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جهاد تركي
منحت اجلامعة األميركية في بيروت شهادة الدكتوراه 
الفخرية لثالثة أفراد متميزين هم البروفيسور الفلسطيني 
وليد اخلالدي، والصحافي الفرنسي إريك رولو، واملمثل 
السوري دريد حلام.  واعتبرت ان املمثل السوري دريد حلام 
عمل في الدراما امللتزمة اجتماعيا وكذلك في الكوميديا، 
وحقق شعبية كبيرة. وهو املمثل األكثر شهرة في سورية 

منذ العام 1960 وواحد من األكثر شهرة في العالم العربي.. 
في فترة الحقة، عمل حلام كفريق واحد مع الكاتب املسرحي 
السياسي محمد املاغوط، وابتعد عن الكوميديا الصرف 

إلى النقد االجتماعي وما سماه »التعليق القومي«.
وقد جمع دريد حلام ش����غفه باملس����رح مع اهتمامه 
الكبير بحقوق الطفل، وشغل منصب سفير الطفولة لدى 
اليونيسيف في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا.

الجامعة األميركية في بيروت تمنح دكتوراه فخرية لدريد لحام

معنا كونوا 

ل���ن متح���ى قافل���ة احلرية م���ن ذاكرة 
العالم، رمبا لسنوات عديدة مقبلة. لقد 
سجل التاريخ وحشية دموية ال يصدقها عاقل، 
ويندى لها جبني كل إنسان حر. العالم الذي 
شاهد عبر الفضائيات عملية اإلنزال املرعبة 
في عرض املياه الدولية للبحر املتوسط ال 
ميكن أن يصدق أن هؤالء القراصنة ينتمون 
الى دولة تدعي أنه���ا »واحة الدميوقراطية 
في شرق أوسط مسكون بالعنف واإلرهاب 
والتخلف!«، وأنها االمتداد الطبيعي للحضارة 

املدنية الغربية!
حقيقة أعلن عن كامل فخري واعتزازي 
بالسوريني الذين كانوا على منت إحدى سفن 
أس���طول احلرية الذي توجه إلى غزة ليفك 
أسرها، وأعلم أنهم ما شاركوا وواجهوا احتمال 
املوت إال من منطلق إنس���اني، ولم يكونوا 
باحثني عن ش���هرة أو عن أمجاد شخصية، 
يكفي أن مشاركتهم، ودون قصد منهم، منحت 
بلدانهم صورة إعالمية إيجابية في الشارع 
العاملي، وه���ي الصورة التي عجزت عن أن 
حتققها جامعة الدول العربية نظرا الختالف 

اآلراء والعودة ملكمن القرار.
ولكن إذا ما أردنا أن نتناول حكاية أسطول 
احلرية بتجرد فعلين���ا أن نبتعد متاما عن 
العواطف، وأن نحسبها حسبة عقل ونتابع 
انعكاساتها س���واء على الساحة احمللية أو 
العاملية، لنعرف من املستفيد مما حدث، ومن 

خسر ومن لم يتغير معه شيء. 
مر اآلن نحو أس���بوعني عل���ى الهجوم 
اإلس���رائيلي الوحش���ي على قافلة احلرية، 
والنتيجة التي بني أيدينا هي أن الرابح األكبر 
سياسيا هو تركيا، والقضية الفلسطينية، 
وحتديدا أهالي غزة احملاصرين واملواطنني 
الذين كانوا على منت أس���طول احلرية ومن 

ميثلون من دول العالم، وليس أحدا آخر. 
تركيا وقبل قافلة احلرية كانت على قائمة 
اهتمام االحتاد األوروب���ي فعال وهي أيضا 
شريك، رهن احلاجة ال أكثر، للواليات املتحدة 
األميركية في منطقة الشرق األوسط، وهو ما 
انتبه إليه القادة األتراك في أنهم لو بقوا على 
أمل محاوالتهم إرضاء دول االحتاد األوربي 
من أجل االنضمام إليه، فلن يبلغوا مرادهم 

