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اللبنانية  الفنان���ة  كش���فت 
ماغي مطران عن تعثر اجراءاتها 
للحص���ول عل���ى الط���اق من 
زوجها الفنان اللبناني ش���ربل، 
بسبب اعتناقها االسام منذ عام 

تقريبا.
ورغم املشاكل التي أملت بها 
مؤخرا، فقد اكدت ماغي انها لن 
تعتزل فن تقلي���د الفنانني بعد 
اسامها، مشيرة الى انها تتلقى 
تش���جيعا خاصا م���ن املطرب 
اللبناني جورج وسوف، ولفتت 
اللبنانية  الى اعجاب املطرب���ة 

نانسي عجرم بتقليدها.
وف���ي معرض حديثها عن مابس���ات طاقها، قال���ت ماغي � في 
تصريحات نقله���ا موقع ل� mbc.net � انها امل���رة االولى التي اعلن 
فيها عن وقوع الطاق بيني وبني شربل، لقد وصلنا الى قناعة بان 
التزاماتنا الفنية ومشاغلنا املستمرة باعدت بيننا املسافة وزاد اتساع 
الهوة في عاقتنا الزوجية، واستطردت: استمرار حياتنا الزوجية 
بهذا الشكل في غير صاحلنا، لذلك اتفقنا على الطاق بهدوء واتفقنا 

على ان نظل اصدقاء.
وعن الصعوبات التي تواجهها في امتام طاقها قالت الفنانة اللبنانية 
التي احترفت »املنولوج«: ما زلنا نواجه صعوبة في احلصول على 
اوراق الطاق من اجلهات احلكومية في لبنان، فنحن نرغب في امتام 
االجراءات بحسب الشريعة االسامية، الننا اعتنقنا االسام، وال نريد 
التعامل بحس���ب الديانة املسيحية، نافية ان يكون السامها عاقة 

بطلب الطاق، الن زوجها كان قد سبقها الى اشهار اسامه.
ونفت ماغي ان تكون قد تعرضت ملضايقات من اس���رتها بسبب 
اعتناقها االسام، وقالت: هم لم مينعوني من قراءة القرآن في صغري 
ومراهقتي، فكيف يعترضون على قرار اتخذته بقناعة، بعدما اصبحت 

امرأة ناضجة؟
واعرب���ت الفنانة اللبنانية عن ش���عورها براحة وطمأنينة بعد 
اعان اسامها، واوضحت قائلة: اتلقى دروسا في الدين، واقرأ الكتب 
االسامية للتعرف اكثر على حقوقي وواجباتي كمسلمة، فأنا مازالت 
في بداية الطريق وتتملكني الرغبة في التعمق بديني اجلديد وحاليا 

بدأت اتعلم الصاة واواظب على اداء فروضها اخلمسة.
وعن الدافع وراء اعتناقها لاسام، اشارت الى انه بجانب اقتناعها 
به وبتعاليمه السمحة، فإنها تأثرت ايضا بجيرانها واصدقائها في 
مدين���ة »زحلة« اللبنانية ذات االغلبية املس���لمة التي تعيش فيها، 

بجانب تأثرها بأصدقائها من املمثلني والفنانني الكويتيني.

الفنانة نانسي عجرم  أكدت 
أنها ال ترفض فكرة التمثيل وانها 
حتبه كثيرا كما ترى أنها متتلك 
املوهبة، ولكن التمثيل مشروع 
مؤجل بالنسبة لها لعدم وجود 
وقت كاف له وانها تخشى الدخول 
في هذا املجال وهي مشتتة وان 
فكرة التمثيل ليست مستحيلة 

عليها.
وج���اء هذا ف���ي حوارها مع 
مفيدة شيحة في برنامج »سكوت 
هنغني« على التلفزيون املصري 
والذي نقله موقع محيط، كما نفت 
نانسي حتضيرها البوما لاطفال 

في الفترة احلالية ولكنها اكدت انها جتهز اللبوم واحد فقط سوف 
يطرح في منتصف الصيف.

