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القاهرةـ  إيالف: قال املستشار، بهاء أبوشقة، 
محامي رجل األعمال املصري، هشام طلعت، 
في قضية مقتل الفنانة اللبنانية، ســـوزان 
متيم، ان املذكرة التي ســـيقدمها إلى محكمة 
النقض أعلى هيئة قضائية جنائية في مصر 
ستتضمن الكثير من املفاجآت، رافضا الكشف 

عن ماهية تلك املفاجآت في الوقت الراهن.
وحول الســـبب في عـــدم إعالنها خالل 
احملاكمتني األولى والثانية، أوضح أبوشقة 
انه ليس معنيا مبا حدث في احملاكمة األولى، 
ألنه تسلم ملف القضية في مرحلة النقض، 
مشـــيرا إلى أن هيئة احملكمة حرمت الدفاع 
في احملاكمة الثانية من إعالن هذه املفاجآت، 
عندما أصدرت حكمهـــا بطريقة مفاجئة في 
جلسة كانت مخصصة لالستماع الى الشهود 

ومرافعة الدفاع.
وعن تفسيره لعدم اعتداد هيئة احملكمة 
بتنازل أســـرة الضحية ســـوزان متيم عند 
إصدارها احلكم القاضي بسجن هشام طلعت 
15 عاما، قال أبوشـــقة: »حسنا فعلت عندما 
لم تأخذ به، حيث ان هذا التنازل ســـيضمن 
البراءة لهشـــام أمام محكمة النقض إن شاء 
اهلل«، وأضاف أبوشـــقة أنه ميلك من األدلة 
األخرى ما يضمن براءة هشـــام طلعت من 
تهمة التحريض على القتل، وأنه ســـيعلنها 
في مذكرة النقض أو أمام محكمة اجلنايات 

للمرة الثالثة.
يذكر أن محكمة جنايات القاهرة أودعت 
بتاريخ 26 أكتوبـــر املاضي حيثيات احلكم 
بســـجن هشام طلعت ملدة 15 عاما، ومحسن 
الســـكري 25 عاما إضافة إلى 3 سنوات في 
تهمة حيازة سالح من دون ترخيص، وينتظر 
أن حتدد محكمة النقض جلســـة للنظر في 
القضية للمرة الثانية، وهناك احتماالن إما 
قبول النقض وإعادة محاكمة املتهمني للمرة 
الثالثة، أو تأييد احلكم السابق وبذلك يصبح 

حكما نهائيا وباتا ويتم تنفيذه.

مفاجآت جديدة في قضية »تميم«:
تنازل أسرة سوزان يساوي براءة طلعت

سوزان متيم وفي االطار بهاء أبو شقة

إبراهيم عيسى قبل اقالته من فضائية »أون تي ڤي«

ساويرس: إبراهيم عيسى »طّفش« المعلنين  
و»نازل شتيمة في الحكومة«!

والستينيات، فالبد أن نترك القدس، 
كي تتحول إلى مدينة يهودية، وأن 
نترك الشعب الفلسطيني يجوع، 
حتى ال نتهم بالتطبيع. وهذا خطأ. 
واالســــتثمار في فلسطني يأتي 
انطالقا من مقولة عمدة نابلس: 
»ليس اعترافا بالســــجان، ولكن 

مؤازرة للسجني«.

وفــــي حواره مــــع ايالف قال 
ســــاويرس ردا على ســــؤال هل 
استثماره في فلسطني يدل على 
موافقته على سياسة التطبيع مع 
اســــرائيل: كلمة التطبيع صارت 

»نكتة«.
وسأوضح مقصدي بأننا كعرب 
نقف موقــــف املتفرج مما يحدث 
في األراضي احملتلة حاليا، حيث 
يقوم العديد مــــن رجال األعمال 
اليهود ســــواء في إســــرائيل أو 
أميركا بشراء مســــاحات كبيرة 
من األراضي والبيوت واملمتلكات، 
وجتري عمليــــات تهويد منظمة 
ملدينة القدس. ولم نتحرك نحن 
العرب إليقاف تلك اخلطة، بحجة 

