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القاهرةـ  وكاالت: يبدأ املخرج عمرو عابدين 42
تصوير أولى مشاهد فيلمه اجلديد »أنا بضيع 
يـــا وديع« وذلك بداية األســـبوع املقبل عقب 
االنتهاء من بروڤات السيناريو ومعاينة أماكن 

التصوير.
فيلم »أنا بضيع يا وديع« من بطولة »وديع 
وتهامي« أبطال حملة »ميلودي اإلعالنية« أما 

البطولة النسائية للفيلم وتنقسم بني »جوليا 
بوبي« و»مدام رشا«.

ومن املنتظر ان يشارك أغلب أبطال احلملة في 
الفيلم مثل »عباس« )ميلودي مان(، و»عم أنور« 
الشتام(، و»معتز« )ميلودي بيبي(،  )الرجل 
و»بحراويa«، والفيلم من انتاج ميلودي حيث 

رصدت له ميزانية مبدئية 7 ماليني جنيه.

أبطال »حملة ميلودي« في فيلم جديد عنوانه »أنا بضيع يا وديع«

عدد سكان مصر سيبلغ 155 مليون نسمة في عام 2050
القاهرة: ذكر املخطط االستراتيجي للتنمية الشاملة 

مبصر حتى عام 2050 والذي وضعه املجلس األعلى 
للتخطيط والتنمية العمرانية نهاية أغسطس من 
العام احلال��ي، ان تعداد س��كان مصر في عام 
2050 س��يتراوح بني 140 و155 مليون نسمة، 
والتوزيع احلالي للس��كان ليس متناس��با مع 
مساحات األقاليم التي يعيش فيها السكان في 
مصر، وأن مصر حتتاج إلى 40 ألف فدان سنويا 

الستيعاب الزيادة السكانية.
وأكد التقرير الذي ناقشه مجلس إدارة االحتاد 

العام للغرف التجارية مس��اء أمس األول في اجتماع 
مغلق أن التوزيع احلالي للسكان ليس متناسبا مع مساحات 

هذه األقاليم، فإقليم القاهرة الكبرى مساحته تساوي 2% من إجمالي 
مساحة مصر، ورغم ذلك يسكنه 25% من السكان، وإقليم اإلسكندرية 
مساحته تساوي 22% من مساحة مصر ويعيش فيه 13% من السكان، 
وإقليم شمال الصعيد يسكنه 12% من سكان اجلمهورية رغم أن مساحته 
6%، إقليم أسيوط تبلغ مساحته 33% من مساحة مصر الكلية ويسكنه 
5% فقط، إقليم جنوب الصعيد هو 25% من مساحة مصر ويسكنه %12 

فقط، إقليم قناة السويس 10% يسكنه %11.
 وتوق��ع التقرير أن تصل زي��ادة الناجت احمللي 
اإلجمالى احلقيقي بنسبة 6% سنويا، ويأتي هذا 
املعدل بناء على أن النمو املتوقع لالستثمارات 
الصناعية سيزداد س��نويا بنسبة 16% بحلول 
2020 تص��ل ل� 229 ملي��ار جنيه، فيما يزداد 
منو التجارة الداخلية بنسبة 11% سنويا ليصل 

إلى 1.370 مليار جنيه في نفس العام.
وقال التقرير ان األراضي املتاحة لالستصالح 
حتى عام 2017 تصل إلى 3400 ألف فدان، موزعة 
بني إقليم توشكي وبه 540 ألف فدان صاحلة للزراعة، 
وحاليب وش��التني 60 ألف فدان، وبحيرة ناصر 50 ألف 
فدان، ومصر العليا 468 ألف فدان، ومصر الوسطى 99 فدانا، وغرب 
الدلتا 1013 ألف فدان، وس��ط الدلتا 109 أفدنة، ش��رق الدلتا 648 ألف 

فدان، سيناء 413 ألف فدان.
 وقال التقرير انه لتحقيق هذه اخلطط التنموية والستيعاب الزيادة 
السكانية، حتتاج مصر لتوفير وتنمية 40 ألف فدان سنويا، بخالف 

أراضي االستصالح الزراعي.

