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القاهرةـ  وكاالت: أجلت محكمة القضاء اإلداري 
في القاهرة في جلســــتها امس دعوى جاجناه 
عبد املنعم حافظ شقيقة الراحلة سعاد حسني، 
ضد النائب العام املستشار عبد املجيد محمود، 
المتناعه عن إصدار تصريح باســــتخراج جثة 
سعاد، وإعادة تشريحها إلثبات وجود مغالطات 
بالتقارير الطبية الشرعية البريطانية، إلى جلسة 

أول سبتمبر املقبل إلخطار املدعية »جاجناه«. 
الدعوى أقامتها جاجناه وأشقاؤها من األم واألب، 
بصفتهم ورثة الفنانة الراحلة ضد النائب العام 
ملطالبته بوقف تنفيذ قراره السلبي باالمتناع 
والرفض عن اتخاذ أي إجراءات إدارية واجبة 
يقرها القانون بشأن إجراءات التحقيق وحتريك 
الدعوى العمومية.  وأكــــدوا في دعواهم أنهم 

حاولوا اســــتخراج تصاريح باستخراج جثة 
الفنانة، وإعادة تشــــريحها إلثبات عدم صحة 
التقارير الطبية البريطانية، اســــتنادا للكسر 
املوجود بجمجمة سعاد حسني، وغيره، مما قد 
يؤثر في قطعية جنائية احلادث، إال أن أحدا من 
اجلهات املختصة لم يتجاوب، مما دفعهم إلقامة 

دعواهم للمطالبة بتشريح اجلثة من جديد.

تأجيل دعوى المطالبة بتشريح جثة سعاد حسني 

واشنطن، سي ان ان: قرنت دراسة حديثة بني اإلكثار 
من تناول الشـــوكوالتة واالكتئاب، إال أن تفســـير هذا 
الرابط مازال مبهما، ووجدت الدراسة، التي نشرت في 
»ارشـــيف الطب الباطني« أن الذين يشعرون باإلحباط 
يلتهمون شوكوالتة أكثر بنحو 55 % عن غيرهم، وكلما 

زاد اإلحباط ازداد معدل استهالكهم منها.
وقالت بياتريس غولومب، األستاذة بكلية طب جامعة 
كاليفورنيا في سان دييغو: »ليس من الواضح،  ما إذا 
كان الذين يشعرون باالكتئاب يأكلون شوكوالتة أكثر 
إلحساسهم برغبة قوية في تناولها، أم إذا كان استهالكها، 
في حد ذاته، يســـاهم بطريقة أو بأخرى في اإلحساس 

باإلحباط«.
وخالل الدراســـة، راقبت غولومـــب وفريق البحث، 
االستهالك األسبوعي من الشوكوالتة واحلمية الغذائية 
ألكثر من 900 شـــخص، وقيســـت أمزجتهم باستخدام 
استبيان تقليدي مســـتخدم لكشف االكتئاب، علما أنه 
قد جرى اســـتبعاد مـــن يتلقون عالجـــا لالكتئاب من 

الدراسة.
واستهلك املشـــاركون »املكتئبون« 8.4 حصص من 
الشوكوالتة في الشهر، أكثر من نظرائهم غير »املكتئبني« 
الذين تناولوا 5.4 حصص في الشهر، أما حصة املشاركني 

األكثر اكتئابا، وفق ميزان االكتئاب، فبلغت 12 حصة.

