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التوق�ف مله�ى »م�والن روج« يعل�ن 

عرو�ضه  في  ثعابين  ا�ضتخدام  عن 
أعلن ملهى »موالن روج« الشهير في العاصمة الفرنسية يوم 
الخميس توقفه عن عرض ُتغّطس فيه أفاع في حوض بعد تلقيه 
البرية  الحيوانات  »استخدام  عن  بالكف  باريس  بلدية  من  طلبًا 
العرض  أنه سيوقف هذا  الملهى  وأوضــح  اآلن« في عروضه.  بعد 
الحيوانات«.  رعاية  مجال  في  المجتمعية  »للتطورات  منه  إدراكــًا 
أساسية«  دومــًا  كانت  الحيوانات  احترام  »مسألة  أن  الملهى  وأكــد 
إلى  أشــار  لكنه  الــعــرض  لوقف  مــوعــدًا  ولــم يحدد  إلــيــه.  بالنسبة 
أنه سيعطي »إشعارًا منطقيًا للفنانين والمساهمين في إحيائه«. 
وفــي عــرض الكباريه الــيــومــي، تــغــوص راقــصــة فــي حــوض شفاف 
وكتب  الماء.  فوق  رؤوسها  إبقاء  تحاول  كبيرة  ثعابين  وتستخدم 
الرسالة  بالطلب في هذه  الذين تقدموا  البلدية  رئيسة  مساعدو 
وهما  الــعــرض،  مــن  الــجــزء  هــذا  فــي  المستخدمين  »النوعين  أّن 
من  آســيــا، هما  شــرق  مــن جنوب  وثعبان شبكي  مــولــوروس  ثعبان 
األجناس المحمية المدرجة على قوائم التجارة الدولية لألحياء 
البرية )سايتس(«. وأوضحت البلدية أن هذين الثعبانين أرضيان 
و»حتى لو كانا يجيدان السباحة، فإن إشراكهما في العرض بهذه 
الطريقة ال يأخذ في االعتبار السلوك الطبيعي لهذه األنواع التي 
باريس،  بلدية  األســر«. حظرت  في  كانت  ولو  برية  تظل حيوانات 
االستعانة   ،2021 يوليو  فــي  الــحــيــوان«  رعــايــة  »ميثاق  تبنت  التي 
تتبع  التي  األماكن  في  المقامة  العروض  في  البرية  بالحيوانات 
لجهة  الــتــابــع  روج«  ــوالن  »مــ ملهى  فــي  الــحــال  ليست  وهـــذه  لــهــا، 

خاصة. 

ال�������ض���ع���ودي���ة ت��ح��ب��ط

حب��ة ملي��ون   1,3 تهري��ب 

�ضب�اء مين�اء  عب�ر  كبتاج�ون 
أعــلــنــت الــســلــطــات الــســعــوديــة إحــبــاط 
كــبــتــاجــون  نـــحـــو 1,3 مـــلـــيـــون حـــبـــة  تـــهـــريـــب 
مخدرة عبر ميناء ضباء على البحر األحمر 
الزكاة  »هيئة  وقــالــت  المملكة.  غــرب  شمال 
أحبطوا  كــوادرهــا  إن  والجمارك«  والضريبة 
كبتاجون  حبة   1,279,132 تهريب  محاولتي 
إلى  وردت  إرساليات  في  ُمخبأة  عليها  ُعثر 
في  الهيئة  وأضافت  الميناء.  عبر  المملكة 
بــيــان خــضــوع عــدد مــن الــشــاحــنــات القادمة 
لـــــإجـــــراءات الــجــمــركــيــة والـــكـــشـــف عــلــيــهــا 
الــتــقــنــيــات األمــنــيــة والـــوســـائـــل الحية  عــبــر 
»الـــكـــاب الــبــولــيــســيــة« فـــي جـــمـــرك مــيــنــاء، 
األولى  المحاولة  بأنها أحبطت في  وأفــادت 
في  ُمــخــبــأة  كــانــت  حــبــة،   699.500 تــهــريــب 
بإخفائها  وذلك  القادمة،  الشاحنات  إحدى 
ــخـــاص بــالــشــاحــنــة«.  ــي »خــــــزان الــــهــــواء الـ فـ
تهريب  إحــبــاط  تــم  الثانية  الــمــحــاولــة  وفــي 
فــي  ُمـــخـــبـــأة  عــلــيــهــا  ــثـــر  ُعـ ــة،  ــبـ حـ  579.632
تجويف إطارات شاحنة قادمة إلى المملكة 

عبر الميناء.

}  واجهة الملهى. } صورة من عملية الضبط.