»التطبيع«.
هذا من ناحية، كما أن الشعب 
الفلسطيني يعاني في الداخل من 
قلة الوظائف، ونقص املواد األولية، 

وعدم وجود أمل في املستقبل.
طبقا لنظرية اخلمســــينيات 

القاهرةـ   ايالف: اوضح جنيب 
ساويرس احد اكبر رجال االعمال 
املصريني في العالم ان الســــبب 
وراء منع ابراهيم عيسى من تقدمي 
برنامج »بلدنا باملصري« على قناة 
»اون تــــي في« التي ميلكها انه – 
اي ابراهيم عيســــى - اتخذ من 
البرنامج منبرا للسب والتهويل، 
وعلى حد قوله »نازل شــــتيمة 
فــــي احلكومة«، ما جعل املعلنني 
يحجمون عن اإلعالن فيها، ظنا 
منهم أن ذلك ســــيجعل احلكومة 
تنظر إليهــــم باعتبارهم داعمني 
لوجهات النظر املضادة لها. ويقول 
ساويرس: استطعنا احلصول على 
إعالنات عدد من الشركات بوساطة 
شخصية مني. وفي تلك األثناء 
إبراهيم عيســــى رسالتني  تلقى 
أو ثالثة تقول لــــه: »من فضلك 
هدي الوضع شوية إحنا داخلني 
على مرحلــــة حرجة، ألن النظام 
نفســــه ممكن يثور من اللي انت 
بتعملــــه ده«. باإلضافــــة إلى أن 
االنتقاد احلاد جدا وباســــتمرار، 
يعمل علــــى »تطفيش« املعلنني، 
فال داعي للهجوم على مشــــروع 
»مدينتي«. وكل ما طلبته منه هو 
أن يهدئ مــــن نبرة هجومه على 
النظام ورجال األعمال. ورغم ذلك 
لم تكن تلك هي األسباب التي أدت 
إلى رحيله عن القناة. لكن هناك 

أسبابا أخرى ال أحد يعرفها.
وأضــــاف انه رفــــض عرض 
الدستور  ابراهيم عيسى لشراء 
قبل السيد البدوي ورضا ادوارد 
الن ابراهيــــم مغضوب عليه من 

يومه.

قال إن كلمة التطبيع صارت نكتة.. واالستثمار في فلسطين مؤازرة للسجين

جنيب ساويرس

مطالبة مواطنة سعودية بتسديد 
مخالفة عدم استخراجها رخصة قيادة

الدفع أوالً ثم االعتراض

طفل نيجيري يشنق نفسه متأثرًا 
بالدراما التلفزيونية العنيفة

شركة صينية تبتكر إطارًا إلخفاء أرقام 
لوحات السيارات واستبدالها

الرياض ـ د.ب.أ: اســـتغربت سعودية تدعى هنية البركاتي 
عندما أكد لها موظف في جوازات جدة بغرب اململكة أنه ال ميكنها 
مغادرة البالد، ألن جواز سفرها لن يصدر بسبب مطالبة تسديد 
مخالفة عدم إصدار رخصة قيـــادة حررت ضدها في محافظة 

رابغ )غرب( وهي التي لم تزرها في حياتها.
ونقلـــت صحيفة »عكاظ« الســـعودية عن زوج هنية قوله 
انه »ذهل باملطالبة، إذ إن األنظمة ال تســـمح للمرأة بالقيادة«، 
مشيرا إلى أنه »أصيب بنوبة ضحك أحرجته مع املوظف عندما 

سمع الطلب«.
وذكر البركاتي »أنه تعجب عندما طلب املوظف رسميا سرعة 

التسديد، إذ كان يظن أن األمر مداعبة أو خطأ«.
وطلب الزوج نسخة من املخالفة واكتشف أنها سجلت قبل 
تسعة أعوام وحررت حتت بند عدم حمل رخصة قيادة، وتضاعفت 

حتى وصلت إلى 600 ريال نظير عدم السداد مبكرا.
وأبلغت إدارة اجلوازات املواطن وزوجته بضرورة تسديد 

املخالفة الستخراج اجلواز أوال، ومن ثم رفع اعتراض.
جتدر االشـــارة الى أن املرأة الســـعودية ممنوعة من قيادة 

السيارة في اململكة.

