
رئيس التحرير : يوسف خالد يوسف المرزوق

يا ألطاف اهلل خووش حچي
عالم ألماني: يمكن لإلنسان تغيير شكله عبر التالعب بجيناته.

ـ اتحداه ان يحصل هذا في الشرق األوسط ألن جينات اإلنسان العربي 
مختومة بالشمع السياسي ال تتغير.

»التربية«: وجبات الطلبة سيتم فحصها بواسطة »الشم«.
ـ شدعوه ليش انتو بتوزعون عليهم بيض وعدس وال دهن عود؟!

أبواللطفواحد

البقاء هلل
مسـعود محمد السالمـ  71 عاما ـ الظهر ـ ق2 ـ ش3 ـ 

ج4 ـ م15 ـ ت: 97471001.
فاطمة محمد مال جاسم، زوجة منصور محمد اخلنفرـ  
71 عاماـ  الرجال: الدسمةـ  ق6ـ  ش امرؤ القيس 
ـ م8 ـ ت: 99047866 ـ النساء: عبداهلل السالم 

ـ ق1 ـ ش أحمد الهندي ـ م14.
مظهـر عبدالكرمي أحمـد الزنكـوي ـ 48 عاما ـ الرجال: 
حسينية معرفي القدميةـ  شرقـ  ت: 99723755 
ـ النساء: اجلابريةـ  ق12ـ  ش5ـ  م36 )حسينية 

أم طالل احلبيب(.
وسمية عبداحملسـن عواد املياس ـ 65 عاما ـ الرجال: 
الفحيحيلـ  ق10ـ  ش مكةـ  م77ـ  ديوان املياس 
ـ ت: 23917917ـ  النساء: الفحيحيلـ  ق10ـ  ش11 

ـ م11 ـ ت: 23910548.
هاشم محمود عاشور املزيديـ  79 عاماـ  الرجال: مسجد 
اإلمام احلسن ـ بيان ـ ت: 99010032 ـ النساء: 

الرميثية ـ ق8 ـ ش حســــن البنا ـ ج13 ـ م14 ـ 
ت: 99627081.

صيتـة بـداح بن حشـه العجمـيـ  100 عــــامـ  الرجال: 
ـ  ـ ت: 99051004  ـ م3  الواحــــة ـ ق2 ـ ش5 
99625510ـ  النســــاء: الواحةـ  ق2ـ  ش5ـ  م5ـ  

ت: 24558745.
أحمد سعد علي مطر املطيريـ  31 عاماـ  صباح الناصر 
ـ ق4 ـ ش31 ـ م55 ـ ت: 99999619 ـ الدفن بعد 

صالة العصر.
خضيـر جنم عبـداهلل بوعبـاس ـ 62 عامــــا ـ الرجال: 
املنصوريةـ  حسينية آل ياسنيـ  ت: 99656493 
ـ النساء: القادسيةـ  ق8ـ  ش86ـ  م11 )حسينية 

أم البنني( ـ ت: 99556593.
مسلم عوض سليمان الرشيدي ـ 73 عاما ـ الصليبخات 
ـ ق3ـ  ش113ـ  م2 )بجانب مدرسة الصليبخات 
املتوسطة بنني( ـ ت: 90099993 ـ 99859919.
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أسد يلتهم صبيًا
ويترك إحدى رجليه

 كينشاسا ـ أ.ف.پ: يثير اسد الرعب منذ 
اسبوع في مقاطعة باندوندو في غرب جمهورية 
الكونغو الدميوقراطية بعدما التهم صبيا في 
اخلامسة عشرة ومواشي على ما افادت عدة 

مصادر.
وقال مسؤول محلي في اقليم مايـ  ندومبي 
»قبل اسبوع قتل اسد صبيا في اخلامسة عشرة 
كان برفقـــة صديق ولم يعثـــر اال على رجل 
واحدة منه«. وقال االب جان ـ ماري نتيســـا 
منسق منظمة »كاريتاس« غير احلكومية في 
اينونغـــو كبرى مدن االقليم ان االســـد الذي 
يختبئ في الغابـــة »التهم ايضا بعض املاعز 
واخلرفان واالبقار. ولم يعد السكان يتوجهون 
الى الغابة او الى النبـــع لنهل املياه«. ولفت 
املسؤول احمللي »نشرنا عسكريني في الغابة 
اللقاء القبض على االسد لكننا لم نره«، مؤكدا 

ان كل االجراءات تتخذ لتحقيق ذلك.

