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ـرء يـقـرأ عن مـأسـاة قـريـة صـغـيـرة قـرب فـيـمـا كـان ا
كركوك اقتحمهـا تنظيم داعش وأعدم أربعة رجال من
كـانت األخـبـار الـكـثـيرة عـن تـشكـيل سـكـانـهـا ورحل 
حكومة جديـدة في بغداد تنهال من حـوله متهافتة إلى
حـد الثـرثـرة الـزائـدة الـتي ال معـنى لـهـا  السـيـما إذا
رجـعنـا إلى احـصـائيـة مـذهـلة من الـعـملـيـات الـقتـالـية
التي شنّـها التنـظيم ذاته وقتل فـيها عراقـيون كثيرون

في مناطق مختلفة من العراق . 
ـعركـة جـديدة من مـعارك وبـدا الـعراق كـأنه يتـحـضر 
عـتـادة في الـساحـة الـسيـاسـية من البـطـر والـتفـاهـة ا
اجل ارضاء هذا واستمالة ذاك في التشكيل الوزاري
الـذي تــصـدّعت رؤوســنــا بـصــفـة االســتـقـاللـيــة الـتي
أضـفــيت عـلــيه قـبل أن يـظــهـر كـمــا سـبق أن أضـفي
مصطلح التكنوقراط على احلـكومات السابقة جميعها
 في حـ انـهـا كانت مـسـتـنـقعـات لـلـفـساد والـتـبـعـية

احلزبية وجر البالد إلى مزيد من االنهيار.
ـكلف يـجب أن يدرك أنّ آخر حـلقة رئيس احلـكومة ا
ــزاد الــســيــاسي في الــعــراق هي اســتــهالكــيــة في ا
مـنصب وزيـر ومن هـو بدرجـته وان احللـقات الـفاعـلة
الـتي تمسـك بجمـيع مفـاصل امكانـات العـراق البنـكية
والـتجـارية والنـفطـية والدبـلومـاسية واالسـتثـمارية هي
بـأيـدي ذوي درجات أقـل لكـنـهم أكـثر مـضـاءًً من حد
رهف في اتخاذ جميع القرارات التي حتفظ السيف ا

امتيازات اجلهات التي تقف معهم ووراءهم .
ال مـجال لـلحديـث اليوم عن أيـة شخـصيـة مهـما كانت
كن . تنال أعلى مـنصب تنـفيذي  و صفـاتها جيـدة 
لـها أن تـغـامـر في فتـرة انـتـقالـيـة خـوض معـركـة ضد
ـتنـفـذة داخل الدولـة العـراقـية  مـنذ حلبـنـاة الدولخل ا
شهد السـياسي مستقراً على ثوابته سنوات مادام ا

عروفة . العامة ا

الـشـائـعـة فـيـروس قـد والزال يـنـتـشـر ويـقتـات مـنه
ـرضى الـنفـسـيـون وكـلمـا زاد مـفـعول ـعتـوهـون وا ا
وحجم انتـشار االشاعة إال وجتـد مروجيهـا يتلذذون
ــقــربــ مــنــهم بــوجه بــإســاءتــهم إلى الــنــاس وإلى ا

مباشر أو غير مكشوف.
واالشاعـة لها مـختصون في صـناعتـها ويعـهدون بها
إلى وكالئهم لنشرها بعد أن يتـفننوا فيها لنشرها في

ناسب . كان ا الوقت وا
ناسبات تصنع بدقة وهي صناعة متطورة وبحـسب ا
ستهدف الذين يتناولونها على للتأثير بفعالية عـلى ا
شكل عصـير من غير حتـليل مكونـات اخلبر ومصدره
وأهدافه الثقـافية واالجتمـاعية والسياسـية وكلما كان
الـنـفـاق االجـتــمـاعي مـسـتـشـريـا إال ووجـدت االشـاعـة
طـريـقهـا إلى االنـتشـار ومع مـرور األيام يـتـحول خـبر
االشاعـة إلى مـعـطى لـلـتـصـديق من غـيـر وضع جـهاز