ابوجا ـ أ.ش.أ: شــــنق طفل نيجيري نفسه في غرفة نومه بعد 
ان غافل والدته، وذلك بســــبب ادمانه مشاهد العنف في التلفزيون 

النيجيري.
وذكرت الشــــرطة النيجيرية ان الطفل الذي فوجئت والدته به 
مشنوقا صباح اليوم في غرفته يبلغ عمره 4 أعوام وهو من اطفال 
والية اوندو بجنوب نيجيريا، وقال جيرانه انهم الحظوا عليه محاكاته 
ملشاهد العنف التي تعرضها الدراما التلفزيونية في نيجيريا، وذلك 

اثناء لعبه مع اقرانه من ابناء اجليران.
واشاروا الى ان سلوك الطفل كان مصدرا الستمتاع الكبار الذين 
لــــم يفكروا في ان اللعب رمبا ينقلب الى حقيقة تصل الى ان يقوم 

الطفل بشنق نفسه كما حدث.
اما والدة الطفل وتدعى فيكي اكينوال وتعمل استاذة بكلية التربية 
النيجيرية فقد بدت عليها عالمات االنهيار لدى مقابلة اجرتها معها 

القناة االفريقية املستقلة في تلفزيون نيجيريا لفقدان صغيرها.

بكني ـ وكاالت: ابتكرت شــــركة صينية »مجهولة« طريقة جديدة 
مخالفة للقانون، بعد ان بدأت في تســــويق منتج جديد يقوم بإخفاء 
لوحات السيارات بهدف تفادي تسجيل املخالفات املرورية كالسرعة، 

والوقوف اخلاطئ.
وطورت الشركة املنتج األصلي وهو عبارة عن إطار معدني يحمي 
لوحات السيارات من الســــرقة، أو التلف بفعل الظروف اجلوية من 
برودة وحرارة ورياح وأمطار حيث زودته بغالف متحرك يتم التحكم 
فيه عن بعد بـ »رميوت كنترول« وميكنه االنغالق متاما وإخفاء ارقام 

اللوحة او استبدالها بأرقام وهمية في ظرف 3 ثوان.
ويتراوح سعر االطار مع ملحقاته بني 720 يوانا صينيا )422 رياال 
ســــعوديا( و1800 يوان )1012 رياال سعوديا( بحسب مزاياه، وجودة 
املادة املصنع منها، كالزنك والتيتانيوم، اال ان اكثر املواد املستخدمة 
شــــيوعا هو األملنيوم. وتقر الشركة املصنعة في موقعها اإللكتروني 
مبخالفة نشاطها هذا للقانون لذلك جلأت الى بيعه سرا، او عبر شحنه 
لزبائنهــــا في مختلف دول العالم عــــن طريق االنترنت، حيث نظمت 
حملة تســــويقية عبر اإلنترنت من خالل اســــتهداف عناوين البريد 
اإللكتروني، وتلقى العديد من مستخدمي البريد اإللكتروني في اململكة 
رسائل من هذا النوع تقدم املنتج بأحجام ومقاسات وأسعار مختلفة، 
وتوجه دعوة لزيارة موقع الشــــركة الذي ال يحمل أي معلومات تدل 
على هويتها، لكنه يقدم عروضا ملنتجاتها، وارقام هواتف للتواصل 

في حالة رغبة الزائر اقتناء أي منتج.

منزل أميركي غزاه النحل وجدرانه تقطر عسالً

اجلدران بكاملها.
أما في داخل املنزل، فإن أالن يخشى اآلن حصول السيناريو 
األســـوأ، واملتمثل في تزايد اهتمام النمل الذي يقطن األعشاش 
احمليطـــة باملنزل بكميات العســـل املوجودة فيـــه، ما قد يدفعه 

الجتياح املنزل بدوره.