خالد النبوي يلجأ للمباحث
إلنقاذه من عملية نصب عبر اإلنترنت

فضيحة جنسية تدفع الحكومة التركية 
لمصادرة يخت »أتاتورك«

طرح كتاب يضم الرسوم المسيئة للرسول ژ
وتهديد بوقوع اعتداءات يخيم على الدنمارك

الصين تحيي الذكرى المئوية لدكتور لبناني
يعد أول أجنبي يحصل على الجنسية الصينية

الزيارة ممنوعة عن أحمد السقا

موقع مسجد بابري في الهند سيقسم بين الهندوس والمسلمين
لوكناوـ  أ.ف.پ: أعلن محام يدافع عن الهندوس 
في نزاعهم مع املسلمني حول موقع ايوديا حيث 
يقع مقر مســـجد بابري الذي مت هدمه عام 1992، 
ان املوقع سيقسم الى عدة اجزاء بني املجموعات 

الدينية املتنازعة.
وأوضح احملامي رافي شنكر براساد للصحافيني 
الذين جتمعوا خارج احملكمـــة العليا في يوتار 
برادش »سيتم تقسيمه الى ثالثة اجزاء وسيتم 

اتخاذ القرار )بشأن التقسيم( في غضون ثالثة 
اشهر«.

ولم ينشر حتى اآلن نص احلكم الكامل.
ويضـــم مجــمع ايوديــا الديني آثار مســجد 
بابـــري الـــذي دمــر في 1992 بأيــدي متطــرفني 
هـــنـــدوس ما أثـــــــار أســـــوأ موجـــة عنــف 
طــائفي منذ اســـتـــقالل الهنـــد انتـــهت مبقتل 

2000 شخص.

تراجع حاد في إنتاج األفيون األفغاني بسبب أمراض نباتية

والعالج من مرض اجلذام في 
الصني.

وكان جورج حامت قد قدم 
الى الصني إبان عقد الثالثينيات 
من القرن املاضي، وانضم الى 
اجليش األحمر بقيادة احلزب 
الشيوعي الصيني، كما انضم 
الى احلزب الشيوعي الصيني 

عام 1937.
وطالب لي كه تشيانغ القطاع 
الطبي في الصني باعتبار حامت 
مثاال لهم في األخالق واملهارات 
العاملني في  الطبية، كما دعا 
املجال الطبي الى بذل مزيد من 
اجلهود لتعزيز التربية الصحية 
والتبادالت الطبية بني الصني 

وسائر الدول األخرى.

أفاد تقرير  ـ د.ب.أ:  كابول 
صادر من األمم املتحدة أمس 
اخلميس بـــأن إنتاج األفيون 
الذي يعد املادة اخلام لتصنيع 
الرئيسي  الهيروين واملصدر 
لتمويل متـــرد طالبان تراجع 
في أفغانستان مبقدار النصف 
بسبب أمراض أصابت النباتات 
هذا العام ولكن أسعاره مبقدار 

املثلني.
وقال مكتـــب األمم املتحدة 
ملكافحـــة املخدرات واجلرمية 

إن االنخفاض احلاد في إنتاج 
األفيون يرجع بصورة كبيرة 
إلى الطقس الســـيئ وأمراض 
أصابت نباتات اخلشخاش في 
إقليمي هلمند وقندهار وأضاف 
»نتيجة لذلك تراجعت املساحة 
املنزرعة باألفيون بنسبة %48 
إلى 29.2 كيلو جرام للهكتار 
من 56.1 كيلوغرام للهكتار في 

العام املاضي«.
وذكر التقرير أن مســـاحة 
األرض املخصصـــة لزراعـــة 

اخلشخاش ظلت ثابتة خالل 
العـــام احلالي عنـــد 123 ألف 

هكتار.
وقـــال التقرير إنه مت زرع 
نحو 98% من خشخاش األفيون 
في تسع من املناطق الغربية 
واجلنوبية بالبالد، مضيفا »إن 
إقليمي هلمند وقندهار كان لهما 
النصيب األكبر في اإلنتاج حيث 
تستحوذ هلمند فقط على %53 
من إجمالي إنتاج األفيون في 

أفغانستان«.