اختبار الكذب.
كـمـا شـكـلت اإلشـاعـة  مـنـذ الـقـدم أداة لـلـحـروب ب
الدول والـقـبـائل واألسـر واألفـراد و دفـعت الـبـشـرية
ثـمنـا باهظـا لدحض االشـاعات وتـكذيبـها ومن أجـلها
ســالت دمــاء كــثــيــرة واخــتــفت حــضــارات وظــهـرت
حـضـارات أخرى والـتـاريخ أحـيانـا اليـوضح من كان
ـــؤرخ ونــاقل صــادقـــا  ومن كـــان عـــلى بـــاطل ألن ا
نـتصـر  في ح ان األحـداث  يكـون مدونـا لـلغـالب ا
هـزومـ حـتى لـو كـانـوا مـظـلومـ فـهم في رأيه إلى ا

اجلحيم.
الـيـوم  صـارت الــشـائـعـة مـوضـوعـا لـلـخـبـر الـيـومي
وذلك مع بــدايـة الـصـحـافـة الـكـهــربـائـيـة الـتي تـشـعل
الــشـائــعـات والــتـفــاهـات وتــبــررهـا بــتـخــريج الـعــيـون
والـلسـان ويبـقى االنسـان البـسيط يـصدقهـا ويثق في
وخــاصـة مــا يــنــشـر من مــضـمــونــهــا من غــيـر حتــر 
فـيـديـوهـات بــالـصـوت والـصـورة والـطـامـة أن بـعض
الـتفـاهـات التي تـنشـر روابطـها عـلى مواقع الـصحـافة
الكهربـائية تتم مـشاركتها من طـرف فئات واسعة من
ـواقع الـتـواصل االجـتـماعي النـاس عـلى حـسـابـهم 
تـنورين  ضحية زيف وصيحات وأحيانا يقع بعض ا
عنـاوين األخـبـار  إما بـحـسن نـية أو رغـبـة مـنهم في

وضوع. مشاركة أصدقائهم وزمالئهم في ذات ا
ـشـاركـته عـلى ـشـكـلـة أن أي مـوضـوع تـقوم  لـكن ا
صـفـحـتـك فـهـو يـعـبـر عـنـك وعن تـوجـهك من غـيـر أن
تدري ألنك تـكـون قـد سـاهـمت في نـشـر خـبـر هو في
االصل شـائعـة وتفاهـة وهنـا قانـون الصـحافة واضح

في مثل هذه القضايا وقد حدد لها عقوبات.
ـكن بـأي حـال ـهـنـيـة واحملــتـرمـة ال في الـصــحـافـة ا
تــبــني خــبـر مـن مـصــدر مــجــهـول يــحــتــمل الــصـدق
والـكذب ومـع انتـشـار أخـبـار االشـاعـة الـتي تـروجـها
واقـع التي لـيس لهـا ضمـير مـهني بـعض الصـحف وا
ومــتـطـفــلـة عــلى الـصـحــافـة صــار من الـضـروري أن
ـسـتـقـلـة واحلـكـومـية ـؤسـسـات االعالمـيـة ا حتـدث ا
ـواجـهـة حـرب  االشاعـات وحتـلـيل أقـسـامـا خـاصـة 
ـشـكـوك في صـدقـيـتهـا ومـعـرفـة من الـقائم األخـبار ا
عــلى تـــرويـــجــهـــا والـــفــائـــدة من وراء ذلـك فــالـــيــوم
ـعـلـومـيـات وفـرت تـكـنـولـوجـيـا ا
تـطـبيـقـات تسـاعـد على الـتـحقق
مـن ذلـك ولـم ال تــــــــــخــــــــــصص
مـــنــصـــات إعالمـــيـــة لـــتــكـــذيب
االشـاعات وإطالع الـرأي الـعام

عليها.
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ـغرب- (أ ف { آيت بـنـحـدو- ا
ب):  حتـول قــصـر آيت بـنـحـدو
الــتـــاريــخي في جـــنــوب شــرق
ـتـنـصـبة في ـبـانيه ا ـغـرب  ا
مـا يـشــبه قـلـعـة حــصـيـنـة إلى
ديكور طـبيعي لـتصوير الـكثير
ـــــــســــــــلـــــــسالت مـن األفالم وا
ـية لـعل أشـهرهـا مسـلسل الـعا
غـــا أوف ثــرونـــز الــشـــهــيــر
بـــعــدمــا حـــافظ عــلـى أصــالــته
عـماريـة على مـرتفـعات مـطلة ا