روسفيلـ  سي ان ان: يعيش رجل في مدينة روسفيل األميركية 
في ظل الكثير من الضغط النفســـي، وذلك بســـبب غزو أسراب 
النحل ملنزله، وحتويله إلـــى قفير عمالق لها، ما جعل اجلدران 
تقطر عسال طوال الوقت، مع ظهور كتل لزجة في الزوايا، بشكل 

يقول صاحب البيت انه يشبه »مشاهد من فيلم رعب«.
وقال أالن ستيديد إن »الكابوس« الذي يعيشه بدأ في يوليو 
املاضي، عندما تسلل النحل في أول األمر إلى املطبخ، قادما عبر 

مدخنة الفرن.
أما ابنته إليسا فقالت: »املنظر كان مرعبا للغاية، ألنه بعد أن 
دخل النحل إلى املنزل صرنا نسأل بعضنا البعض عن الطريقة 

التي ميكن أن نستخدمها إلخراجه«.
ويقول أالن إنه استدعى شركة متخصصة في إبادة احلشرات 
لطرد النحل، وقد جنـــح األمر، ولكن لفترة محدودة، عاد بعدها 
النحل للتســـلل، ما دفعه حملاولة تنظيف الفرن، ليكتشـــف أنه 

محشو بطبقات كثيفة من العسل.
وأظهرت التحقيقات التي قام بها متخصصون في الهندسة، أن 
النحل متكن من بناء قفرانه في الفراغات املوجودة داخل اجلدران، 
والتي تشكلت أساسا بسبب خلل في شروط البناء، يتوجب على 

املقاول أن يتحمل مسؤوليتها.
ولكن املقاول تذرع بعدم مســـؤوليته عن تنفيذ التصليحات 
بســـبب انتهاء مدة الضمان، واملقدرة بعشر سنوات، خاصة أن 
اإلصالحات ســـتكون مكلفة للغاية، وقد يتطلب األمر استبدال 

صحتك
العدسات الالصقة قد تخفف 

الرؤية الليلية
كانبريا ـ يو.بي.آي: أظهرت دراسة استرالية جديدة 
أن وضع السائقني الذين يعانون من مشكلة في النظر 
عن مسافة قريبة عدسات الصقة من شأنه أن يعرضهم 

ملشكلة في الرؤية الليلية.
وقال الباحث بيونغ سان تشو من جامعة »كوينزالند« 
للتكنولوجيا بأستراليا إن وضع هذا النوع من العدسات 
الالصقة والذي يصحح مشكلة ضعف النظر عن مسافة 
قصيرة والتي تزداد مع التقدم في السن يجعل األشخاص 
يعانون من صعوبة أكبــــر في القيادة ليال مقارنة مبن 
يضعون النظارات. وذكرت الدراسة التي نشرت في مجلة 
»انفستيغاتيف اوبثاملولوجي اند فيجوال ساينس« أن 
الذين يضعون هذا النوع من العدسات لديهم قدرة أقل في 
رؤية اإلشارات على الطرقات ومالحظة املخاطر املوجودة 
ليال. وقد شمل البحث 11 شخصا تراوحت أعمارهم بني 
45 و64 عاما لكن تشو اقترح مزيدا من الدراسات على 

عدد أكبر من األشخاص لتأكيد نتائج الدراسة.

