املاضي 
بعد أن أمضت 12 يوما في الســــجن النتهاكها فترة 
املراقبة التي فرضتها عليهــــا محكمة أميركية عام 

2007 بسبب القيادة حتت تأثير الكحول.
وكانت لوهان كتبت األسبوع املاضي على موقع 
التواصل االجتماعي تويتر »من املؤسف أنني فشلت 

في اجتياز معظم اختبارات تعاطي املخدرات«.
وقالت إنهــــا »تتحمل مســــؤولية أفعالها وإنها 
مســــتعدة ملواجهة عواقب ذلــــك«. وذكر موقع »تي 
أم زي« األميركــــي ان لوهان اعترفــــت ألصدقائها 
األســــبوع املاضي أنها حتتاج إلى العودة إلى مركز 
إعادة التأهيل وليس إلى الســــجن إذا كانت ستهزم 

»شياطني اإلدمان«.
وأوضحت أن »تعاطي املخدرات مرض ال ميكن 
أن ينتهي بني ليلة وضحاهــــا«، وتعرضت املمثلة 
األميركية حلادث سيارة في مايو 2007 في بيفرلي 
هيلز وألقي القبض عليها بعد ذلك بشهرين في سانتا 

مونيكا بتهمة القيادة وهي مخمورة. 

رفضت دعواه.
وكان من املالحظ غياب سحر طلعت شقيقة هشام 
طلعت عن اجللسة، رغم حضورها غالبية اجللسات، 
وجاء غيابها بعد مشاجرة حدثت بني شقيقها وزوجها 
في السجن حترر عنها محضر في قسم شرطة املعادي 

لكن انتهى األمر بالتصالح.
وطالب الدفاع بنقل احملاكمة الى دبي التي وقعت 
فيها اجلرمية، حيث يقر القانون اإلماراتي مبدأ الدية، 
بينما يرفضه القانون املصري، وردت هيئة احملكمة 

بالرفض.
كما شهدت اجللسة تشكيك الدفاع في الصور التي 
التقطتها كاميرات املراقبة في دبي ورجحت إمكانية 
التالعب فيها، وطالبت بإعادة فحص تسجيالت الڤيديو 
املوجودة على جهاز التخزيــــن، وتبلغ مدتها 8500 
ساعة، وقدرت رسوم نســــخها بحوالي 750 مليون 
جنيه، ومت تقدمي التماســــات لتخفيضها، ومت إبطال 
هذه احليلة الدفاعية التي كانت تستهدف التشكيك 

في أهم دليل ضد املتهم األول.

أغطية مقاعد سيارة كينيدي رداء سوبر مان عقد ديانا

لوهان في طريقها إلى احملكمة قبل إعالن إطالق سراحها

رداء سوبرمان وعقد لألميرة ديانا ال يجدان من يشتريهما 
وأغطية مقاعد »سيارة اغتيال كينيدي« بيعت بـ 4200 دينار فقط 

رداء  أ.ف.پ:  ـ  نيويــــورك 
سوبرمان وسلسلة عائدة اللفيس 
بريسلي وعقد لألميرة ديانا قطع 
فريدة لم تثر حماسة املشاركني 
في مزاد علني في نيويورك لم 
جتد القطع الرئيسية من بني نحو 
مائة ترمز الى التاريخ والثقافة 
األميركيني من يشــــتريها بينما 
بيعت أغطية مقاعد السيارة التي 
اغتيل فيهــــا الرئيس األميركي 
األسبق كينيدي بـ 4200 دينار 
كويتي فقط.  وقال ارالن ايتنغر 
مدير قاعة غيرنســــي للمزادات 
البيع مساء  التي نظمت عملية 
اجلمعة »انا محبط، منر مبرحلة 
اقتصادية صعبــــة والبائعون 
حددوا على األرجح أسعار احتياط 
عالية جدا«.  وكان جنم املزاد عقد 
من املاس واللؤلؤ وضعته األمير 
ديانا في يونيو 1997 قبل شهرين 
على وفاتها مع سعر مقدر بني 1.5 
و2.5 مليون دوالر، إال ان املزايد 
األعلى اقترح سعر 700 ألف دوالر 
أي دون سعر االحتياط ما حدا 

باملشرف على عمليات البيع الى 
إعالن عدم بيعها.