عائلة شقية جدًا

اما عن ابنتها وزوجها فقالت: ابنتي ميا عمرها سنة اآلن، وهي 
دائم���ا معي ولكني اتركها المي اثناء انش���غالي وهي متعلقة كثيرا 
بجدتها وجدها، و»ميا« هو اسم اوكراني ويعني »عزيزتي«، واسعد 
ش���يء في الدنيا هو الزواج، وزوجي يساعدني في وقت فراغه فهو 
دائما مش���غول وهو انسان متفهم كثيرا. وابنتي ترقص دائما على 
اغنية »س���لمولي عليه« وهي ذات آذان موس���يقية وهي شقية جدا 
وزوجي ايضا ش���قي جدا ويحب لي االغاني الشقية مثل »اخاصمك 
اه« و»اطبطب«، و»اه ونص«، وعندما يس���مع صوتي يبتس���م الن 
صوتي بشوش، وابنتي تش���بهني ولون عيونها مثل لون عيوني. 
كما صرحت نانسي بخوفها من شركات االنتاج النها حتتكر الفنان 
بصفة دائمة ولهذا فهي دائما ما تنتج لنفس���ها، مؤكدة ان الفن كلما 

أعطينا له سوف يعطي لنا.

نانسي والعنف

وعن لقب سفيرة النوايا احلسنة باليونيسيف فقالت: »كان هذا 
اللقب حلم بالنس���بة لي واشكر اهلل انه حقق لي وكنت دائما احلم 
بألبوم لاطفال وعندما يوظف اسم الفنان ملساعدة اطفال فهذا احلى 
إحس���اس بالدنيا فاالطفال هم املستقبل«. واكدت نانسي ان اكثر ما 
يشغل بالها هو قضية العنف ضد االطفال وان لديها اجندة خاصة 
بهذه القضية تضم مؤمترات توعية لألهالي بكيفية االهتمام باالطفال 
وكيف يراعون اطفالهم وينش���ئون أطفالهم بعيدا عن العنف قائلة 
»االهتمام بالطف���ل ليس بالغناء واحلفات فقط فهو يحتاج الكثير 
ألنه طفل ال يستطيع ان يعبر عما بداخله«. وعن ابتعادها عن االعام 
تقول: »لست بعيدة عن الصحافة ولكن أنا اكره تكرار االسئلة فإذا 

كان لدي جديد اعلنه للصحافة غير هذا فاللقاءات تكون مملة«.

دبي � أ.ف.پ: نشرت صحيفة 
إماراتي���ة أمس قصيدة ش���عر 
للشيخ محمد بن راشد آل مكتوم 
نائب رئي���س االمارات ورئيس 
وزرائها وحاكم دب���ي، ضمنها 
تنديده بحصار قطاع غزة ودعوة 
العرب الى مساعدة هذا اجلزء من 

االراضي الفلسطينية.
وندد الشيخ الشاعر في »إلياذة 
غ���زة« التي نش���رتها صحيفة 
»اخللي���ج« اليومي���ة بالهجوم 
االسرائيلي الدامي على اسطول 
املساعدات االنسانية الى غزة في 
31 مايو املاضي الذي خلف تسعة 

قتلى اتراك.
الش���يخ محمد في  وتساءل 
قصيدته »اين منهم يا مجلس االمن 
امن.. ايدته االعراف واالحرار؟ اين 

بندر سيري بيغاوان � أ.ف.پ: 
طلق س���لط��ان بروناي، احد 
اغنى الرجال في آسيا، زوج���ته 
الثالثة وهي صحافية سابقة في 
التلفزيون املالي���زي وجردها 
املل���كية بعد  الق���ابها  من كل 
خمس س���نوات على زواجهما 

على ما اعلنت السلطات.
وكان السلطان حسن بلقيه 
)63 عاما( تزوج ازريناز مظهر 
حكيم )30 عاما( في اغسطس 
2005 بعد سنتني على طاقه 
من زوجته الثانية التي كانت 

مضيفة طيران.
وقال عاء الدين حجي ابوبكر 
السكرتير اخلاص للسلطان عبر 
التلفزيون الرسمي »السلطان 
طل���ق ازريناز مظه���ر حكيم 

على غزة »كم متر االيام تزحف 
زحفا.. واحلصار الطويل ال ينهار« 
التاريخ  ان  الى  وتابع مش���يرا 
لن يرحم الع���رب لتخليهم عن 
الفلسطينيني احملاصرين »سيقول 
التاري���خ انا خذلنا.. عربا مثلنا 

غداة استجاروا«.
وكان���ت احلكوم���ة االمنية 
االس���رائيلية ق���ررت اخلميس 
تخفي���ف احلصار الذي تفرضه 
اس���رائيل على قطاع غزة وذلك 
اثر طلبات متكررة من املجتمع 
الدولي لرفع احلصار املفروض 

منذ اربع سنوات.
يش���ار الى ان���ه حلاكم دبي 
العديد من القصائد التي حتولت 
الى كلمات اغاني او استوحت منها 

مسلسات تلفزيونية.