في املدى املنظور.
ولذلك فإن تركيا وبقيادتها احلكيمة أدركت 
أن العودة جلذورها الشرقية اإلسالمية، ومد 
يدها لكل اجلوار العربي احمليط بها هو احلل 
األمثل للخروج من قائمة االنتظار على أبواب 
االحتاد األوروبي الذي ينكر عليها انتماءها 
حلضارته املدنية، فكانت البداية في دخول 
البوابة باجتاه الوطن العربي عبر سورية، 
إذ التقت القيادتان احلكيمتان بقيادة الرئيس 
بشار األسد والرئيس التركي عبداهلل غول 
ورئيس الوزراء رجب طيب أردوغان، وهذا 
ما شهدناه من غيرية وحب في دافوس عندما 
انسحب من املؤمتر، واصفا إسرائيل بالقاتلة 
لألطفال والنس���اء في غزة وفلسطني، وكل 
ذلك من أجل القضية الفلسطينية ال من أجل 
مصالح ش���خصية، كما ب���دأ يدعي البعض 
وبذلك بدأت تتحول إل���ى دولة حتمل رقما 
صعبا في التوازنات السياسية الدولية في 

منطقة الشرق األوسط. 
يرى محللون سياسيون ومنهم الفلسطيني 
عبدالستار قاسم ان بداية العودة التركية إلى 
جذورها اإلس���المية على حساب علمانيتها 
جاءت عام 2002 عندما رفضت تركيا مشاركة 
الواليات املتحدة األميركية في الهجوم على 
العراق، وهذا ما كشف عنه مركز الزيتونة 
لالستشارات والدراسات اإلستراتيجية في 

أحد حتليالته في 12 مايو املاضي. 
لكن يبقى أهم جناح لتركيا توجته مبوقفها 
من أس���طول احلرية وأن علمها بدأ ينتشر 
في جميع مظاهرات أحرار العالم، فقد رأينا 
العلم التركي في مطارات العالم بشكل عام 
والعالم العربي بشكل خاص يرفرف وقد حمله 
مؤيدو القضية الفلس���طينية وبل ومؤيدو 
القضايا العربية ألن أسطول احلرية كشف 
وجه إسرائيل احلقيقي والتي كانت حتاول أن 
تظهر مبظهر املضطهد وان العرب سيقذفون 

بها في البحر!
وأخيرا: نعم وكما قال الرئيس في استقباله 
للوفد السوري املشارك في أسطول احلرية، 
»أس���طول احلرية نقطة حتول في الصراع 
العربي � اإلسرائيلي »وتلبية لقيادة حكيمة، 
علينا أن نحشد الطاقات وان نؤيد مشاركة 
السوريني في أي أسطول حرية قادم من أجل 
فك احلصار عن إخوتنا الفلسطينيني في غزة، 
وعلينا أن نقيس األمر بعقالنية، وأن نعرف 
أن املشاركة إنسانيا شيء والبعد السياسي 
لذلك األسطول شيء آخر متاما. والنتيجة أن 
إسرائيل ظهرت على حقيقتها بعد أن كشفت 
للعالم عن وجهها القبيح الذي لم تعد تنفع 
معه كل مس���احيق اآللة اإلعالمية الغربية 
املؤيدة له كي جتمله في نظر شعوب العالم. 
لقد أسقط أسطول احلرية كل األقنعة املزيفة 

والقبيحة دفعة واحدة.
وم���ا أث���ار فضولي أنني ق���رأت مقاال 
لكاتب معروف، اس���تغربت ان يقول في 
مقاله »أين السبايا« »السبايا عادوا فيها« 
على مستوى العالم اجمع ظهرت حقيقة 
الدولة الدميوقراطية »العنصرية« وسط 
العرب املتخلفني! ه���ل علمت أيها الكاتب 
املعروف انهم عادوا ومعهم أثمن س���بايا 
في العصر احلدي���ث. العالم اجمع وقف 
مناصرا لقضايانا العادلة أليسوا جديرين 
باالحت���رام؟! وعلينا ان نرفع لهم القبعة 
وأنه���م لم يعودوا بخفي حنني ألوطانهم، 
بل عادوا وشهداؤهم تسبقهم وكشفوا وجه 

الصهيونية العاملية.
هدى العبود

أسطول الحرية
 وسقوط األقنعة

14 مليون شجرة و3500 فرصة عمل موسمية في المحافظة

 إدلب والزيتون حكاية تعود إلى آالف السنين
بروين إبراهيم 

ارتبط اس���م إدلب بالزيتون الذي يشغل مساحة كبيرة من األراضي 
الزراعي���ة في هذه احملافظة اخلضراء. حيث تقدر املس���احة حتى نهاية 

العام املاضي ب� 122759 هكتارا منها 5551 هكتارا مرويا و117208 
هكتارات بعل. فيما يقدر عدد األشجار بنحو 13.851 مليون 

شجرة، املثمر املروي منها 550890 شجرة فيما املثمر البعل 
11.688 مليونا أما بقية األشجار فهي دون طور اإلثمار.  