على وديان.
تتـرآى بنـايات الـقصر الـطيـنية
احلـــمــراء كـــأنـــهـــا صــوامع أو
رتفع أبراج مـعلـقة عـلى ظهـر ا
طل على واد جاف. الصخري ا
ويـحــمـيـهــا سـور فــيه مـدخالن
أحدهما مرتـبط بقنطرة واآلخر

يفضي إلى ضفة الوادي.
ـدخل صعـودا عـبر يـقود هـذا ا
ـــرات ضــيــقــة مـــلــتــويــة إلى
ســـاحــــة وسط الــــقـــصــــر كـــان
يـتـجـمع فـيـهـا الـسـكـان قـبل أن
يــهــجــره غــالــبــيــتـهـم. وتـطــلق
تـســمـيــة الـقــصـور في جــنـوب
ـــســاكن ــغـــرب عـــلى ا شـــرق ا
ـسـيـجة اجلـماعـيـة الـطـيـنـيـة ا
بــأســوار وفق طــراز هــنــدسي
فريد من نوعه يـعد آيت بنحدو
أشـهــرهـا. ويــقع الـقــصـر الـذي
ــبـاني يـرجـح أن تـعــود أقــدم ا
داخـله إلى القـرن الـسابع عـشر
بـحــسب مـنــظـمــة الـيـونــسـكـو
شــرق جـبــال األطــلس الـكــبــيـر
را عـلى طريق شـكـلت لقـرون 
لـلقـوافل التـجاريـة ب إفـريقـيا

غرب. جنوب الصحراء وا
ـتالصـقة وفـضال عن الـبيـوت ا
خــلف أســواره يــضم الــقــصـر
مــخــزنــا لــلــحــبــوب ومــســجـدا
ومـقـبـرتـ لـلـمـسـلـمـ وأخرى
لـلـيـهـود على مـا تـفـيد مـنـظـمة

الـيــونـسـكـو الـتي ادرجـته عـلى
ي قــائـــمــتـــهــا لـــلــتــراث الـــعــا

للبشرية.
ـسـلـسل ولم يـحـتج مــنـتـجــو ا
الـــشـــهـــيـــر غـــا أوف ثـــرونــز
إلدخـال الـكـثـير من الـتـغـيـيرات
ـه كي يــتــحــول إلى عــلى مــعــا
مـديــنـة يــونـكــاي األسـطــوريـة
الــتي غـزتـهـا األمـيـرة ديـنـريس
تــارغـاريـان إحـدى شـخـصـيـاته

الرئيسية.
ومـع أن الـــكـــثـــيــــر من بـــيـــوته
حتــولـت إلى دكـــاكــ تـــعــرض
مـنتـجـات الصـناعـة الـتقـليـدية
إال أنه حـــافظ عـــلى هـــنـــدســته
الـفـريــدة واجلـذابـة لـيــحـتـضن
تـصـويــر أعـمـال يـغـلـب عـلـيـهـا
الــــــطــــــابـع الــــــتـــــــاريــــــخي أو
األسـطــوري مـثل لـورانس أوف
أريبيا وغالدييتر وذي موميء.

ثرات سينمائي عريق
ويـوضح حـمـادي  61 عـاما أن
هذه األعمال ساهمت في شهرة
ـنــطـقــة مـفــتـخــرا بـأدائه دور ا
كـومــبـارس في الـكــثـيـر مــنـهـا.
ويــشــيــر إلى صــورته بــلــبـاس
مــصـــارع رومـــاني مـع اخملــرج
األمـيـركي ريـدلي سـكـوت أثـنـاء
تـصـوير فـيـلم غالدييـتـر معـلـقة
بــبـــهــو بـــيــته الـــذي يــقـــصــده

السياح.
ويـطل هـذا الـبـيت مـثل غـالـبـية
مـســاكن الـقـصــر عـبــر شـرفـات
ــقـــابــلــة في عــلى الــهـــضــبــة ا
الــضــفـة األخــرى لــلــوادي إلى
حــيث انــتــقل مــعــظم الــســكـان

لإلقامة في بيوت اسمنتية.
وعـلى جــدار شــرفــة بـيـت عـلى
ـرشـد ارتــفـاع أعــلى يـعــرض ا
الــســيـــاحي أحــمــد  29 عــامــا
ورفــــاقه من شــــبـــاب الـــقـــصـــر
ــاثــلــة بــعـضــهــا من صــورا 