ان يعطي اي تفاصيل اضافية. 
وكانت شائعات حول انفصالهما 
تسري منذ اسابيع في عاصمة 

السلطنة.
وللسلطان وزوجته الثالثة 
ولدان يضافان الى عشرة اطفال 

من زيجاته االخرى.
واليزال السلطان متزوجا 
من زوجته االولى اناك حاجة 
صاحلة، وابنهما االمير املهتدي 

باهلل بلقيه هو ولي العهد.
الف  وتع��د برون���اي 350 
نس���مة وتقع ش���مال جزيرة 
بورنيو وتتمتع بثروة نفطية 

كبيرة.
وقد وصل السلطان احلالي 
الى الس���لطة العام 1967 بعد 

تنحي والده.

منهم يا امة العرب اهل.. اين منهم 
معد اين نزار؟«.

الش���يخ محمد في  واضاف 
الى احلصار االسرائيلي  اشارة 

وجردها من كل االلقاب امللكية 
التي منحت لها«.

واشار الى ان الطاق يستند 
الى »ظروف خاصة«، من دون 

حاكم دبي يندد بـ »حصار غزة« شعرًا 

سلطان بروناي طلق زوجته الصحافية

الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم

سلطــان بروناي

ماغي مطران

نانسي عجرم

جاري بروكس فوكنر

بدء تركيب القواطع املعدنية في محركات الساعة )أ.ف.پ(  عمال خالل تركيب الواجهة األمامية للساعة الكبرى في العالم  

ماغي مطران تواجه صعوبة الحصول
على الطالق بعد إعالن إسالمها

باب مفتوح يعيد طائرة إثيوبية
أموال سويسرية تفرج عن رجل أعمال في ليبياإلى مطار بيروت بعد إقالعها 

نانسي عجرم: زوجي شقي جدًا ! إخضاعه للفحص للكشف عن قواه العقلية 

رامبو األميركي الذي حاول صيد بن الدن: كنت في مهمة إلهية 

راكب مصري حاول تهريب ثعالب في حقيبة بمطار القاهرة 
القاهرة � أ.ف.پ: أوقفت سلطات األمن 
في مطار القاهرة رجا كان يحاول تهريب 
50 حرباء وثمانية ثعالب في حقائبه الى 

تايلند، على ما اعلن مصدر رسمي.
وبحسب سلطات املطار فقد جرى العثور 
على احليوانات حية في حقيبة كبيرة عائدة 
لراكب مصري يدير شركة استيراد وتصدير 

كان يستعد للتوجه الى بانكوك.
ولفت هذا املس���افر انتباه رجال األمن 

بسبب سلوكه العصبي.
وصادرت القوى االمنية احليوانات، اال 
انها أطلقت سراح الرجل، بحسب ما افادت 
س���لطات املطار التي لم توضح ما اذا كان 

الرجل سيتعرض ملاحقة قانونية.
وفي آخر مايو، أوقف رجل كان يحاول 
إرس���ال طرد جوي ال���ى أملانيا يحوي 75 

عقربا مصريا ساما.
واكتش���ف موظفو اجلمارك في منطقة 

الشحن اجلوي احلشرات احلية وهي من 
نوع نادر مخبأة في وسادة صغيرة وسط 
منتجات مصرية أخرى كانت ستحمل على 
الطائرة. أما الرجل الذي اوقف فقد أكد ان 
احلش���رات كانت موجهة الى مركز ابحاث 

طبية في أملانيا.
وقد صودرت العق���ارب وأحيل الرجل 
على القضاء بتهمة انتهاك قوانني التصدير 

وتعريض حياة آخرين للخطر.