 وسعر االحتياط هو السعر 
احملدد سرا بني البائع وقاعة البيع 
والذي في حال عدم الوصول إليه 

يرفض البائع بيع قطعته.
قــــال  ايتنغــــر   وكان ارالن 
اخلميــــس »انهــــا احللية املهمة 

الوحيــــدة العائــــدة لديانا التي 
تعرض للبيــــع ومن املتوقع ان 

تسجل أعلى سعر« في املزاد.
 ومن احللي األخرى املعروضة 
للبيع انطالقا من ســــعر نصف 
مليون دوالر، سلسلة كان ميلكها 
الفيس بريســــلي حتمل اســــمه 
املرصع بـ 48 ماسة على سلسلة 

ذهبية 14 قيراطا، إال ان السلسلة 
لم جتد من يشتريها أيضا.

 وكان اكبر طرف شارك خالل 
األمســــية املليارديــــر االميركي 
ستيوارت رار )صناعة االدوية( 
الذي اشــــترى خصوصا مببلغ 
305 آالف دوالر التمثال الصغير 
الشهير »الصقر املالطي« لصديقه 

املمثل ليوناردو دي كابريو الذي 
كان حاضرا لكنه لم يكن يضغط 
بنفسه على االزرار، واكد مسؤولو 
القاعــــة ان املمثل هو الشــــاري 
النهائي للتمثال.  وكانت القطع 
املتنوعة والفريدة معروضة أمام 
اجلمهور منذ اخلميس في قاعة 

غيرنسي في مانهاتن.

التي اســــتخدمها   األلــــواح 
املمثل شــــارلتون هيستون في 
فيلم »الوصايا العشــــر« بيعت 
بسعر 18300 دوالر اما غطاء مقاعد 
سيارة الليموزين التي اغتيل فيها 
الرئيس األميركي جون كينيدي 
فذهبت بسعر 12200 دوالر )نحو 
4200 دينار كويتي( أما القبعة 
املصنوعة من اللباد التي اعتمرها 
مايكل جاكسون العام 2002 على 
مسرح »ابولو ثياتر« فلم جتد 
من يشتريها.  وكان ارالن اتينغر 
اوضح في وقت سابق »منذ عام 
او عامني اقترح علينا الكثير من 
االشخاص قطعا رائعة وفريدة 
وقد جمعناها من دون ان يكون 
لدينا اي مشروع محدد قبل ان 
جند موضوع هذا املزاد العلني«.  
وقد اشترى ستيوارت رار حلسابه 
هذه املرة بســــعر 85400 دوالر 
كرة بيسبول وقعها ستة رؤساء 
اميركيني هم جيمي كارتر وجيرالد 
فورد وجورج بوش االب واالبن 

وبيل كلينتون وباراك أوباما. 

تأجيل محاكمة الشرطيين المتهمين 
بقتل شاب اإلسكندرية

االسكندريةـ  د.ب.أ: أّجلت محكمة مصرية أمس السبت 
محاكمة شـــرطيني اثنني يواجهان اتهاما بالتسبب شفي 
قتل الشاب خالد ســـعيد في اإلسكندرية، إلى 23 أكتوبر 

املقبل.
وقررت محكمة جنايات اإلسكندرية في جلستها تأجيل 
محاكمة كل من رقيب الشرطة عوض سليمان وأمني الشرطة 
محمود صالح وشهرته محمود الفالح املتهمني في واقعة 
مقتل شاب اإلسكندرية خالد سعيد إلى 23 أكتوبر املقبل 