كرس نفســـه للثورة والبناء 
واالصالح في الصني، فــضال 
عن عمله الطبي البارز للوقاية 

بكـــني ـ أ.ش.أ: أعرب نائب 
رئيس مجلس الدولة الصيني 
لي كه تشـــيانغ عـــن تقديره 
الراحل جورج حامت  للدكتور 
ـ الذي يعرف في الصني باسم 
»ما هـــاي ده« ـ الذي ولد في 
الواليـــات املتحدة ألبوين من 
أصل لبناني ويعد أول أجنبي 
يحصل على اجلنسية الصينية 
عقب تأسيس الصني اجلديدة 

عام 1949.
وأشاد املســـؤول الصيني 
ـ في كلمـــة ألقاها في احتفال 
أمـــس في بكني  خاص جرى 
الـ  الســـنوية  إحياء للذكرى 
100 ملولد ذلك الطبيبـ  بكل ما 
فعله حاتـــم طيلة حياته، حيث 

قرر األطباء املعاجلون للفنان أحمد السقا منع الزيارة عنه، 
حيث مازال يخضع للعالج باملستشفى اثر اجللطة التي تعرض 

لها في قدمه، قبل وفاة والده املخرج صالح السقا.
ويأتي قرار األطباء هــذا بنــاء على رغــبة احمد الســــــقا 
نفســـه حيث مازال يعـــاني من حالة نفســـية ســـيئة نتيجة 
وفاة والده التي أحدثت له صدمة عنيفة، حيث يرفض الســـقا 
ان يراه احد من جمهوره وهـــو في هذه احلالة لذلك طلب من 
األطباء منع الزيارة عنه، وخاصة ان بعض اجلمهور ال يراعي 
احلالة النفســـية التي مير بها السقا ويطالبه بالتقاط الصور 

التذكارية معه.
وقد قام عدد كبير من أصدقاء السقا من الفنانني بزيارته في 
املستشفى في محاولة منهم للتخفيف عنه منهم احمد حلمي وفتحي 

عبدالوهاب ومنى زكي ومنة شلبي وكرمي عبدالعزيز.

كوبنهاغنـ  أ.ف.پ: صدر في الدمنارك أمس كتاب 
يعيد نشر اثني عشر رسما كاريكاتوريا مسيئة 
للنبي محمد ژ وأثارت غضبا في أنحاء العالم 
اإلسالمي، وذلك في الذكرى اخلامسة لنشرها للمرة 

األولى في صحيفة »يوالندس بوسنت«.
وقالت موظفة في مكتبة ارنولد بوســـك في 
كوبنهاغن لوكالة فرانس برس، »نعم، طرح كتاب 

فلمنغ روز للبيع هذا الصباح«.
وعند العاشرة اعلن مسؤولون في املكتبة ان 
»املكتبة فتحت أبوابها وهناك أشـــخاص طلبوا 

الكتاب ونعتقد ان الطلب عليه سيكون كثيفا«.
وتقول دار النشر، ان هذا الكتاب الذي يحمل 
اسم »استبداد الصمت«، يعيد نشر الصفحة االولى 
مـــن صحيفة »يالندس ـ بوســـنت« الصادرة في 
30 ســـبتمبر 2005، ويتضمن االثني عشر رسما 

الكاريكاتوريا املسيئة للنبي محمد ژ.
ويأتـــي صدور الكتاب في الذكرى اخلامســـة 
لصدور الرسوم الكاريكاتورية للمرة االولى، فيما 
تخيم على الدمنارك تهديـــدات بوقوع اعتداءات 

خصوصا ضد الصحيفة.

برلنيـ  أ.ف.پ: أفاد استطالع للرأي نشرت نتائجه 
اخلميس صحيفة »فايننشل تاميز دويتشالند« بأن 
أكثرية األملان )55%( يعتبرون املهاجرين املسلمني 
عبئــــا على أملانيا. وأوضح االســــتطالع الذي أعده 
معهد ألنباخ ان 55% من املســــتطلعني يعتبرون ان 
املسلمني «قد كلفوا أملانيا ماليا واجتماعيا أكثر مما 

انتجوا اقتصاديا«.
وفقط خمس املستطلعني كان رأيهم ايجابيا بشأن 

املهاجرين املسلمني. ويأتي نشر هذا االستطالع بعدما 
شهدت أملانيا في األسابيع األخيرة جداال عنيفا حول 
الهجرة اثاره املسؤول السابق في البنك املركزي األملاني 
ثيلو سارازان. ففي كتاب صدر أواخر اغسطس انتقد 
سارازان املهاجرين املسلمني الن البالد تواجه صعوبات 
التعليمي الضعيف وتقاعسهم  بسبب مســــتواهم 
عن االندماج في املجتمع. وقد اضطر الى االستقالة 

بسبب هذه اآلراء.