فياغرا نسائية غير فعالة  السجن مدى الحياة 
لسفاح »الجريمة 

والعقاب«

بي���روت � أ.ف.پ: عادت طائرة تابعة لش���ركة اخلطوط اجلوية 
االثيوبية الى مطار رفي���ق احلريري الدولي في بيروت بعد دقائق 
من اقاعها منه فجر اخلميس بعد ان تبني ان بابها غير مقفل متاما، 

بحسب ما افاد مصدر ماحي لوكالة فرانس برس.
وقال املصدر رافضا الكش���ف عن هويت���ه ان طائرة اثيوبية من 
»ط���راز بوينغ 737-800 عادت ال���ى ارض املطار بعد خمس دقائق 
من اقاعها الساعة 4.30 فجرا، بعد ان الحظ طاقم الطائرة ان بابها 

غير مقفل متاما«.
وقلل املصدر من اهمية احلادث، مشيرا الى ان الطائرة حطت من 
دون مشاكل او اضرار، وان »الرحلة املتجهة الى اديس ابابا تأخرت 

اكثر من ست ساعات عن موعدها، ثم اقلعت بأمان«.
وسقطت طائرة من الطراز نفسه تابعة للخطوط اجلوية االثيوبية 
في البحر املتوسط قبالة بيروت في 25 يناير بعد دقائق من اقاعها 
من مطار رفيق احلريري الدولي في طقس سيئ للغاية. وقتل جميع 

من كان فيها وعددهم تسعون.
واش���ار تقرير اولي حول حتطم الطائرة الى ان احلادث نتج عن 
»سلسلة اخطاء« ارتكبها الطيار ومساعده، حسبما افاد مصدر مطلع 

على التحقيق لوكالة فرانس برس في مايو.

جنيڤ � رويترز: قالت وزارة اخلارجية السويس����رية اول من امس 
إن السلطات أودعت 1.5 مليون فرنك سويسري )1.33 مليون دوالر( في 
حس����اب بنكي أملاني في اطار اتفاق لتأمني افراج ليبيا عن رجل أعمال 

سويسري احتجزته نحو عامني.
وس����تحول األموال إلى ليبيا كتعويض اذا ما فش����ل حتقيق جنائي 
سويسري في حتديد املسؤول عن تسريب صورة لهانيبال جنل الزعيم 
الليبي معمر القذافي أثناء اعتقاله في مدينة سويسرية في يوليو عام 

2008. ونشرت الصورة في احدى صحف جنيڤ.
وعاد ماكس جولدي رئيس وحدة العمليات الليبية في شركة أيه.بي.بي 
السويس����رية لألعمال الهندسية إلى باده في وقت سابق هذا األسبوع 
بعد أن وقعت وزيرة اخلارجية السويس����رية ميشلني كاملي راي اتفاقا 
في طرابلس قال اجلانبان إنه استهدف انهاء اخلاف الديبلوماسي. وقال 
متحدث باسم اخلارجية السويسرية لرويترز »حتى اآلن لم يتم تسليم 
أي أموال لليبيا، تشمل اخلطة دفع تعويضات في حال فشل التحقيقات 
اجلنائية اجلارية حاليا في جنيڤ في العثور على املذنب، الطاق سراح 
جولدي كان من الضروري استعادة الثقة. لتحقيق هذا الهدف أودع 1.5 
مليون فرنك سويسري وهو مبلغ يراه اجلانبان تعويضا مناسبا عن 

املصروفات املتعلقة بتحقيق جنيڤ في حساب مصرفي أملاني«.

إس���ام آباد � أ.ش.أ: خضع عامل البناء األميركي جاري بروكس فوكنر � الذي أطلقوا 
عليه رامبو األميركي الذي ألقي القبض عليه بعد ان قال: إنه كان يريد البحث عن زعيم 
تنظيم »القاعدة« أسامة بن الدن وقتله � الستجواب من مسؤولي املخابرات واحملققني في 
بيشاور بشمال غرب باكستان التي نقل إليها بعد اعتقاله في اجلبال النائية لوادي شيترال 

شمالي باكستان.. ولكن لم توجه اليه بعد أي تهمة بارتكاب جرمية في باكستان.
وأوضح أحد احملققني في تصريح صحافي، انه سيتم اجراء اختبارات نفسية للمعتقل،  
وان مس���ؤولي املخابرات واحملققني يس���ألون فوكنر عن أش���ياء كثيرة السيما السيف 
واخلنجر اللذين بديا أنهما س���احي مراسم وتش���ريفات.. وقد رد فوكنر بأنه كان يريد 