كـواليس تـصويـر مـشاهـد غا
أوف تــرونــز. ويــطــمح أن جتـد
هـذه الـصـور طـريـقـهـا لـلـعرض
في مـــتــحف خــاص بـــاألعــمــال
الـسيـنـمـائـيـة الـتي احـتـضـنـها
القصر مشيرا إلى أن أول فيلم
صـور هنـا يعـود لألربعـينـيات
لـديـنــا تـراث سـيـنــمـائي عـريق

نــــأمـل اســـــتــــغـالله فـي جــــذب
الــــســــيـــاح ويــــأسـف الــــشـــاب
تـحمس لعـدم انعكـاس شهرة ا
غا أوف ثـرونزعـلى السـياحة
ـنـطـقـة بـيـنـمـا اسـتـقـطب في ا
سـلسل مشـاهدين عبـر العالم ا
منـذ بث أول مواسـمه في العام
 2011لـدرجـة أنه شـكل ظـاهرة

اجـتـمـاعـيـة. ويـضـيف يـسـألني
ــكــان بــعــضـــهم إن كــان هــذا ا
الــذي صـورت فــيه مـشــاهـد من
ــســـلـــسل ال شيء يـــدل عــلى ا

ذلك.
ويـــنـــطــبـق األمــر نـــفــسـه عــلى
الـقـصـبة الـتـاريـخيـة في مـيـناء
ــطل عـلـى احملـيط الـصــويــرة ا

األطــلــسي غـربــا حــيث صـورت
سلسل. مشاهد من ا

ويــــحــــتــــمل أن يــــعــــود طــــاقم
ــغـرب ــسـلــسل لــلــعــمل في ا ا
لـتـصـويـر لـقـطـات من مـسـلـسل
جـــديــد مــشـــتق مــنـه بــعــنــوان
هـــــــــــــــــــــاوس أوف ذي دراغــن
ــقـــتــبس عن قـــصــة لــلــكــاتب ا

جـورج ر.ر. مــارتن أيـضـا. وفي
حـ انـعـكس الـنـجـاح الـكاسح
لــغــا أوف ثـرونــزازدهـارا في
الـقـطـاع الـسـيـاحي في إيـرلـندا
الــشــمــالــيــة ودوبــروفــنــيك في
ـسـؤولـون كــرواتـيـا لم يــقـدم ا
ــغــرب عــلى عن الــقــطـــاع في ا

استثماره جلذب السياح.

مـن جـهـته اكـد صــبـري عـثـمـان
مـــديــــر خـــطـــة جنــــدة الـــطـــفل
بـــاجملـــلس الـــقــومـي لالمـــومــة
والــطــفــولـــة انــنــا نـــقــدر حــكم
احملــكـمــة واشــار انــنـا لــديــنـا
اطار استـراتيجي للـقضاء على
الـــعــنـف ضـــد االطـــفـــال تـــبــدا
دارس لتربية بتوعية االسر وا
االطـفــال وتـعــريف ابـنــائـنـا ان
اجــســـادهم حـــرمــة واذا حــدث
عــــنف يـــــبــــلغ جنــــدة الــــطــــفل
واضـــــاف مـــــنـــــذ تـــــولـى عــــزة
الـــعــشـــمـــاوي رئــيـس اجملــلس
القومي لالمـومة والطـفولة يتم
تفـعيل مـنظـومة احلـماية واالن

هناك خطة ولتطوير.

حـاكمـته. وخالل التـحقـيقات
ته مؤكدا درس بجر اعترف ا
انه شعـر بفـراغ بعـد ان توفيت
زوجـــته قـــبل ارتــكـــاب فــعـــلــته
بـشـهـور وان لـديه ابـنـا وحـيـدا
حكم عليه بالسجن  10سنوات
فى احدى اجلرائم. ومع انتهاء
الــتـحــقــيـقــات قـضـت احملـكــمـة
درس االداريـة الـعلـيـا بـفـصل ا
كـــمــا وجـــهت عــتـــابــا لـــبــعض
اجلــهـات مــثل وزارة الــتــربــيـة
والتعـليم لتـغاضيـها طوال تلك
ـــدرس الــــفـــتـــرة عـن ســـلـــوك ا
فــضال عن خـطـة جنــدة الـطـفل
الـــــتــــــابع جملـــــلـس االمـــــومـــــة

والطفولة .