سان فرانسيسكو ـ د.ب.أ: أطلق موقع املدونات 
الصغيرة »تويتر« يوم األربعاء املاضي تصميما جديدا 
طموحــــا يهدف إلى إبقاء مدوني املوقع وجمهورهم 
على املوقع وقتا أطول وجذب املعلنني إليه للوصول 
إلى عدد أكبر من املشاهدين. وذكر املوقع أن شكله 
اجلديد سوف يوفر »استخداما أسهل وأسرع وأكثر 
ثراء« للمدونات من خالل عمليات البحث السريعة 
والقوائم على يســــار الشاشــــة إلى جانب جتميع 
اخلصائص األخرى مثــــل قوائم املفضالت وأحدث 

اإلضافات واملوضوعات األكثر مطالعة على اجلانب 
اآلخر. كما سيجعل الشكل اجلديد من عرض الصور 
وملفات الڤيديو وغيرهــــا من احملتويات اإلعالمية 
للموقع أسهل. سيتم تعميم التغيرات على األسابيع 
املقبلــــة في حني ميكن للمســــتخدمني املفاضلة بني 
الشكلني اجلديد والقدمي. وقالت الشركة التي متتلك 
املوقع في بيان إن »هذه التغييرات سوف تتم على 
مدى األسابيع العديدة املقبلة وستبدأ بعدد قليل من 

احلسابات املسجلة على املوقع ليال«.

إم.بي.سي: اعرب الفنان خالد 
النبوي عن استيائه الشديد بعد 
تعرضه للنصب من احد االشخاص 
الذي استطاع السيطرة على البريد 

االلكتروني اخلاص به وسرقته.
انه  النبوي  الفنان خالد  واكد 
فوجئ بعدد كبيــــر من اصدقائه 
ومعجبيه وبعض من افراد عائلته 
يتحدثون اليــــه ليطمئنوا عليه، 
خاصة ان احد االشخاص قام بسرقة 
البريد االلكتروني اخلاص به وقام 
بارسال رسائل الى كل االشخاص 
املوجودين لديه يخبرهم فيها بأنه 
في لندن ومير بورطة شديدة وفي 

حاجة الى مبالغ مالية كبيرة حتى يســــتطيع الســــيطرة على ازماته، 
وحينما ســــمع النبوي هذا الكالم غضب بشدة، خاصة انه في القاهرة 
حاليا، وعلى الفور توجه النبوي يوم االربعاء املاضي الى مباحث شرطة 
االنترنت وحرر محضرا بالواقعة ووعده رجال شرطة االنترنت باتخاذ 

كل االجراءات الالزمة خالل فترة قصيرة جدا.

أنقرةـ  رويترز: صادرت احلكومة التركية يختا كان يخص »كمال 
أتاتورك«، مؤســـس تركيا احلديثة في وقت من األوقات، في أعقاب 
تقارير إعالمية أفادت بأن شبكة لألعمال املنافية لآلداب استخدمت 

املركب لتنظيم حفالت متارس فيها الرذيلة ومبشاركة عاهرات.
وذكرت وكالة األناضول الرسمية لألنباء أنه متت إحالة ثمانية 
نساء وفتاتني قاصرتني، يعتقد أنهن جميعا عاهرات، إلجراء فحوص 
طبية، بعدما صادرت الســـلطات في مدينة أنطاليا اليخت املسمى 

»سافارونا« البالغ طوله 136 مترا.
وقالت الوكالة إن ثمانية أشـــخاص، بينهـــم امرأتان، اليزالون 
باحلبس. وقال وزير املالية محمد شيمشك للوكالة: »أعطيت التعليمات 
الالزمـــة إللغاء عقد إيجار املركب«، مضيفـــا أنه يتعني على وزارة 
الثقافـــة أن حتول ملكية اليخت إليهـــا اآلن. وأضاف: إذا لم توافق 
الشركة »املستأجرة« على إلغاء رخصة السفينة، سنحيل القضية 

إلى احملكمة، وسنبذل اجلهد إللغائه بحكم من احملكمة.