} حطام المنزل

الــمــلــكــيــة  ــلـــة  الـــعـــمـ ســــــّك  دار  أصـــــــــدرت 
ــب عــلــيــهــا  ــذهــ ــن الــ الـــبـــريـــطـــانـــيـــة ســبــيــكــة مــ
ــورة الــكــعــبــة الــمــشــرفــة، وفــــق مـــا أعــلــنــتــه  ــ صـ
الــنــاطــقــة بــاســم الــحــكــومــة الــبــريــطــانــيــة في 

دياز،  روزي  إفريقيا  وشمال  األوســط  الشرق 
تــغــريــدة  فـــي  ديـــــاز  روزي  وقـــالـــت  الــجــمــعــة. 
أمس  »تــويــتــر«،  على  الــرســمــي  حسابها  عبر 
الملكية  العملة  دار سك  »أصــدرت  الجمعة: 

عليها صورة  الذهب  البريطانية سبيكة من 
الــكــعــبــة الــمــشــرفــة، وهـــي مـــوجـــودة فــي عبوة 
تــقــّدم  واقــيــة ذات طــابــع إســامــي يــمــكــن أن 

كهدية خال عيد الفطر«.

ب��م��ن��ا���ض��ب��ة رم�������ض���ان.. ب��ري��ط��ان��ي��ا ت�����ض��در 

���ض��ب��ي��ك��ة ذه��ب��ي��ة ع��ل��ي��ه��ا ����ض���ورة ال��ك��ع��ب��ة

اأح�����د اأ����ض���ه���ر اأ�����ض����ود م��ت��ن��زه 

ق�ض��ى ت�ن���زانيا  ف���ي  �ض��يرينغيتي 

�ض�نا  اأ�ضغ�ر  م�ع حي��وانات  قت�ال  ف�ي 
تــنــزانــيــا أســــدًا مــشــهــورًا  الــوطــنــي فــي  فــقــد مــتــنــزه سيرينغيتي 
بلبدته الكثيفة، إذ قضى في مواجهة مع أسود آخرين أصغر سنًا، 
بحسب ما أفادت يوم الخميس السلطات المعنية بالحياة البرية. 
وقالت الناطقة باسم هيئة المتنزهات الوطنية في تنزانيا كاثرين 
مبيني لوكالة فرانس برس إن األسد بوب جونيور البالغ 12 عاما 
ُقــتــل األســبــوع الــفــائــت فــي قــتــال مــع أســـود منافسة. وأوضــحــت أن 
معينة،  في سن  األراضــي  على  الحيوانات  تتقاتل  أن  الشائع  »مــن 
وخــصــوصــًا األســـــود«. وغــالــبــًا مــا كـــان هـــذا الــحــيــوان يــوصــف بأنه 
بسبب  عليه  التعرف  السياح  على  يسهل  وكــان  »أســد سيرينغيتي«، 
االسم  هــذا  أطلق عليه  الــذي  بــوب  لوالده  كــان  التي  الكثيف  بدته 
تيمنا بمغني الريغي الشهير بوب مارلي المعروف بجدائل شعره. 
الحرية،  فــي  عــامــًا   18 حتى  اإلفــريــقــيــة  األســـود  تعيش  أن  ويمكن 
متنزه  ويــضــم  المتخصصة.  أفــريــكــا«  أوف  »كــاتــس  لمنظمة  وفــًقــا 
وفــقــًا  أســـد،  و3500   3000 بــيــن  مــا  تــنــزانــيــا  شــمــال  فــي  سيرينغيتي 
البشري  الــوجــود  أن  إال  الــبــريــة.  الحياة  عــن  المسؤولة  للسلطات 
المتزايد في مناطق هجرتها والصيد يحّدان من مساحة َمواطن 

هذه الحيوانات. 

لـــقـــي 5 أشــــخــــاص مــصــرعــهــم بــيــنــهــم 
طفان، وأصيب 2 آخران إثر انهيار منزلهم، 
بمركز أبوقرقاص، جنوب محافظة المنيا 
جنوب مصر، أمس الجمعة. ووفق وسائل 
ــإن الــقــتــلــى والــجــرحــى  ــام مــحــلــيــة، فــ ــ إعـ

جميعهم من أسرة واحدة.
ــادر، تــلــقــت األجـــهـــزة  ــمـــصـ وبــحــســب الـ

األمــنــيــة بــاغــا بــانــهــيــار مــنــزل فـــي مــركــز 
ــود ضحايا  ــ الــمــنــيــا، ووجـ أبـــوقـــرقـــاص فـــي 
ــتــــقــــل عــلــى  ـــاض، حــــيــــث انــ ــ ــقــ ــ ــ أســــفــــل األنـ
وســيــارات  المدنية  الحماية  رجـــال  الــفــور 
إسعاف، وجرى انتشال 5 جثث واثنين من 
وتبينت  األنــقــاض.  تحت  مــن  المصابين 
»شــروق عيد 17 عاما، طارق  وفــاة كل من 

عاما،   45 عبدالمعز  رضــا  عــامــا،   12 عيد 
ــيـــاء عـــيـــد 8  ــا، ولـــمـ ــامــ عـــيـــد حــلــمــي 70 عــ
سنوات«. بينما أصيب »أحمد عبداللطيف 
18 عاما، وعمر عيد 10 سنوات«. وقد جرى 
نقل الجثامين والمصابين إلى مستشفى 
أبـــوقـــرقـــاص الـــمـــركـــزي، فـــي حــيــن بــاشــرت 
السلطات المصرية التحقيق في الحادث.