قتل أسامة بن الدن .
وأضاف: ان حمل مس���دس ومثل هذا السيف الطويل هو جرمية بالتأكيد ولكننا نريد 
إيضاحات أكثر من ذلك بكثير.. وس���نحاول الكشف عن قواه العقلية على يد طبيب لكي 

نتبني ما إذا كان لديه أي تاريخ في املرض النفساني.
وكان فوكن���ر قد ذك���ر للمحققني أنه ينفذ أمرا إلهيا لانتقام من هجمات 11 س���بتمبر 
2001. وقال: إن اهلل جتلى له بهذا األمر في أحد أحامه ما دفعه الى الس���فر الى باكستان 

بحثا عن زعيم القاعدة.
من جانبه صرح ضابط الشرطة في بيشاور ممتاز أحمد خان بأن فوكنر، الذي يطلق 
ش���عره وحليته، عاقل ولكنه »محبط« وقال: إن احملققني في بيشاور يحاولون قراءة ما 

يجول في خاطره من أفكار واحلصول على إجابات عن أسئلتهم.

القاهرة � يو.بي.آي: قالت مصادر أمنية مصرية أمس ان السلطات 
أحبطت محاولة تهريب 82 اريتريا الى إس���رائيل في شاحنة لنقل 

الوقود في محافظة البحر األحمر الساحلية بشرق الباد.
وأوضح مسؤول أمني ليونايتد برس انترناشونال ان الشاحنة 
املخصصة لنقل املواد البترولية )فنطاس( مت ضبطها على طريق 
س���فاجا القصير وكانت متوجهة الى املنطقة احلدودية بني مصر 

وإسرائيل مبحافظة شمال سيناء لنقل املهاجرين االريتريني.

وتابع املس���ؤول انه بتفتيش قوات األمن للش���احنة مت العثور 
بداخلها على 82 اريتريا )62 رجا و18 س���يدة وطفلني( إضافة الى 
ساحني ناريني وشريط طلقات به 88 طلقة ومدفع رشاش نصف 

بوصة 250 وطلقة من نفس العيار.
وأشار املس���ؤول الى ان سائق الشاحنة اعترف في التحقيقات 
األولية بأنه كان يصطحب املهاجرين االريتريني لنقلهم إلى إحدى 

القرى مبحافظة شمال سيناء متهيدا لنقلهم عبر احلدود.

82 إريتريًا حاولوا التسلل من مصر إلى إسرائيل بشاحنة وقود

صحتك

اإلقالع عن التدخين يخفف التوتر
نيوي����ورك � رويترز: يقول املدخن����ون دائما انهم 
يحتاجون الى سيجارة لتهدئة اعصابهم، لكن دراسة 
بريطانية خلص����ت الى ان مس����تويات التوتر املزمن 
ميك����ن ان تنخفض بعد ان ينج����ح املدخن في االقاع 

عن التدخني.
وأجريت دراس����ة ش����ملت 469 مدخنا عوجلوا في 
مستشفيات من أمراض القلب وخلصت الى ان من جنحوا 
في عدم التدخني ملدة عام انخفضت لديهم مس����تويات 

التوتر بشكل ملحوظ.
وقال باحثون من بارتس وكلية لندن للطب وطب 
االس����نان ان مستويات التوتر لم تتغير بدرجة كبيرة 

بني املرضى الذين عادوا الى التدخني.
ونشرت الدراسة في دورية »أديكشن« ودعمت النظرية 
القائل����ة ان التدخني يؤدي لدى البعض على االقل الى 
االصاب����ة بتوتر مزمن. وقال الباح����ث بيتر هاجيك ل� 
»رويترز« في رس����الة الكترونية »املدخنون ينظرون 
الى السيجارة عادة كأداة للسيطرة على التوتر وبعض 
م����ن يقلع عن التدخني يعود الي����ه على اعتقاد ان ذلك 

سيساعده على التعامل مع توترات احلياة«.
لكن أظهرت الدراسات ان مستويات التوتر لدى غير 

املدخنني تقل عنها لدى املدخنني.