خالد النبوي

الراحل جورج حامت

أحمد السقا

أكثرية األلمان يعتبرون المسلمين عبئًا

موقع »تويتر« يطلق تصميمه الجديد

خلفان: تلقيت تهديدين بالقتل من الموساد
بعد كشفي قضية المبحوح

مايكل كاين: تنبأت بهجمات 11 سبتمبر 
لندن ـ يو.بي.آي: كشـــف املمثل البريطاني السير مايكل كاين 
عن انه تنبأ بهجمات 11 ســـبتمبر 2001 على الواليات املتحدة في 

رواية كان يؤلفها قبل وقوع الهجمات.
ونقلت هيئة اإلذاعة البريطانية »بي بي ســـي« عن كاين قوله 
»كان لدي هذه احلبكة حيث يقود إرهابيون طائرة باجتاه ناطحة 
ســـحاب في لندن«، وأضاف: »ثم قاموا بذلك في احلياة الواقعية 
وذهلت فتوقفـــت عن الكتابة«. وقال كايـــن )77 عاما( الذي كان 
يتحدث ملناسبة إطالقه كتاب سيرته الذاتية إنه اليزال يأمل في أن 
يتمكـــن من تأليف رواية قبل أن يبلغ الثمانني من العمر تتمحور 

حول اإلرهاب: األمر الذي أقرأ عنه طوال الوقت.

ـ يو.بــــي.آي: قال  أبوظبــــي 
القائد العام لشرطة دبي الفريق 
ضاحي خلفان انه تلقى تهديدين 
بالتصفية اجلسدية على خلفية 
قضية اغتيال القيادي في حركة 
حماس محمود املبحوح في دبي 
في يناير املاضي، واتهم خلفان 
املوساد االسرائيلي بانه وراء هذه 

التهديدات.
وأبلغ الفريق خلفان صحيفة 
االحتاد في عددها الصادر أمس 
بأن التهديد األول الذي تلقاه جاء 
بعد أيام قليلة من كشفه بالصور 
تفاصيل عملية اغتيال املبحوح 

واتهامه للموســــاد بالوقوف وراء عملية االغتيال 
وقال ان مضمون الرســــالة كان »احم ظهرك إن كان 
مبقدورك أن تظل طليق اللســــان«، مشــــيرا إلى أن 

األجهزة املختصة الحقت مصدر هذه الرسالة.
وأضاف ان التهديد الثاني الذي وصله مت من خالل 
اتصال هاتفي تلقاه أحد أقربائه وهو مسؤول كبير 

متقاعد من أحــــد الغربيني ذوي 
اجلنســــية املزدوجة ثبت الحقا 
أنه أحد أعضاء املوساد املتقاعدين 
وقال خلفان »هذا الشخص أبلغ 
قريبي بالهاتف أن ينصحني لكي 
ألتزم الصمت«. من جهة أخرى 
كشف الفريق خلفان النقاب عن 
وقوع أحد املتورطني في اغتيال 
املبحوح في قبضة سلطات دولة 
غربية ـ لم يســــمها ـ قبل يومني 
من دون أن يفصح عن مزيد من 
التفاصيل. ولفت قائد شرطة دبي 
إلى أن املتورط املقبوض عليه كان 
ضمن نشرات مالحقة دولية حمراء 
كانت الســــلطات املتخصصة في اإلمارات أصدرتها 
للبحث عن املتورطني في اغتيال القيادي في حماس. 
ولم يوضح الفريق ضاحي اخللفان ما إذا كان قد متت 
مطالبة سلطات الدولة الغربية بتسليم دبي املتورط 
باغتيال املبحوح لكنه أشــــار إلى أن االتصاالت مع 

سلطات تلك الدولة مستمرة على هذا الصعيد.

ضاحي خلفان 

سوزان متيممحسن السكريهشام طلعت مصطفىعادل معتوق

السير مايكل 

معتوق: الحكم الصادر بحق مصطفى والسكري »مشّوه«
والقاضي أصدر حكمه بشكل مستعجل ألنه سيتقاعد بعد أيام

.. وشبح اإلعدام اليزال يالحق هشام طلعت
القاه��رة � وكاالت: أك��دت مص��ادر قضائية مطلعة 
ان محكم��ة جنايات القاهرة أخ��ذت باملادة 17 من قانون 
العقوبات في استعمال الرأفة مع محسن السكري وهشام 
طلعت مصطفى في قضية مقتل املطربة اللبنانية سوزان 
متيم والن��زول باحلكم من اإلعدام الى املؤبد للس��كري 
واملش��دد 15 لهش��ام طلعت. وقالت املصادر انه في حالة 
طع��ن النيابة العامة على احلكم وقب��ول محكمة النقض 
للطعن فإنه يجوز للمحكمة تخفيف احلكم أو تش��ديده 
وقد تعود به الى اإلع��دام، هذا بخالف ما إذا كان الطعن 