فتيات غزة يجدن الحرية
في رياضة ركوب األمواج

وزيرة: دخول بريطانيا بشكل مؤقت
يجب أال يعطي الحق في اإلقامة الدائمة

قطاع غزة ـ رويترز: بعيدا عن احلقيقة املتأزمة 
لقطاع غزة ووراء شاطئها امللوث تركب شروق وصباح 

أبوغامن األمواج في عاملهما اخلاص.
وتعلمت الفتاتان اللتان تبلغان من العمر 13 و12 
عاما السباحة على يدي أبيهما الذي يعمل منقذا على 
الشاطئ عندما كانتا في الثالثة من العمر وهما حتلمان 

باملشاركة في مسابقات تنافسية لركوب األمواج.
وقالت شروق )13 عاما( ان حصار غزة يحرمهما 
من شــــراء ألواح ركوب األمواج كما أنه يحرمهما من 
أشــــياء أخرى متعددة لكن كل هذا النقص ال يعني 
شيئا في البحر. ولم تكن املياه الضحلة قبالة الشاطئ 
أثناء املوجة احلارة هذا العام تصلح ألن تكون مهربا 
لسكان غزة من حرارة اجلو. فالشاطئ ملوث في عدة 

مناطق بسبب الصرف الصحي غير املعالج.
لكن ابنتي رجب ابو غامن تسبحان بثقة نحو املياه 

النظيفة بعيدا عن خط الشاطئ.
وقال ابو غامن الذي يركب األمواج منذ 15 عاما وفاز 
بجوائز في مسابقات للســــباحة الطويلة ان ابنتيه 

جتيدان السباحة وركوب األمواج بشكل رائع.
وأمواج البحر املتوسط متقلبة وفي العادة تكون 
متوســــطة االرتفاع ولم يكن ركوب األمواج رياضة 
شــــعبية على شــــواطئه. لكن في عام 2007 أحضر 
أسطورة ركوب األمواج اليهودي دوريان باسكوفيتش 
15 لوحا لركوب األمواج إلى غزة بعد انا شاهد فيلما 
عن فلسطينيني ميارســــان ركوب األمواج على لوح 

مشترك مصنع بطريقة بدائية.

لندن  ـ كونا: قالــــت وزيرة الداخلية البريطانية 
تيريزا ماي ان االقامة في بالدها ينبغي أن تكون حقا 
قانونيا وليس »أمرا تلقائيا« بالنسبة للمهاجرين الذين 

يدخلون بريطانيا بشكل مؤقت للدراسة أو العمل.
وأوضحت ماي ان احلكومة البريطانية ال تسعى 
الى اغالق احلدود لكنها ترغب في احلد من املهاجرين 

الوافدين الى اململكة املتحدة.
وأضافت في تعليقها على تشديد قوانني االقامة 
بالنسبة للوافدين املؤقتني اما للدراسة أو للعمل في 
بريطانيــــا ان »عواقب هذه الهجرة الدائمة من الباب 
اخللفي دون رادع كانت واضحة« مشددة على أنه »اذا 
كان الناس يدخلون هذه البالد قائلني انهم سيقيمون 

بشكل مؤقت فالبد أن يبقوا هنا لفترة محددة«.
وتابعت املسؤولة البريطانية ان »العمل أو الدراسة 
في بريطانيا لفترة قصيرة ال يعطي أي شخص احلق 
باالقامة فيها« مؤكدة ان »االقامة ينبغي أن تكون حقا 
قانونيا وليس اجراء تلقائيا يعقب زيارة مؤقتة الى 

بريطانيا«. وتعهدت وزيرة الداخلية في هذا السياق 
باتخــــاذ اجراءات صارمة في ملــــف الهجرة من أجل 
استعادة ثقة اجلمهور بالنظام ودعت في أول كلمة 
لها حول سياســــات الهجرة الى »خفض متواصل« 
في عــــدد الوافدين الى بريطانيــــا من خارج االحتاد 
األوروبــــي. وقد بلغ عدد املهاجرين في بريطانيا بني 
عامي 1997 و2009 نحو 2ر2 مليون شخص أي أكثر 
من ضعف عدد سكان برمنغهام في وسط اجنلترا اال 
ان الوزيرة ماي كشــــفت عن أنها ستطلع قريبا على 
مقترحات خلفض هذا العدد. كذلك بلغ عدد الوافدين 
على بريطانيا العام املاضي نحو 196 ألف شخص اال 
أن احلكومة االئتالفية وعدت بخفض هذا الرقم الى 
النصف بحلول عام 2015. وحدت الداخلية البريطانية 
من تأشيرات الدخول حيث وافقت على 24100 طلب 
فقط لوافدين من خارج االحتاد األوروبي فيما حتدث 
مسؤولون رسميون عن تدابير أكثر صرامة ستتخذ 

في بريطانيا انطالقا من ابريل 2011.