واشنطن أ.ف.پ: يسعى املختبر 
االملاني »بورينغر انغلهاين« الى بيع 
اقراص لتحسني الرغبة اجلنسية 
الواليات املتحدة،  النس����ائية في 
لكن جتربتني عياديتني لم تعطيا 
نتائج حاسمة، حسبما اعلنت ادارة 
األغذية والعقاقير األميركية. ويأمل 
»بورينغر انغلهاين« احلصول على 
موافقة هذه االدارة لتسويق عقار 
»فليبانسرين« في السوق األميركية، 
لكن آماله قد تخيب. ويشير حتليل 
للتجربتني العياديتني نش����ر على 
الوكالة  املوقع االلكترون����ي لتلك 
الفيدرالية الى انهما »فش����لتا في 
إظهار حتسن ملحوظ احصائيا في 
الرغبة اجلنسية« مع ان املشاركات 
في هاتني الدراستني، اللواتي تناولن 
افدن ان عاقاتهن  فليبانس����رين 
اجلنس����ية اكثر ارضاء بقليل من 

اللواتي تناولن عقارا وهميا.
وتضيف الوكالة »نتيجة لذلك، 
فإن ايا من الدراستني ال تفي مبعايير 
النجاح التي من ش����أنها ان تثبت 
الفتور  الدواء في معاجلة  فعالية 

اجلنسي لدى النساء«.

 سكوبيه � أ.ف.پ: حكم على 
سفاح استوحى جرائمه على ما 
يبدو من قصص الكاتب الروسي 
فيودور دوستويفسكي بالسجن 
مدى احلياة بعدما اقدم على قتل 
اربع نساء مسنات في العام 2009. 
وجاء في قرار محكمة سكوبيه ان 
»احملكمة ادانت فيكتور كاراماكوف 
بتهمة ارت���كاب اربع جرائم قتل 

ومحاولتي قتل في 2009«.
وكانت اجلواهر التي تضعها 
اللوات���ي راوح���ت  ضحاي���اه 
اعمارهن بني 69 و83 عاما، جتذب 

كاراماكوف.
وقال���ت وس���ائل اع���ام في 
مقدونيا ان كاراماكوف كان يختار 
ضحاياه متاما مثل راسكولينوف 
بطل كتاب »اجلرمية والعقاب« 

لدوستويفسكي.
وقد عثرت الشرطة في منزله 

على نسخ عدة من هذا الكتاب.

تركيب قواطع »ساعة مكة المكرمة«.. وتدشينها خالل أيام
يجري العمل حاليا على تركيب القواطع املعدنية لساعة مكة املكرمة 
التي تعتبر اكبر س����اعة في العالم والتي أمر خادم احلرمني الشريفني 
بتركيبه����ا بأعلى أبراج البيت )وقف امللك عبدالعزيز( املطل مباش����رة 
على ساحات احلرم املكي الشريف، وذلك متهيدا الفتتاحها خال االيام 
املقبلة. ويبلغ قطر ساعة مكة 46 مترا فيما يبلغ ارتفاعها 402 متر من 
ساحة احلرم وميكن رؤيتها وسماع صوتها على مسافة 7 كيلومترات، 

كما يعلو الساعة من اجلهات االربع »لفظ اجلالة«.
يشتمل املشروع على 4 ساعات للجهات االربع للبرج منها ساعتان 
رئيسيتان بارتفاع حوالي 80 مترا، مبا فيها لفظ اجلالة وبعرض حوالي 

65 مترا وقطرهما حوالي 39 مترا.
علما أن الساعة تشاهد من جميع احياء العاصمة، وكذلك من طريق 
مكة املكرمة � جدة السريع وصنعت أجزاء ساعة مكة في أملانيا ويقوم 
بتنفيذها شركة أملانية، فيما تشرف شركة بن الدن على املشروع ككل، 
وقد ركبت على جدران الساعة مصادر ضوئية )ليزر( تصدر اشعاعات 

في املناسبات املختلفة كاألعياد وإشارات ضوئية وقت األذان.
وحددت األلوان »األبيض واألخضر« و»األس����ود واألبيض« كألوان 
أرضية مس����طحات الس����اعة ليا ونهارا ولها نظام حماية متكامل ضد 

العوامل الطبيعية من أتربة ورياح وأمطار.
اجلدير بالذكر أنه اطلق عليها اس����م س����اعة مكة املكرمة وستعتمد 
كتوقيت زمني رسمي ثابت عبر وسائل اإلعام واجلهات ذات العاقة.