الشوكوالتة تسبب االكتئاب

الوليد بن طالل: سأنافس »الجزيرة« و»العربية«

حصان قزم طوله 53 سنتيمترًا
بارنستيدـ  يو بي آي: ولد حصان قزم في والية 
نيو هامشــــير األميركية يبلغ طوله 35 سنتيمترا 

فقط.
ونقلت صحيفة »بوسطن هارولد« عن جودي 
ســــميث مالكة مزرعة »تيز« لألحصنة األقزام أن 
املهر الذي أطلقت عليه اســــم اينشــــتاين ولد يوم 
اجلمعة املاضي وأنها خشيت في بادئ األمر أن يكون 

احلصان ميتا.غير أنهــــا قالت: »بدأ يتلوى وخالل 
20 دقيقة وقف على قدميــــه ليقول لنا إنه بخير« 
وأضافت انها تعمل في هذا املجال منذ 20 سنة وان 
هذا أصغر حصان تراه. يذكر أن حصانا من مدينة 
ســــانت لويس االميركية يبلغ طوله 43 سنتيمترا 
يندرج حاليا حتت فئة أصغر حصان مكتمل النمو 

في موسوعة غينيس لألرقام القياسية.

جدة ـ إيالف: كشــــف األمير الوليد بن طالل عن 
نيته إطالق قناة تلفزيونية إخبارية تنافس العربية 
واجلزيرة وسيشــــرف عليها شخصيا، كما يعتزم 
طرح شركة روتانا اإلعالمية التي ميتلكها لالكتتاب 
خالل السنتني املقبلتني بعد ترويج العالمة التجارية 

لها بشكل جيد.
وقال الوليد امس في مقابلة تلفزيونية مع قناة 
بلومبيرغ األميركية إن القناة اجلديدة ستكون مستقلة 
ولن تكون مملوكة لشركة اململكة القابضة التي ميتلك 

معظم أسهمها أو حتى مملوكة لـ »روتانا«.
وأضاف الوليد انه ينوي اإلشراف بنفسه على 
القناة في البداية ألنها ستتطلب استثمارات ضخمة 
وأنها ستكون مبنية على نفس النموذج اإلخباري 
لقناتي فوكس وســــكاي نيــــوز اإلخباريتني اللتني 
ميتلكهما رجل األعمال األميركي روبرت مردوخ الذي 
سبق أن اشترى في فبراير املاضي حصة قدرها %9.1 

من أسهم روتانا مقابل 70 مليون دوالر.
وفيما يتعلق بروتانا قال األمير الوليد إنه سيطرح 
جزءا من شركة »روتانا« الكتتاب أولي خالل عامني من 
اآلن نظرا ألنه يحتاج إلى تسويق العالمة التجارية 

للشركة وترسيخها بشكل جيد.
وكان الوليد قد أعلن في فبراير املاضي أنه سيعني 

مستشارا لالكتتاب خالل شهرين.
وقدر األمير الوليد في فبراير املاضي قيمة شركة 
روتانا السوقية مبا يعادل 1.2 مليار دوالر في الوقت 
الراهن، مما جعلها من أهم الشــــركات اإلعالمية في 
املنطقة العربية، وهذا ما دعا شــــركة نيوز كورب 

اململوكة ملردوخ إلى شراء حصة فيها.
وأوضح الوليد حينها لوكالة األنباء الفرنسية 

ان روتانا ستستفيد من خبرات شركة نيوز كورب 
الكبيرة في املجال اإلعالمي، كونها تعمل في 5 قارات 
إال أن سياسات نيوز كورب اإلعالمية املوجهة ضد 

العالم العربي لن تنتقل إلى قنواته.
وأكد الوليد انه يســــعى من خالل الشراكة بني 
نيوز كورب وروتانا إلى حتسني التناول اإلعالمي 

للقضايا العربية في اإلعالم الغربي.