حظيت لوحة أرضية عماقة تحاكي 
الطاقة النظيفة نفذها فنان سويسري 
في محطة عبري للطاقة الشمسية في 
بــإشــادة واســعــة مــن قبل  ُعــمــان  سلطنة 
متابعين أبدوا إعجابهم باللوحة، التي 
امتدت على مساحة 10 آالف متر مربع. 
ــن قــبــل الــفــنــان  ــم تــنــفــيــذ الـــلـــوحـــة مـ وتــ
السويسري سايبه الذي تم استدعاؤه من 
قبل السفارة السويسرية بسلطنة ُعمان 
احتفال  إطــار  وذلــك في  اللوحة،  لرسم 
بمرور  الــســويــســري  واالتــحــاد  السلطنة 
الدبلوماسية.  عاقتهما  على  عامًا   50

ــتـــي  ــة الـ ــاقــ ــمــ ــعــ ــة الــ ــ ــوحـ ــ ــلـ ــ ــت الـ ــلــ ــمــ وحــ
صديقة  أصــبــاٌغ  رسمها  فــي  اسُتخدمت 
من  ومــصــنــوعــة  للتحلل  قــابــلــة  للبيئة 
أفكار  )نحو  عــنــوان  والطباشير  الفحم 
والرياضة  الثقافة  وزارة  وقالت  جيدة(. 
والشباب في شرحها لفكرة اللوحة التي 
»تسألنا  إنــهــا  النظيفة  الطاقة  تحاكي 
عن عاقتنا بالطاقة النظيفة والحلول 
الجديدة الستبدال الوقود األحفوري«.

ــقـــت الــــــــوزارة عــبــر حــســابــهــا في  ووثـ
»تــويــتــر« مــراحــل رســم الــلــوحــة مــن قبل 
الــفــنــان ســايــبــه، منذ الــخــطــوات األولــى 

بين  ووقوفه  كامل،  بشكل  إنهائها  حتى 
إنــهــاء  مــعــلــنــًا  الشمسية  الــطــاقــة  ألــــواح 
الــلــوحــة طــفــًا يجلس  وُتــظــهــر  مهمته. 
مــضــاء  مــصــبــاح  ــه  ــامــ وأمــ األرض  عــلــى 
ــواح الــطــاقــة  ــ ــى ألــ مـــوصـــول بـــأســـاك إلــ
الــطــاقــة إلضـــاءة  تــوِلــد  الــتــي  الشمسية 
ــدارة  ــ ــا ُيــشــبــه »الــ الــمــصــبــاح، مــشــكــلــًة مـ
الذين  المتابعون  وأثــنــى  الكهربائية«. 
واسع  اللوحة على نطاٍق  تــداولــوا صــور 
السويسري  الفنان  وعلى  فكرتها  على 

الذي وصفوه بالمبدع.

ف��ن��ان ���ض��وي�����ض��ري ي��ح��اك��ي ال��ط��اق��ة 

النظيفة بلوحة عمالقة في �ضلطنة ُعمان

} أسد سيرينغيتي.

اأرق��������ام ت��ج�����ض��د اأم���ان���ة 

ال��ي��اب��ان��ي��ي�����ن.. اأع�������ادوا 

مل�ي�ارات �ض�ائع��ة اإلى اأ�ضحابها
إذا فــقــدت أمـــوالـــك فــي الــعــاصــمــة الــيــابــانــيــة طــوكــيــو، 
فاحتمال عودتها كبير جدا، بحسب ما أظهر تقرير جديد 
الذي  اليابانية،  الشرطة  تقرير  وقــال  اليابانية.  للشرطة 
أوردت مقتطفات منه صحيفة »الجارديان« البريطانية، يوم 
الماضي،  العام  خــال  أعـــادوا،  سكان طوكيو  إن  الخميس، 
ين  مليارات   3,99 بنحو  تقدر  عليها  عثروا  أمــواال مفقودة 
أخــرى،  وبكلمات  دوالر.  مليون   30 يــعــادل  مــا  وهــو  ياباني، 
ســّلــم الــيــابــانــيــون مــراكــز شــرطــة الــعــاصــمــة مــا مــعــدلــه 81 
ألف دوالر من األموال المفقودة في شوارع طوكيو يوميا، 
أعادها  التي  المفقودة  األمــوال  كمية  وتزيد   .2022 خــال 
الذي  العام  2022 عن  عــام  في  الشرطة  إلــى  سكان طوكيو 
سبقه بنحو 600 مليون ين. وحطمت تلك األموال الرقم 
بـ3,84  وقتها  ُوقــــّدر   ،2019 عــام  فــي  ُســجــل  الـــذي  القياسي 
أضاعوا  مــن  غالبية  بين  ارتــيــاح  هناك  وكــان  يــن.  مليارات 
أعادت  اليابانية  الشرطة  في  المفقودات  فدائرة  نقودهم، 
غالبية األموال إلى أصحابها )نحو 3 مليارات ين(، بينما 
جرى تسليم نحو 480 مليونا إلى أولئك الذين عثروا على 
للشرطة عوضا عن وضعها في  وقــرروا تسليمها  األمــوال، 

جيوبهم، في تصرف مشّرف بحسب »الجارديان«.
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