وال تقتصر أهمية الزيتون على املساحة التي يشغلها 
وعدد األش���جار بل تتعداها إلى فرص العمل التي 
يوفرها موسم القطاف ورؤوس األموال املوظفة 
في معاصر الزيت���ون.  وقال الباحث التاريخي 
فايز قوصرة إن املوقع اجلغرافي واالستراتيجي 
حملافظة إدلب مكنها لتكون أحد أهم املواقع في 
إنتاج الزيتون وإنشاء املعاصر منذ آالف السنني، 
حيث ورد ذكر الزيت والزيتون في وثائق ايبال، 
موضحا أنه ال تكاد تخلو قرية أثرية في إدلب 
من آثار معصرة.  وأضاف أنه يوجد حي كامل 
للمعاصر في بل���دة ديحيس األثرية في جبل 
باريشا والتي كانت أحد املراكز الرئيسية في 
إنتاج الزيت وتصديره إلى اخلارج عن طريق 
أنطاكية ثم إلى الساحل عبر ميناء السويدية. 

والدلي���ل على األهمية االقتصادي���ة للقرية هو 
بقايا املعاصر املوجودة وبقايا ل� 37 معصرة في 

بلدتي بشنداليا وبحيو في جبل األعلى وأكثر من 
20 معصرة في قرية قلب لوزة الشهيرة بكنيستها 

األثرية.  وأوضح الباحث التاريخي أن املعاصر القدمية 
كانت على نوعني فوق األرض وهي األكثر انتشارا وحتت 

األرض كما هو احلال في بلدة البارا بجبل الزاوية وباقرحا 
في جبل باريش���ا.  أما بالنس���بة لواقع املعاص���ر وتطورها في 

احملافظة في الوقت احلالي فقد بني رئيس شعبة الزيتون واملشرف على 
جلنة أعمال املعاصر خالل موس���م القطاف د.زياد ملندي أنه يوجد في 

سورية 857 معصرة زيتون حصة احملافظة منها 176 معصرة مرخصة 
موزع���ة بني 6 معاصر ذات مكابس. و170 تعمل على مبدأ الطرد املركزي 
حيث تبلغ الطاقة اإلنتاجية للمعصرة الواحدة ذات املكابس من 7 � 12 
طنا يوميا مقابل 70 � 90 طنا ملعاصر الطرد املركزي وغالبا ما 
يبدأ العمل في ه���ذه املعاصر اعتبارا من منتصف اكتوبر 
وحتى بداية فبراير وقد تزيد أو تنقص حسب املناطق، 
مش���يرا الى أن مدة العمل الفعلي لهذه املعاصر تزيد 
على 30 يوما متواصال.  وأشار ملندي إلى أن جدوى 
االستثمار في هذه املعاصر تعتبر عالية حيث يقدر 
دخل املعصرة الواح���دة والتي تبلغ طاقتها 50 
طنا يوميا بش���كل وسطي بنحو 100 الف ليرة 
سورية وتوفر معاصر احملافظة أكثر من 3520 
فرصة عمل خالل املوسم وتصل رؤوس األموال 
املستثمرة فيها الى نحو 3.344 مليارات ليرة 
الفتا إلى أن التكلفة األساسية للمعصرة الواحدة 
تت���راوح بني 17 و20 ملي���ون ليرة.  وأضاف 
ان إنت���اج إدلب من ثمار الزيتون وصل خالل 
املوسم املاضي إلى 176707 أطنان منها 27741 
طنا الستعماالت األكل واملائدة مقابل 148966 
طنا مت تخصيصها إلنتاج الزيت، مشيرا إلى أن 
معاصر إدلب أنتجت خالل املوسم الفائت 41695 
طنا من زيت الزيتون حيث تصدرت منطقة إدلب 
قائمة اإلنتاج بكمية قدرها 12470 طنا تلتها أريحا 
بإنتاج بلغ 8950 طنا فمنطقة حارم بإنتاج 8800 
طن.  ولفت إلى أنه يتم عصر القسم األكبر من ثمار 
الزيتون نتيجة زيادة الطلب على الزيت السوري لكونه 
يتمتع بصفات جيدة مطلوبة عامليا وهو من املواد املهمة 
املعدة للتصدير وان نسبة الزيت في الثمار املعدة للعصر 
بلغت 22% وهي نس���بة اقل من املتوسط ويعود تدنيها نتيجة 
حرص غالبية املزارعني في احملافظة على عصر الثمار األقل جودة وترك 

اجليد منها للتخليل.