عائض القرني

)ا.پ( - )رويترز(

األمير الوليد بن طالل

رئيس البرملان األوكراني يحمي نفسه مبظلة من البيض امللقى عليه وفي االطار أحد النواب طائرا في الهواء من فوق مقعده 

الدخان يغطي قاعة البرملان وهرج ومرج داخل القاعة وفي اإلطار أحد النواب يشد شعر زميله

سوزان متيم 

احلصان القزم مع صاحبته

المدعي العام المصري يبرئ عائض القرني من غسيل أموال »اإلخوان«
دبيـ  العربية: حســـم املستشار هشـــام بدوي احملامي العام األول 
لنيابة أمن الدولة العليا في مصر االلتباس احلاصل في اســـم الداعية 
السعودي املتهم بقضية غسيل أموال ومتويل جماعة اإلخوان املسلمني، 
ليعلن ان املتهم في القضية هو الداعية عوض القرني، وليس عائض 

القرني كما ورد اسمه في قرار االتهام قبل أيام.
وقال هشام بدوي في بيان صدر االثنني ان صحة اسم املتهم السعودي 
اجلنسية، الوارد اسمه في قرار االتهام وأمر اإلحالة في القضية اخلاصة 
بغسيل األموال ومتويل جماعة اإلخوان، هو عوض محمد سعد القرني، 

وليس الداعية اإلسالمي املعروف عائض محمد القرني.
وفي وقت ســـابق، قال الداعية السعودي الشيخ د.عائض القرني 
صاحـــب كتاب »ال حتزن« انه قام بتوكيل محام في مصر لرد اعتباره 
بعد ورود اســـمه خطأ في قرار النائب العام بتحويل 5 وصفوا بأنهم 
من كوادر جماعة اإلخوان املسلمني إلى محكمة أمن الدولة العليا بتهمة 

غسيل وجمع أموال جلماعة اإلخوان املسلمني احملظورة قانونا.

وقال املستشار هشام بدوي في توضيح له، ان املتهم في القضية عوض 
القرني من مواليد عام 1956 مبدينة اإلحساء باملنطقة الشرقية باململكة 
العربية السعودية، وأنه عمل سابقا كأستاذ للشريعة اإلسالمية بجامعة 

امللك خالد بن عبدالعزيز باململكة، ويعمل حاليا بالعمل احلر.
وكان املستشار عبداملجيد محمود، النائب العام املصري قرر اليوم 
إحالة 5 ممن وصفوا بأنهم من كوادر جماعة اإلخوان املســـلمني، ورد 
من ضمنهم اسم الداعية عائض القرني، إلى محكمة أمن الدولة العليا 
طوارئ بدائرة محكمة استئناف القاهرة لبدء محاكمتهم بتهمة غسيل 

وجمع أموال لصالح جماعة اإلخوان املسلمني.
وشـــملت الئحة االتهام الداعية املصري وجدي عبداحلميد غنيم، 
وإبراهيـــم منير أحمد مصطفى، وأشـــرف محمـــد عبداحلليم، طبيب 
بشري، وأمني عام مســـاعد نقابة األطباء، أسامة محمد سليم، طبيب 
بشـــري ورئيس مجلس إدارة شـــركة الصباح للصرافة. واألخيران 

محبوسان حاليا.

برلمان أوكرانيا.. »الموت للخونة«.. بالبيض وقنابل الدخان!
كييڤـ  أ.ف.پ: بعد اسبوع من 
املشــــاجرات والعراك الذي شهده 
البرملــــان التركي بســــبب حزمة 
تعديالت دســــتورية حدث نفس 
االمر ولكن بشكل اكثر شراسة في 

البرملان االوكراني.
فقد صادق البرملان االوكراني 
امس على اتفاق مثير للجدل يسمح 
ببقاء االسطول الروسي في شبه 
جزيرة القرم، وذلك خالل جلسة 
صاخبة تخللها رمي بيض وإطالق 
قنابل دخانية في حني تظاهر اآلالف 

خارج مقر البرملان احتجاجا.
ألقي عدد من  وخالل اجللسة 
القنابل الدخانية ومت قذف رئيس  
البرملان فولودميير ليتفني بالبيض 
ما ادى الى بلبلة داخل القاعة، اال 
ان هذا االمر لم يحل دون استمرار 
اجللسة. وصوت النواب بأكثرية 
234 صوتــــا »لصالــــح« االتفاق 
املثير للجدل والــــذي يجيز بقاء 
القاعدة البحرية الروسية في شبه 
جزيرة القرم حتى 2042 وهو امر 
يثير غضب شــــريحة من الطبقة 

السياسية.
البرملان جتمع  وخارج مقــــر 
اآلالف من املوالني للغرب في محيطه 
وسط جو مشدود، وهتفوا »العار« 
و»املوت للخونــــة« و»القرم لنا« 

و»فليخرج االسطول الروسي«.