مع استمرار حبسهما.
جـــاء التأجيل حلني حضور جميع الشـــهود والتأكيد 
على حضور د.أحمد الســـباعي، كبير األطباء الشرعيني 
واالســـتجابة لطلبات الدفاع واملدعـــي باحلق املدني من 
ضم احلرز اخلاص بلفافة الباجنو واالستماع إلى احمللل 
الكيميائي مينا سمير ظهر، الكيميائي الذي حلل األشياء 
املرسلة إليه من الطبيب الشرعي، مع ضم شهادة مستشفى 
األميري اجلامعي الذي أكد عدم استقباله خالد، وليس كما 
قال الدفاع بأنه وصل إلى املستشـــفى ومت توقيع الكشف 

الطبي عليه قبل أن يلفظ أنفاسه األخيرة.
من جانبها، طلبت بشرى عصفور، رئيس هيئة الدفاع 
عن املتهمني، بالكشف عن أسباب عدم دفن جثة املجني عليه 
في ذات يوم خروجها من املشرحة ودفنها بعد 31 ساعة.

كانت مصر شـــهدت موجة احتجاجات بعد موت خالد 
سعيد )29 عاما( في االسكندرية يوم السادس من يونيو 
املاضـــي بعد ان تردد انه تعرض للضرب حتى املوت من 

قبل رجال شرطة، وهو ما تنفيه السلطات.
تقول منظمات حقوق اإلنســـان ان خالد سعيد ضرب 
حتى املوت بأيدي الشـــرطة غير أن الســـلطات املصرية 
تقول انه مات مختنقا اثر محاولته ابتالع لفافة مخدرات، 

كانت بحوزته. 

صحتك

ألمانيا تعتزم إلغاء تصنيف 
»مناسب لمرضى السكر« للمنتجات الغذائية

كثرة األلبان تساعد على الرشاقة

برلنيـ  د.ب.أ: تعتزم املانيا الغاء تصنيف املنتج الغذائي 
انه »مناسب ملرضى السكر« بعد ان تبني ان املربى االملانية 
اخلالية من السكروز غير مفيدة للصحة. ووافق مجلس 
الشيوخ االملاني اجلمعة املاضي على تشريع يقضي بالغاء 
التصنيف »مناسب ملرضى السكر« من القوانني اخلاصة 
بتصنيف املنتجات الغذائية اعتبارا من عام 2012. وكان 
مجلس النواب وافق على هذه التعديالت في وقت سابق 
من الشهر اجلاري. واظهرت احصاءات احتادية ان املانيا 
تضم ستة ماليني مريض بالداء السكري بني سكانها البالغ 
تعدادهم 80 مليون نسمة. وأفاد احتاد مصنعي االغذية 
اخلاصة بأن قيمة املبيعات السنوية لالغذية املصنفة على 
انها »مناسبة ملرضى السكر« تصل الى 138 مليون يورو 
)183 مليون دوالر(. جاء هــــذا القرار عقب النتائج التي 
توصل اليها االطباء من ان طريقة العالج القدمية ملرض 
الداء السكري والتي تتمثل في تناول املنتجات الغذائية 

اخلالية من السكر ال جتدي نفعا.

نيويورك ـ أ.ش.أ: اكدت ابحاث طبية حديثة ان كثرة 
تناول االلبان تســــهم بصورة كبيرة في مساعدة راغبي 

الرشاقة في حتقيق حلمهم املنشود.
واشار الباحثون الى ان كثرة تناول االلبان ومنتجاتها 

تساعد في املعركة لكسب الصراع ضد البدانة.
وتوضح االبحاث ان االشخاص الذين تناولوا اقصى 
جرعات من االلبان هو ما يعادل 580 مليغراما من الكالسيوم 
لنحو ســــتة اســــابيع جنحوا في فقدان ما يقرب من 12 
رطال مقارنة باالشخاص الذين تناولوا ما يقرب من 150 
مليغراما من منتجات االلبان ليفقدوا نحو سبعة ارطال، 
حيث لوحظ ان ارتفاع مستوى ڤيتامني »د« يسهم بصورة 

كبيرة في فقدان الوزن.

الفنانة املغدورة سوزان متيم