دريد حلام

س����عيا لتعزيز مكانته����ا كثالث أكبر 
محافظة في سورية، تتواصل في حمص 
النشاطات االقتصادية الرياضية واالجتماعية 
الرامية إلى إعطائها مكانتها التي تستحق 
على اخلارطة السياحية، عالوة على دعم 
الواقع الصحي في احملافظة بتدشني ثالث 
مستش����فيات حتى نهاية العام، فضال عن 
الرياضي ولو بتخصيص  دعم النش����اط 
مقاعد مجانية للسماح للسيدات مبتابعة 

مباريات كرة القدم.
فقد أكد محافظ حمص املهندس محمد 
اياد غزال على زيادة االهتمام باملنش����آت 
الرياضية في احملافظة فضال عن االهتمام 

بالرياضيني.
ازاء ذلك شدد غزال على ضرورة االهتمام 
باملنصة الرئيسية في املالعب والتشدد في 
ضبط الدخ����ول إليها ومتكينها من القيام 
بوظائفها الرس����مية، مش����ددا على إعادة 
تخصيص مدرج خاص بالسيدات ميكنهن 

من متابعة أي مباراة مجانا.
كذلك أكد غزال على أهمية وضع نظام 
إلدارة املالعب داخل وخارج امللعب حتدد 
خالله مسؤوليات جميع األطراف ودراسة 

كل املشاكل ووضع احللول املناسبة لها.
وأشار م.غزال إلى أهمية اتباع منهجية 
العمل التي مت العمل بها سابقا في ضبط 
امللع����ب بعد أن أثبتت قدرتها على تنظيم 
مباريات ذات مستوى عال ونالت اإلعجاب 

والتقدير.
التجارب  وطلب احملافظ االطالع على 
العاملية في مجال إدارة املالعب واالستفادة 
من هذه التجارب، مشيرا إلى تقييم الوضع 
العام بعد كل مب����اراة وتعديل اإلجراءات 
الالزمة للسيطرة على املوقف بطريقة علمية 
وحتديد لدور كافة األطراف مع التمييز بني 
املباريات ذات احلساسية واملباريات العادية 
وتأمني العدد الكافي من عناصر الشرطة 
حلفظ النظام ف����ي جميع املباريات وكلف 
ضباط الش����رطة بتحديد أسماء العناصر 
املشاغبة في املالعب بكافة الوسائل املمكنة 

وتنظيم حتقيق كامل حلاالت الشغب التي 
حدثت خالل الفترة األخيرة في املباريات 
مش����ددا على إنزال عقوبات قاسية بحقهم 

ومحاسبتهم بشدة.
جاء ذلك خالل االجتماع الذي ترأس����ه 
احملاف����ظ بحضور قائد ش����رطة احملافظة 
ورئيس اللجنة التنفيذية لالحتاد الرياضي 
وعدد من املعنيني إثر أحداث الشغب التي 
وقعت بعد املباراة التي جمعت بني ناديي 
الكرام����ة والوثبة بكرة القدم في األول من 
اجلاري في ملعب خالد بن الوليد في إياب 

كأس اجلمهورية.
والتي شهدت نهاية ودية اثر لقاء محبة 
وطي صفحة املاضي ب����ني الناديني االحد 

املاضي.
حيث اتفق الفريقان على التطلع لألمام 
بتفاؤل وتعاون وبيد واحدة وعلى قلب واحد 
مع االعتذار للقيادة السياسية والرياضية 

في احملافظة والتهنئة املتبادلة.
فيما يتعلق بالواقع السياحي حلمص 
بحث د.سعد اهلل آغا القلعة وزير السياحة 
واملهندس محمد إياد غزال محافظ حمص، 
إدارة املوقع األثري بتدمر وتأهيل املنطقة 
املطلة عليه حيث أشار غزال إلى الدراسات 
واملشاريع التي قامت بها احملافظة في مجال 
دعم السياحة واالستثمار السياحي، ومتابعة 
مش����اريع حلم تدمر والدراسات التي قام 
 MAM بها برنام����ج حتديث اإلدارة البلدية
واملب����ادرات والدراس����ات املتعلقة بإدارة 

املوقع.