قــــوات كبيــــرة من  وضربت 
الشرطة طوقا حول املتظاهرين، 
اذ انتشر املئات من عناصر شرطة 
مكافحة الشغب في املكان وحاول 
هؤالء منع املتظاهرين من الوصول 
الى البرملان والى فصلهم عن بضع 
مئات من انصار الرئيس فيكتور 

يانوكوفيتش املوالي لروسيا.
من جانبهــــم رفع املتظاهرون 
املؤيدون للرئيــــس الفتات كتب 

عليها »روسيا واوكرانيا شريكان 
استراتيجيان« و»الرادا )البرملان( 
الرئيس«. من جهة اخرى،  تدعم 
أن االتفاق  أعلنت روســــيا امس 
الذي وقعته مع أوكرانيا لتمديد 
اســــتخدام القاعــــدة البحرية في 
شبه جزيرة القرم سيبقى ساري 
املفعول حتى في حال تغير السلطة 
األوكرانيــــة الحقا، ولفتت إلى أن 
االتفاقات اجلديــــدة التي أبرمتها 

الدولتان حتــــول دون حدوث أي 
خالف بشأن إمدادات الغاز الروسي. 
ونقلت وكالة »نوفوســــتي« عن 
النائــــب األول لوزيــــر اخلارجية 
أندريه دينيسوف قوله  الروسي 
أمام مجلس الدوما )مجلس النواب( 
إن االتفاقية اخلاصة ببقاء قاعدة 
األسطول البحري الروسي في القرم 
سيبقى مفعولها ساريا حتى في 

حالة تغيير السلطة في كييڤ.

بعد أسبوع من المشاجرات التي شهدها البرلمان التركي 

اليوم الجلسة الثانية
في قضية سوزان تميم

جورجيو ارماني
في برج خليفة 

بدبي

القاهــــرة ـ أ.ش.أ: تعقد اليوم 
محكمــــة جنايات القاهــــرة ثاني 
جلساتها للنظر في قضية مقتل 
اللبنانية ســــوزان متيم  املطربة 
واملتهم فيها كل من هشام طلعت 
مصطفى ومحسن السكري وذلك 
ملشاهدة أشرطة الڤيديو املضبوطة 
في القضية ولالستماع الى مرافعة 

احملامني عن املتهمني.

مصمــم األزياء اإليطالي 
أرماني ورئيس  جورجيو 
مجلــس إدارة شركة إعمار 
محمد العبار خالل مؤمتر 
افتتاح  صحافي مبناسبة 
فندق أرماني في برج خليفة 
فـــي دبي الـــذي يعد أعلى 
ناطحة سحاب في العالم. 
ويضم الفندق الذي اشرف 
ارماني على تصميمه 160 

غرفة.
وفي اإلطـــار عاملة في 

املطعم الهندي بالفندق.
    )أ.پ(

ممنوع التدخين 
في سورية

ممنوع التدخني في األماكن العامة بســــورية.. هذا القرار مت اتخاذه واعتماده اعتبارا من 21 ابريل 
اجلاري، حيث تعتبر ســــورية أول دولة عربية حتظر التدخني في األماكن العامة كاملطاعم واملقاهي 
واملستشــــفيات واجلامعات والنقل العام، وفي الصورتني مقهى الروضة املشهور وسط دمشق حيث 
يدخن الرواد النرجيلة وفي االطار ســــيدة ســــورية تدخن في احد املقاهي.                       )أ.ف.پ(