»نيويورك بوست«: هل أضاع نجاد حقيبته
ليبقى أسبوعاً كامالً بذات البدلة؟!

السيارة التي تقله، ولم يشاهده 
أحد في الشارع.

أما الوجبات التي يتناولها جناد 
ومرافقوه فتتكون من حلم الغنم 
والكبــــاب واللحــــم املتبل مع أرز 
بسمتي، ويعدها كلها مطعم إيراني. 
وذكر مصدر للصحيفة أن اللحم 
املتبل الذي يتناوله اإليرانيون جعل 
رائحة الفندق »منتنة كاجلحيم«، 

بحسب تعبير الصحيفة.

يرتدي املالبس نفسها منذ وصوله، 
كل اإلجراءات األمنية املمكنة، فلم 
ينزل إلى الردهة »اللوبي«، وركب 
احلراس زجاجا مضادا للرصاص 

في غرفه.
وعندما يريــــد مغادرة الفندق 
للتوجه إلى بعثة إيــــران أو إلى 
األمم املتحدة، فإنه يخرج ورأسه 
مغطى من باب مخصص للموظفني، 
تغطيه خيمة بيضاء حتى موقف 

العربيــــة: قالــــت صحيفــــة 
»نيويــــورك بوســــت« األميركية 
إن الرئيــــس اإليرانــــي محمــــود 
أحمــــدي جناد لم يغير مالبســــه 
لقرابة أسبوع، حيث ظهر بالبدلة 
والقميص نفسيهما منذ وصوله 
إلى نيويورك األســــبوع املاضي 
للمشاركة في أعمال اجلمعية العامة 

لألمم املتحدة.
وعلقت الصحيفة »هل أضاع 
جناد حقيبته؟«، فيما قال مصدر: 
إن رائحــــة اللحم الــــذي يتناوله 
اإليرانيون في مقر إقامتهم »جعل 

رائحة الفندق منتنة«.
وقالت الصحيفة: إن جناد مر 
بأحد أغرب األسابيع، حيث حاول 
ديبلوماســــي سوداني االلتقاء به 
في مقر إقامتــــه بفندق »هيلتون 
مانهاتن«، غير أن احلراس طردوه 

إلى اخلارج.
وأوضحت أن اخلوف كان سمة 
املوقف في الفندق، فمنذ وصل جناد 
في 18 اجلاري حجز حراسه 6 أدوار 
)90 غرفة(، رغــــم أن عددهم 20 
فقط، وأضافت: طبق جناد، الذي 

الرئيس اإليراني محمود أحمدي جناد

)روتيرز( .. والسكري يصرخ محتجاهشام طلعت مصطفى صامتا حلظة النطق باحلكم 

15 عامًا لهشام طلعت والمؤبد للسكري في قضية مقتل سوزان تميم
والقاضي: »أسباب تخفيف الحكم ستعلن في الموعد القانوني«

القاهرة ـ رويترز: قضـــت محكمة جنايات القاهرة امس 
الثالثاء بالسجن ملدة 15 عاما على رجل األعمال والسياسي 
البارز هشام طلعت مصطفى في قضية مقتل املغنية اللبنانية 

سوزان متيم.
وقضت احملكمة بالســـجن املؤبد على محســـن السكري 

املتهم األول في القضية.
وقتلت متيم في دبي في يوليو عام 2008 طعنا بسكني.