سياحة حمص

بدوره حتدث الوزير القلعة عن اهتمام 
الوزارة بالقطاع السياحي في محافظة حمص 
وأهمية الدراس����ات واإلجنازات التي متت 

في هذا املجال.
وأش����ار الى انها حقق����ت خطة الطلب 
الس����ياحي واالنطالق إلى عدد من املواقع 
املهمة لتوفير مس����تلزمات السياحة فيها 
وازدياد الطلب على املش����اريع السياحية 

في محافظة حمص.
ومواكبته����ا من قبل ال����وزارة وتوفير 
ظروف مالئمة لتشجيع االستثمار السياحي 
مبا في ذلك تبسيط اإلجراءات والتطوير 

اإلداري املطلوب في هذا املجال.
وأش����ار الوزير إلى أهمية الس����ياحة 
الثقافية في سورية وازدياد عدد السياح في 
هذا املجال وأكد على جتهيز املواقع األثرية 
املرافق واخلدمات  والس����ياحية وتطوير 
والعوامل األخرى لتحقيق اجلذب السياحي 

املطلوب خالل الفترة القادمة.
كما قدمت احملافظة عرضا للمش����اريع 
االستراتيجية والتنموية والعمرانية ملنطقة 
تدمر ومحيطها احليوي ومنها مشروع جر 
مياه الفرات إلى تدمر ومشروع إعداد محطة 
معاجلة جنوب ش����رق تدمر مع حملة عن 
بعض املشاريع املقترحة من إدارة املوقع 

األثري.
ومنها إنش����اء محطة لتبديل املركبات 
الس����ياحية وتأهيل الساحة املركزية أمام 
املتحف واستبدال سطح الطريق احلجري 
ضمن املنطقة األثرية بسطح حصوي مالئم 

مع دراسة القرية السياحية.
كما قدموا عرضا عن مطار تدمر احلالي 
الذي سيستقبل طائرات سعة 70 راكبا بعد 

اقل من ستة أشهر.
وتتم حاليا دراس����ة إنشاء مطار تدمر 

الدولي جنوب مدينة تدمر ب� 25 كم.

م����ن جانبه����ا قدمت وزارة الس����ياحة 
عرضا عن املنتجات السياحية في محافظة 
حمص »فرص متجددة للتنمية واالستثمار 
الس����ياحي »وتخللت العرضني مناقشات 
من قبل وزير السياحة مع محافظ حمص 
واملعنيني للوصول إلى آليات مشتركة تساعد 
على تسهيل األمور للمستثمر في القطاع 
السياحي ألن الس����ياحة بوجودها حتقق 

الفائدة للجميع.
وكان الوزير قد تفقد سير االمتحانات 
في الثانوية املهنية الفندقية بحمص حيث 
استمع من الطالب إلى مدى توافق األسئلة 

مع املناهج وتناسبها مع كل املستويات.
كم����ا قام بوضع حجر األس����اس ملبنى 
الثانوية املهنية الفندقية والذي تبلغ مساحة 

البناء الطابقي فيه 5 آالف متر مربع.
وه����ي مكونة من ثالث����ة طوابق األول 
القسم النظري الذي يضم 11 صفا ومخبرين 
لغويني مع مخبر حواسيب وصالة متعددة 

االستعماالت. والقسم اإلداري.
والقسم العملي الذي يضم اختصاصات 
الفندقي  املطب����خ واملطاع����م والتدري����ب 
عبر وجود غرف فندقي����ة وأجنحة تفيد 

الطالب.

نهضة صحية

مبوازاة القطاع السياحي يشهد القطاع 
الصح����ي في احملافظة قفزة نوعية، حيث 
جرى مؤخرا وبرعاية السيد الرئيس بشار 
األسد تدشني مشفى النعيمي اخليري بقرية 
القنيط����رات ومن املتوق����ع ان يتم افتتاح 
الرسنت واملخرم  مستش����فيني آخرين في 
وانطالق العمل مبش����فى خليفة مع نهاية 

العام احلالي.
ففي القنيطرات، قام الشيخ حميد بن 
راش����د النعيمي حاكم إمارة عجمان عضو 
املجل����س األعلى لدولة اإلم����ارات العربية 
املتحدة واملهندس محمد ناجي عطري رئيس 
مجلس الوزراء بتدش����ني مشفى النعيمي 
اخليري الذي يتألف من أربع طبقات على 

مس����احة تبلغ 4 دومنات، في وقت تبلغ 
املس����احة الطابقية نحو 2800 م2 محاطة 

مبسطحات خضراء.
وق����د بلغت كلفة البن����اء أكثر من 300 
مليون ليرة سورية تبرع بها الشيخ حميد 