…—ULŽ vHDB  ≠ …d¼UI «

تواصل احملكمة االدارية العليا
في مــصــر الــتــحــقــيق مع ذئب
االسكندرية استاذ الرياضيات
الــذي جتـاوز اخلـمــسـ عـامـا
وقــام بــالـــتــحــرش  واالعــتــداء
اجلـــنـــسي بـ 120طــــالـــبـــة فى
احـــدى مـــدارس االســكـــنـــدريــة
والالتي قـمن باالبالغ عـنه بـعد
ان اسـتــبـاح اعـراضـهن ارضـاء
ـا دفع نـزواته الــشــيـطــانـيــة 
اكــــــثــــــر من  200 مـن اهــــــالي
الــطـالــبــات الى الــتــجــمع امـام
مدرسـة البنـات االبتدائـية التى
ـدرس بـالـتـدريس فـيـها يـقـوم ا
مــرددين هــتــافــات لـلــمــطــالــبـة
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{ بــاريس- أ ف ب):  ضــرب فــيــروس
مدمر لـلطماطة قادر على تلف محاصيل
بكاملها مزرعة في منطقة فينيستير في
أقــصى غــرب فــرنــســا عـلـى مــا أكـدت
وزارة الــــزراعــــة الـــثـالثـــاء. وأوضــــحت
ــزرعــة وســتــهـدم الــوزارة أنه  عــزل ا
بيـوت زراعـيـة مـلـيئـة بـالـطـمـاطم إذ ليس
هنـاك أي عالج معـروف لهذا الـفيروس.
ويــؤدي هـذا الــفــيـروس إلى ظــهــور بـقع
عــلى الـثـمــرة ويـفـقـدهــا طـعـمــهـا بـسـبب
تـوقف عمـليـة النضـوج ما يـجعـلهـا غير
قـابــلـة لـلـبــيع وقـد حـذر مــسـؤولـون في
وقـت سابق مـن أن انتـشـاره سـيـكون له
حلعـــواقب اقـــتـــصـــاديـــة كـــبــيـــرة عـــلى

. زارع ا
و اإلبالغ عن انتـشـار الفـيـروس الذي
ال يـشـكل خـطـرا عــلى صـحـة اإلنـسـان
لـلمرة األولى في العام  2014 في بيوت
بالسـتـيكـيـة في إسـرائيل قـبل أن يـنـتقل

إلى أوروبا وأميركا. 
وقــــد تـــأثـــر مـــزارعـــون فـي إســـبـــانـــيـــا
وإيـطــالــيــا أكــبـر مــنــتــجَي طــمــاطـة في
االحتــاد األوروبي وكـذلـك في الـواليـات
كسيك. وأعلـنت بريطانيا عن تحـدة وا ا
أولـى احلــــاالت عـــــلى أراضـــــيــــهـــــا في

اضي. تموز/يوليو ا

{ فــرانــكــفــورت- (أ ف ب):  أعــلن
ــانـيـة احتــاد شـركــات الـتــأمـ األ
الـثالثـاء أن االخيـرة غـطّت أضرارا
بـــقــيــمــة  675 مـــلــيــون يــورو731
مـلـيون دوالر نـاجمـة عن الـعاصـفة
كـــــيــــــارا الـــــتي ضــــــربت أوروبـــــا

اضي. األسبوع ا
وأفــــاد االحتـــاد فـي بـــيــــان أنه من
مــجـمـوع األضــرار سـيـتم دفع 600
مـــلــيـــون يــورو (كـــتــعـــويض)  عن
األبــــنـــيــــة واألغـــراض واألعــــمـــال
ـتـضررة الـتـجـاريـة والـصـنـاعـيـة ا
فـي حــــوالى  500 ألـف قــــضـــــيــــة.
وكــانت كـيــارا الـتي أطــلق عـلــيـهـا
ــانــيــا ســادس أسـوأ ســابــ في أ
عــاصـفــة تـواجه شــركـات الــتـأمـ
منذ  2002إذ تسببت كذلك بأضرار
بـقـيـمة  75 مـلـيـون يـورو تـعرّضت

لها  40 ألف سيارة ومركبة.
وكـان األسوأ االعـصار كـيريل الذي
ـانــيـا عـام  2007وتــسـبب ضــرب أ
بـأضــرار يـغـطـيـهـا الـتـأمـ بـلـغت
قيمتها نحو ثالثة مليارات يورو.