مقدم��ا من الدفاع وح��ده دون النيابة ففي هذه احلالة ال 
يضار طاع��ن بطعنه ويكون إما تأييد احلكم أو تخفيفه. 
في س��ياق متصل، قالت صحيفة »املصري اليوم« امس 
ان هيئ��ة الدف��اع عن طلعت والس��كري تطال��ب بإعادة 
محاكمتهما أمام دائرة جديدة وتطبيق القانون اإلماراتي. 
ونقلت الصحيفة عن املستشار بهاء أبو شقة عضو هيئة 
الدفاع عن هش��ام عزمه الطعن ف��ي احلكم أمام محكمة 
النقض وطل��ب إعادة احملاكمة مرة أخ��رى أمام محكمة 

اجلنايات فضال عن املطالبة بتطبيق القانون اإلماراتي.

القاهــــرة ـ د.ب.أ: اعتبر رجل 
األعمال اللبناني عادل معتوق، زوج 
الفنانة اللبنانية الراحلة سوزان 
متيم، احلكم الصادر بحق املصريني 
هشــــام طلعت مصطفى ومحسن 
السكري »مشوها« و»فضيحة«، 
مؤكدا استمراره مبالحقة »اجلانيني« 
حتى النهاية، واللجوء إلى التفتيش 
القضائي املصــــري للتحقيق في 

احلكم الصادر.
وأصــــدرت محكمــــة جنايات 
القاهــــرة الثالثــــاء املاضي حكما 
بتخفيف احلكم الصادر ســــابقا 
بإعدام هشــــام طلعــــت مصطفى 
ومحسن السكري إلى 15 عاما لألول 

و25 عاما للثاني.
وقال معتــــوق: »فوجئت كما 
فوجئ املاليني، ممن يتابعون وقائع 
احملاكمة اجلارية في مصر لقتلة 
زوجتي املرحومة ســــوزان متيم، 
باحلكم املشــــوه الذي صدر بغتة 
في ســــابقة هي األولى من نوعها 

في القضاء املصري«.
وأضاف معتــــوق أنه في حني 
كانت جلســــات احملاكمة تســــير 
بشكل اعتيادي لالستماع للشهود 
الذين وافق املستشــــار عادل عبد 
الســــالم جمعة، رئيس احملكمة، 
علــــى ســــماعهم، خرجــــت هيئة 
احملكمة فجــــأة لتصــــدر حكمها 
بحبس »القاتل« محسن السكري 
25 عاما و»احملرض« هشام طلعت 
مصطفى 15 عاما، »كمن مينحهما 

صك براءة، ورفض الدعوى املدنية 
املقامة مني كمــــدع باحلق املدني 
دون وجه حق وبصورة تعسفية 

ومستغربة كليا«.
وأوضح أن هــــذا احلكم الذي 
وصفه بأنه »فاضح«، فيما يخص 

عناصر اإلجراءات القضائية، يناقض 
احملاكمة العادلة التي كان يتوقعها 
من املرجع القضائي، مضيفا: »ما 
حصل يجعلني أكثر تصميما على 

مواصلة األمر للنهاية«.
أنني ســــأتابع  وقــــال: »أؤكد 

أمــــام محكمة  القضيــــة بالطعن 
النقــــض املصرية طالبــــا العدالة 
وتصويب اخلطأ الواضح في هذا 
احلكم الفضيحة، واتخاذ املوقف 
املناسب بهذا الشأن«. وتساءل: »هل 
يحق للمستشار عبد السالم جمعة 

بذريعة أنه ســــيتقاعد خالل أيام 
قطع سير اإلجراءات وإصدار حكم 
مستعجل من غير األخذ بالبيانات 
واملستندات التي أرسلت إليه من 
الداخليــــة عبر اخلارجية  وزارة 
اللبنانية واملصادق عليها من وزارة 
العدل وجميع السلطات املختصة 
فــــي لبنان؟«. وتابــــع: »نؤكد أن 
القاضي لم يقرأ املستندات الرسمية 
اللبنانية في قضية تتعلق باألحوال 
الشخصية، مما يبرهن على اخلطأ 
اجلسيم في التعامل معنا واإلخالل 
مبعايير أصول احملاكمات، حيث 
وضع احلكم الباطل املســــتندات 
الرسمية مع أوراق ملفقة من دخيل 
الدعوى بترتيب  ليشــــوش على 
مع املتهمني، وهذا ما سنعمل على 
دحضه مستقبال، ألن احلكم مغاير 
للقانون والواقع، مما جعله عرضة 

للطعن والنقض«.