بن راشد النعيمي ألبناء املنطقة.
وقد ثمن املهندس غزال في تصريح له 
املبادرات األخوية لألشقاء في دول اخلليج 
العالقات األخوية  العربي منوها بتمي����ز 
السورية اإلماراتية على كافة املستويات 
الرسمية والشعبية، الفتا إلى أن املبادرات 
اإلماراتية ال تقتصر على اخلدمات واملرافق 
الصحية على أهميتها بل شملت إضافات 
أهمها دعم احملمي����ات الطبيعية في بادية 

تدمر وغيرها من املشاريع املتميزة.
ورأى م.غزال أن مشفى النعيمي اخليري 
يقوم في منطقة ريفية ويسهم في تنمية 
القطاع الصحي في جتمع بشري واسع، 
مؤكدا أن دور هذا املشفى يتكامل مع كل 
من مشفى الرسنت ومشفى املخرم املنتظر 
افتتاحهما مع نهاية العام احلالي وفق إطار 
تقدمي اخلدمات الصحية واستراتيجيتها 
وزيادة فرص التنمية واالستقرار االجتماعي 
لدى أبناء املنطقة واحلد من هجرتهم إلى 

املدينة.
ونوه غزال بتنامي البنى التحتية في 
القطاع الصحي ف���ي محافظة حمص مع 
إطالق العمل في مش���فى خليفة بحسياء 
بكلفة 100 مليون دوالر نهاية العام احلالي، 
وهو هدية من سمو الشيخ خليفة بن زايد 
آل نهيان رئيس دول���ة اإلمارات العربية 

املتحدة.
ومشفى حمص الكبير الذي تنفذه الدولة 
أيض���ا، الفتا إلى أهمية ه���ذه املرافق في 
حتسني األوضاع الصحية، ومن املنتظر أن 
يقدم هذا املشفى خدمات طبية مهمة لنحو 
40 قرية أكثر من نصفها ضمن محافظة 
حمص والقس���م اآلخر في محافظة حماه 
وقدرت مصادر مطلعة عدد املستهدفني من 

هذه اخلدمات بنحو 100 ألف مواطن.

تدشين 3 مشاٍف في حمص وخطط إلنشاء مطار دولي في تدمر السياحية

مدرجات نسائية مجانية 
لتشجيع الحمصيات على متابعة كرة القدم

نجمات »البالي بوي« 
يعرضن في سورية!

كش���ف ممثل وكالة »نتالي فضل اهلل« لعارضات 
األزي���اء في لبنان ع���ن حتضي���رات النتقال عرض 
فتيات »البالي بوي« الذي أحدث ضجة في لبنان إلى 
دمشق في وقت قريب حسب موقع »داماس بوست« 

االلكتروني.
وقال ممثل الوكالة في برنامج للنشر الذي يقدمه 
االعالمي طوني خليفة على شاشة تلفزيون اجلديد 
قبل اي���ام، أن العرض الذي أث���ار الكثير من اجلدل 
جلرأته في لبنان، سينتقل إلى دمشق قريبا مضيفا 

أنها ستكون مفاجأة. 
 وكانت فتيات »البالي بوي« قد دش���نت املوسم 
الس���ياحي في لبنان بعرض »ساخن« ملجموعة من 
املالبس الداخلية يحمل توقيع ال� »بالي مايتس«، في 
خط���وة تهدف وفقا ملنظمة احلفل، نتالي فضل اهلل، 

إلى حتريك عجلة السياحة.
 إذ للمرة األولى في لبنان والعالم العربي، أحيت 
عارضات عامليات من »بالي بوي« على مدى خمسة 
أيام، خمسة عروض أزياء متنوعة للمالبس الداخلية 

)الالجنري( وأثواب السباحة.
وكان العرض تعرض لهجوم االعالم اللبناني كونه 
اس���تقدم فتيات »البالي بوي« إال أن منظمته »نتالي 
فضل اهلل« دافعت عن العرض قائلة: إن عرض األزياء 
يتضمن مشاهد مثيرة إمنا بعيدة من االبتذال، متحدية 
منتقديها بأن ما تقدمه ال ينافي األخالق العامة ويراعي 

القوانني اللبنانية.
وكشفت فضل اهلل ايضا عن عشرات الطلبات التي 
قدمت لها لرعاية عرض آخر في لبنان، قبل أن يكشف 
مساعد فضل اهلل أن احلفل القادم سيكون في دمشق، 

دون أن يفصح عن أي تفاصيل إضافية.

محافظ حمص م.محمد إياد غزال