وبدأت اجللسة امس باالستماع إلى شهود بناء على طلب 
الدفاع عن مصطفى لكن القاضي عادل جمعة رفع اجللســـة 
وعاد ليصدر احلكم. وهو األمر الذي فاجأ الصحافيني الذين 
حضروا لتغطية اجللســـة التي كان من املقرر أن تنظر غدا 
اخلميس، هذا ولم تستمع احملكمة ملرافعة الدفاع قبل صدور 
احلكم. وكانت دائرة سابقة في محكمة جنايات القاهرة قضت 
العام املاضي بإعدام السكري ومصطفى لكن محكمة النقض 
وهي أعلـــى محكمة مدنية ألغت احلكم فـــي مارس املاضي 

وأمرت بإعادة احملاكمة.
وأحيل مصطفى )49 عاما( في سبتمبر 2008 إلى احملاكمة 
كمتهم ثان مع السكري ضابط الشرطة السابق الذي كان من 

مساعديه في ذلك الوقت.
وقال النائب العـــام عبداملجيد محمود في قرار إحالتهما 

إلى احملاكمة إن السكري سافر إلى دبي لقتل متيم بتحريض 
من مصطفى الذي دفع له مليوني دوالر وإن السكري تعقبها 

في لندن محاوال قتلها قبل أن يقتلها في دبي.
وقال جمعة بعد عودة اجللسة لالنعقاد »حكمت احملكمة 
أوال مبعاقبة محســـن منير علي الســـكري بالسجن املؤبد. 
وبالســـجن املشدد ملدة ثالث ســـنوات عما أسند إليه بالبند 

ثانيا )من أمر اإلحالة للمحاكمة(«.
وتضمن البند ثانيا من أمر اإلحالة أن الســـكري حاز في 

مصر سالحا وذخيرة من دون ترخيص.
وأضاف جمعـــة »ثانيا مبعاقبة هشـــام طلعت إبراهيم 
مصطفى بالســـجن املشدد ملدة 15 عاما عما أسند إليه. ثالثا 

مبصادرة مبلغ املليوني دوالر والسالح والذخيرة«.
وكان مصطفى يشغل منصب وكيل اللجنة االقتصادية 
في مجلس الشـــورى إلى ما قبل انتخابات التجديد النصفي 
للمجلس التي أجريت في يونيو، كما أنه عضو في املجلس 
األعلى للسياسات أهم جلنة في احلزب الوطني الدميوقراطي 
احلاكم. وكان إلى ما قبل توجيه االتهام إليه رئيسا ملجلس 
إدارة مجموعة طلعت مصطفى التي تعمل بتشييد العقارات 

في مصر ودول عربية أخرى.
وكانت مصر فتحت حتقيقا في احلادث الذي اتسم بالوحشية 

بناء على طلـــب من اإلمارات العربيـــة املتحدة التي طلبت 
االستدالل على السكري.

وجرى التحقيق مع مصطفى بعد التحقيق مع السكري 
الذي قال النائب العام إنه اعترف بقتل متيم.

وأجريت احملاكمة في مصـــر ألن القانون املصري مينع 
تسليم املواطنني حملاكمتهم في اخلارج.

وسئل جمعة بعد صدور احلكم عن أسباب تخفيف احلكم 
باإلعدام، فقال للصحافيني إن أســـباب احلكم ســـتعلن في 

املوعد القانوني.
وأمام احملكمة شـــهر من تاريخ النطـــق باحلكم إلعالن 

أسبابه.
وقال مصدر قضائي إن هناك سوابق لصدور أحكام بدون 
مرافعة الدفاع، وأضاف »من حق القاضي أن يحكم في قضية 

مبا استقر في وجدانه بشأنها«.
وقال احملامي سيد أبوزيد في اتصال هاتفي مع »رويترز« 
إن من حق القاضي إصدار احلكم من دون مرافعة الدفاع في 

قضية إذا رأى أنها مستوفاة من محاكمة سابقة.
ونالت متيم شـــهرة بعد فوزها في مســـابقة في برنامج 
تلفزيوني ولها عدد من األغنيات في شريطني، وكانت صحف 

محلية قالت إنها قبل قتلها قطعت عالقتها مع مصطفى.

رجال األمن ينظمون قاعة احملكمة بعد الفوضى التي عمتها بعد صدور احلكم