وفاة الممثلة األميركية جيل كاليبورغ
نيويورك ـ يو.بي.آي: توفيت 
جنمة هوليوود املرشحة جلائزتي 
أوسكار جيل كاليبورغ يوم اجلمعة 
املاضي عن عمر 66 سنة بعد صراع 

مع مرض اللوكيميا.
ونقلت صحيفــــة »نيويورك 
تاميز« عن زوج كاليبورغ الكاتب 
املسرحي ديڤيد رابي خبر وفاتها 
الذي قال إن زوجته كانت تصارع 

املرض منذ 21 سنة.
ومتيزت كاليبورغ بأداء أدوار 
املرأة ورشحت  مناصرة حلقوق 
عام 1978 للفوز بجائزة أوسكار 
عن دورها في فيلــــم »امرأة غير 
متزوجة« وعام 1979 عن دورها 

في فيلم »البدء مجددا«.
وشــــاركت كاليبورغ في عدد 
إلى  من األفالم األخرى باإلضافة 
إطالالت عدة في مسلسالت »آلي 
مكبيل« و»القانون والنظام« و»ذا 

براكتيس« وغيرها.

.. ووفاة الشاعر الروماني أدريان بونيسكو
بونيسكو إثرها للسخط الرسمي 

واإلبعاد.
بعد ذلك بأشهر قليلة، كتب 
الى نيكوالي تشاوشيسكو واصفا 
إياه بانه »الرفيق احملب، العبقري، 
البطل األعظم« في رسالة تضمنت 
14 بيتا من الشعر حملت شكوى 
مما تعرض له من »اهانة«، مؤكدا 
العمر  انه سيبقى »حتى نهاية 

جنديا مخلصا«.
ولم يتراجع بونيسكو عن ذلك 
فيما بعد، ففي العام 2009 قال في 
مقابلة صحافية ان تشاوشيسكو 
»له مســـاهمة مهمة في تاريخ 

رومانيا«.

احلزب االجتماعي الدميوقراطي 
املعارض.

وإبان الســـيطرة الشيوعية 
احلديدية على كل مظاهر الثقافة، 
أطلـــق عددا من املغنـــني الذين 

يؤدون أغاني التراث الشعبي.
ومتيزت اغاني بونيسكو عن 
أغاني الدعاية الشـــيوعية التي 
تبثها وســـائل االعالم، باملعاني 
الوطنيـــة والقوميـــة واملعاني 
التحريضية ايضا، فجذبت حفالته 

آالف الشباب.
في يونيو مـــن العام 1985، 
أســـفر تدافع فـــي حفلة له عن 
وقوع خمســـة قتلـــى. تعرض 

بوخارســـت ـ أ.ف.پ: توفي 
ادريـــان  الرومانـــي  الشـــاعر 
بونيسكو، الذي أهدى عددا من 
أشـــعاره للديكتاتور الشيوعي 
نيكوالي تشاوشيسكو، عن )67 
عاما( جراء ازمة قلبية اجلمعة، 

على ما أعلنت مصادر طبية.
بونيســـكو  عـــاش  وقـــد 
املرحلـــة الذهبية من حياته في 
الســـبعينيات، عندما كان يدير 
مجلة »فـــالكارا« االســـبوعية 

املختصة باألدب واملوسيقى.
أكثر مـــن 50 مجموعة  وله 
شعرية، بحســـب مدونته على 
االنترنـــت، وكان عضـــوا فـــي 

الراحلة جيل »ميني« أثناء تسلمها جائزة عن فيلم »إمرأة غير متزوجة«


