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 محكمة جنايات القاهرة تصدر حكمها في قضية سوزان تميم
 اإلعدام لهشام طلعت مصطفي والسكري

  

 : القاهرة ـ من خالد أبوالعز
  , أصدرت محكمة جنايات القاهرة صباح أمس

حكمها في قضية مقتل الفنانة اللبنانية سوزان 
وقضت بإجماع اآلراء بمعاقبة المتهمين   , تميم

  , محسن السكري وهشام طلعت مصطفي باإلعدام
باإلضافة إلي معاقبة   , بعد موافقة فضيلة المفتي

المتهم األول السكري بالسجن المشدد عشر 
ومصادرة مبلغ   , عما نسب إليه من تهمتي حيازة أسلحة وذخائر دون ترخيص  , سنوات

جنيه علي   5001 كما قضت المحكمة بإلزام المتهمين متضامنين بدفع مبلغ  , مليوني دوالر
ورفض   , سبيل التعويض المؤقت في الدعوي المدنية المقامة من أسرة سوزان تميم

  . الدعوي المدنية ألربعة محامين آخرين

هشام طلعت بعد النطق بالحكم و السكرى 
لحظة النطق بأعدامه

 بداية الصفحة

تقارير المراسلين العالم الوطن العربي مصر الصفحة األولي
ثقافة و فنون الرياضة إقتصاد قضايا و أراء تحقيقات
المرأة و الطفل ملفات األهرام أعمدة الكتاب القنوات الفضائية

 
 

موضوعات في نفس

انتخاب مصر مقررا عاما
لمؤتمر األمم المتحدة حول
األزمة االقتصادية

أوباما يطلب توسيع
التعاون مع مصر في
تكنولوجيا المعلومات

محكمة جنايات القاهرة
تصدر حكمها في قضية
سوزان تميم اإلعدام لهشام
...  

أنباء متضاربة حول
إطالق مئات الفلسطينيين
مقابل شاليط

تحديد أعداد المعتمرين
والحجاج المصريين بالتناسب
مع قدرات الحجر

الطالب خرجوا من
االمتحانات في حالة فرح : 
فيزياء الثانوية العامة

فوز حسين وطاهر
ورضوان بجائزة مبارك
وحامد وعصفور والقمني
 وحنفي

المنتخب الوطني يبدأ
اليوم استعداده لرواندا

نجاد يهاجم أوباما ويتهمه
بالتدخل في الشئون اإليرانية  

األزهر يرفض التدخل في
األحوال الشخصية لألقباط
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