أمـا الـعـاصـفة جـيـنـيت فـكـلّفت 1,3

مـليـار يورو بـينـما كـلّفت تـلك التي
أطـلق عـليـها فـريدريك مـليـار يورو

في 2018 .
ــالــيـة وإلـى جـانب الــتــداعــيـات ا
أسفرت عاصفة العام اجلاري التي
ـانيا األشد في كـان تأثيـرها على أ
 10و 11شـبـاط/فـبرايـر عن إصـابة
ثـالثة أشخـاص على األقـل بجروح
بـالغة بينما أجبرت شركة دويتشه

شغـلة خلطوط الـسكة احلديد بـانا
عـلى تـعـلـيق حـركـة الـقـطـارات ب
دن. وألغيت كذلك مئات الرحالت ا
فـي عدد من كـبـرى مـطـارات البالد.
اني فـيما أعلـنت رابطة الدوري األ
ـدخول لـكـرة الـقـدم الـثـالثـاء أن ا
اإلجـمالي ألندية الدوري في موسم
 2019-2018 تــخـطى عـتــبـة أربـعـة
مـــلـــيـــارات يـــورو لـــلــمـــرة األولى

ـــو لــــلـــعـــام مــــواصال حتـــقــــيق 
اخلـــامـس عـــشـــر عـــلـى الـــتـــوالي.
وأفـادت رابـطـة الـبـونـدسـلـيـغـا في
بــيــان بـلــغت مـداخــيل األنــديـة في
مـوسم  4,02 2019-2018مــلـيـارات
ـئة عن يـورو بـزيادة بـلغت  5,4بـا
ـوسم الـسـابق وهـو رقم قـياسي ا
سـنوي للمرة اخلـامسة عشرة على

التوالي.

{ واشــنــطن- (أ ف ب):  أشــهـرت
احلركة الكشفية األميركية حلبويز
سـكاوتس اوف امـيركـاخل الثالثاء
إفـالســهــا في خــطــوة قــالت إنــهــا
مــسـعى لــضـمـان دفع تــعـويـضـات
لــضــحــايـا انــتــهــاكـات جــنــســيـة.
واحلــركــة مـتــهـمــة بـالــتـكــتم عـلى
انتهاكات جنسية استمرت ألجيال
وطــــاولت آالفــــا من أعــــضـــائــــهـــا
الـفـتيـان وبالـتقـصيـر في القـضاء
عــلى االسـتـغالل اجلـنـسي ألطـفـال
واســتــخــدام احلــركــة الــشــبــابــيـة
لـالعـــتـــداء عـــلـى قـــاصـــرين مـــنـــذ
تــــأســـيـــســــهـــا قـــبل  110أعـــوام.
وسـتتيح إجراءات إشهار اإلفالس
لــلـحــركـة أن تــدفع حلتـعــويـضـات
عـادلـةخل لـلـضـحايـا عـبـر صـندوق
خـــاص والـــســمـــاح لــلـــجـــمــعـــيــة
ـواصـلة الـنـشـاط على الـكـشـفيـة 
مــسـتـوى مــحـلي وفق بــيـان لـهـا.
وقـال الرئـيس الـتنـفيـذي للـمنـظمة
روجـر مـوسـبي في بـيـان إن حـركة
الـكشافة حلمهتمة بشكل كبير بكل
ضـــحــايــا االنــتــهـــاكــات وتــعــتــذر

بـــصــدق مـن أي شــخص تـــعــرض
لألذى خالل مشاركته في الكشافة.
وتـقـدر اجلـمـعـيـة الـكـشـفـيـة قـيـمـة
ـا يـصل إلى ملـيار الـتـعويـضات 
دوالر وفـق مـســتـنــدات قــضـائــيـة

أودعت احملكمة الثالثاء. 
وتـــنــاهـــز قــيــمـــة أصــول اجملــلس
الــــوطـــني لــــلـــحـــركــــة واجملـــالس
ـرتبطـة به خمسـة مليارات دوالر ا
تـشـمـل مـلـكيـة أراض وفـق تـقـرير
لـصـحـيـفـة وول سـتـريـت جـورنال.
وتــمـلـك اجملـالس احملــلـيــة حلـركـة
الـــكـــشــافـــة قــرابـــة ثــلـــثي أصــول
اجلــــمــــعــــيـــة والــــتي قــــالت وول
ـــــكن ســـــتـــــريت جـــــورنـــــال إنه 
ـوجب حــمــايـتــهـا من الــدائـنــ 
خــــطـــة اإلفالس مـــا من شـــأنه أن
يـــقــلـل انــكــشـــافــهــا عـــلى دعــاوى
انـتـهـاكات جـنـسيـة. وأكـثر من 12
ألــفـا من أعـضـاء حـركـة الـكـشـافـة
تـعـرضـوا النـتـهـاكـات جـنـسـية في
اجلـمـعـيـة مـنذ  1944وفـق مـا ذكر
مـحامي الـضحايا جـيف أندرسون
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ثــمـانـيـة أيــام في مـحـطــة الـفـضـاء
الدولية. 
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ســويـوز وكـان اول هـؤالء الـسـيـاح
دنـيس تـيـتو الـعام  2001 وقـد دفع
مــبــلغ  20 مـــلــيــون دوالر لإلقــامــة

واشـنطن- (أ ف ب):  أعلـنت شركة
سـبايس اكس الفـضائية األمـيركية
عـن شراكة إلرسال أربـعة أشخاص
إلـى الفـضـاء في رحـلـة خـاصة من
دون أن تــكـــشف ســعــر الــبــطــاقــة.
وأبــــرمـت ســــبــــايـس اكس بــــهــــذا
الــصـدد عــقـدا مع شــركـة ســبـايس
أدفــــانــــتـــــشــــرز ومــــقــــرهــــا قــــرب

واشــنطن. 
وكـــانت هـــذه الـــشـــركــة وســـيـــطــا
إلرسـال ثـمـانـية سـيـاح إلى مـحـطة
الـفضاء الدولية عبر وكالة الفضاء
الـــروســــيـــة بـــواســـطـــة صـــواريخ

بـــاإلجنــاز الــذي يـــنــدرج في إطــار
عـرض في حتقـيق مشروع مـهمـة ا

الطيران البشري.
شـتـرك الـصادر عن وأكـد الـبـيـان ا
فـريق جـيت من وإكـسـبو  2020 إن
االجنـــــاز هــــو األول فـي الــــعـــــالم.
وحــلق الــفــرنــسي عــلـى ارتــفـاع 5
امــتــار فــوق سـطح مــيــاه اخلــلـيج
ـدة  100 ثــانــيــة قـبل أن الــعــربي 
يـــرتــــقي إلى ارتـــفـــاع  1800مـــتـــر
ــدرج. ويـــعـــود من بـــعـــدهــا إلـى ا
وارتـدى ريفيه جناحا مصنوعا من
ألــيــاف الــكــربــون مــزودا بــأربــعــة
مـحركات نفاثة صغيرة قادرة على
الـوصول إلـى سرعة  400كـيلـومتر

في الساعة. 
©ÊU e «® l u  vKŽ d³)« WOIÐ

{ دبـي- (أ ف ب):  أقـــــلع الـــــرجل
الـنفاث ”الـفرنسي فينس ريفيه من
األرض مـستـعيـنا بـجنـاح مصـنوع
من ألـياف الكربون ومدفوع بأربعة
مــحـركــات صـغــيـرة لــيـحــلق عـلى
ارتــفـاع  1800مــتـر في ســمـاء دبي
ــنـظــمـون بـأنه فـي إجنـاز وصـفه ا

األول من نوعه في العالم. 
ـغـامـر الـفـرنـسي 34عـامـا وحــقق ا
ــــعـــروف بــــحـــبـه لـــلــــريـــاضـــات ا
الــقـصـوى هـذا االجنـاز في  14من
شـــبــاط/فــبـــرايــر مع شـــركــائه في
فـــريـق جـــيت من الـــذيـن اعـــتــادوا
حـتى اآلن القفـز نزوال في اجلو من
عـلو مرتفع. ورحب مـعرض إكسبو
 2020الــــذي يـــفـــتـــتـح في دبي في
ــقـــبل تـــشـــرين األول/اكـــتـــوبـــر ا
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