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القاهــــرة ـ وكاالت: حتول حفل 
تأبني املفكــــر املصري د.نصر حامد 
أبوزيد إلى تظاهرة ثقافية شاركت 
فيها مجموعة من أعالم الفكر العربي 
طالبوا فيها بحرية التعبير في العالم 
العربي، مؤكدين أن أفكار أبوزيد التي 
صادرها »بعض املتشددين« ستظل 

باقية رغم رحيله.
ودعا د.عماد أبوغازي أمني املجلس 
األعلى للثقافــــة املصري إلى أحياء 
أفكار أبوزيد من خالل تنظيم ندوات 
ملناقشتها في الوقت الذي أعلن فيه 

د.أحمد مرسي الذي أدار حفل التأبني الذي أقيم مساء 
اول من أمس بدار األوبرا املصرية عن أن العديد من 
املؤسسات في مصر ولبنان وإسبانيا وفرنسا وهولندا 

قد أعلنت عن تنظيم لقاءات ملناقشة فكر أبوزيد.
ويعد نصر حامــــد أبوزيد أحد رمــــوز املفكرين 
املصريني الذين تعرضوا لالضطهاد بســــبب أفكاره 
املطالبة »بالتحرر ال من سلطة النصوص )الدينية( 
وحدها بل من كل ســــلطة تعوق مســــيرة اإلنسان 
في عاملنا«، وبســــبب أفكاره حكمــــت احدى احملاكم 
املصرية بتفرقته عن زوجته د.ابتهال يونس، وهو 
ما انتهي بترك أبوزيــــد الوطن إلى املنفى منذ 1995 
للعمل كأستاذ لكرسي احلرية بجامعة ليدن بهولندا 
إلى أن توفي في شهر يوليو املاضي عن عمر يناهز 

السابعة والستني.
وقال د.برهان غليون، أستاذ علم االجتماع السياسي 

ومدير مركز دراسات الشرق املعاصر 
في جامعة السوربون »نحن ال ندافع 
اليوم عن حق نصر في حرية التفكير 
بل نريد أن ندافــــع عن حق جميع 
املثقفني واملواطنني واملســــلمني ألن 
يكونوا أحرارا، أن يفكروا مبا ميليه 
عليهم ضمائرهم ألنهم إن لم يفعلوا 
كذلك يصبحوا إما من أهل الرياء أو 

إمعات«.
وقال الكاتب واملفكر الفلسطيني 
فيصل دراج »أقام أبوزيد بحثه على 
مبدأ التعدد الذي ال يرتاح إلى اليقني، 
مؤكدا أن املعرفة حوار وأن العقل اإلنســــاني متعدد 
وإن الركون إلى األحادية والتجانس اقتراب من املوت 
وبسبب قلقه املعرفي الذي هو ميزة كل مفكر حقيقي 
اختلف مع حراس الركود الذين يساوون بني اجلمود 
واملقدس واختلف مع تقليد مدرسي قدمي يصالح بني 

احلقيقة واملنفعة السلطوية«.
حضــــر حفل التأبني مثقفون مــــن مختلف الدول 
العربية منهم من دعي للمشاركة ومنهم شخصيات 

كبيرة جاءت للمشاركة.
وقالت د.آمنة نصير أستاذة الدراسات اإلسالمية 
بجامعة األزهر »إن آفة مجتمعنا اآلن هو أننا دخلنا 

في التدين الظاهري وأصبحنا خواء من الداخل«.
وقال الناقد واألديب إبراهيم فتحي »إن منهج نصر 
التاريخــــي العقلي منهج خصب ال يحيد عن املبادئ 

اإلسالمية بل يوظفها توظيفا شديد الفائدة«.

لنــدنـ  يو.بـــي. آي: يقاتل 
االمير وليام املصنف ثانيا على 
عرش بريطانيا بعد والده ولي 
العهد االمير تشـــالز من اجل 
اخلدمة مع ســـربه في سالح 
اجلو امللكي البريطاني في جزر 
الفوكالند بعد تخرجه كطيار 
مروحيات في عمليات البحث 

واالنقاذ.
وقالت صحيفة نيوز اوف 
ذي وورلـــد الصادرة امس ان 
االمير وليـــام 28 عاما مصمم 
على اخلدمة مـــع زمالئه في 
جزر الفوكالند حني يرسلون 

الى هناك في غضون االشهر املقبلة. واضافت ان قادة سالح اجلو 
امللكي البريطاني لديهم مخاوف امنية وقلقون من ان ارسال االمير 
وليام الى جزر الفوكالند من شـــأنه ان يؤجج الوضع السياسي 

احلساس في هذه املنطقة.

إم.بي.ســــي: دافــــع املطرب 
السوري ســــاموزين عن كليبه 
اجلديد »مالكش دعوة بيا«، الذي 
تعرض النتقادات عنيفة واتهامات 
بالعري واإليحاءات اجلنسية، 
وسبب رفعه لشعار للكبار فقط، 
مستشهدا في دفاعه بانتقادات 
النساء له. ورفض الفنان مقارنته 
باملطرب املصري تامر حسني، 
مؤكــــدا أن تاريخه الفني يفوق 
»تامر« مبراحل، نافياـ  في الوقت 
نفسهـ  وجود خالفات معه. وقال 
ساموزين: »أرفض املقارنة بيني 
وبني تامر حسني، فتاريخي الفني 

أكبر من تاريخه بكثير، فال مجال للمقارنة، وال توجد أي خالفات بيني 
وبينه، فالذي نشــــر في اجلرائد غير صحيح على اإلطالق«. وبشأن 
االنتقادات التي وجهت إليه حول الكليب األخير اخلاص به الذي حمل 
عنوان »مالكش دعوة بيا«، واتهامه بالعري واإليحاءات اجلنسية رد 
ســــامو ضاحكا: »النســــاء هن من انتقدن العري بالكليب أما الرجال 
فال«. وأضاف أن »كل ما حدث هو أن الناس اندهشــــت بعض الشيء 
من الشــــكل الذي ظهرت به، فهم لم يعتادوا علي في هذا اإلطار، وأنا 
أرى أن الكليب لم يكن به شــــيء خارج، وأنا دائما أحارب العري ولم 
أجعل الفتاة به ترتدي بذلة رقص؟ وأنا لم أفعل 1% مما يحدث حاليا 

بجميع الكليبات على الساحة فلماذا اللوم؟!

ـ أ.ف.پ: وصـــف  القاهـــرة 
شـــيخ األزهـــر أحمـــد الطيب 
السبت تصريحات أدلى بها األنبا 
بيشـــوي رجح ان تكون بعض 
آيات القـــرآن أضيفت بعد وفاة 
النبي ژ، بأنها تصريحات »غير 
مسؤولة« وأعلن مجمع البحوث 
االســـالمية باألزهر في بيان ان 
الشـــيخ احمد الطيب »صدم ملا 
نشر من تزييف للقرآن الكرمي« 
عبر االنبا بيشوي سكرتير املجمع 

املقدس القبطي.
وأضاف الشيخ ان »مثل هذه 
التصرفات غير املسؤولة تهدد 

في املقـــام االول الوحدة الوطنية في وقت نحن اشـــد ما نكون في 
حالة لصيانتها«. وحذر الشيخ من »اننا نرصد هذه التصرفات غير 
املســـؤولة من واقع احلرص على امن الوطن مبسلميه ومسيحييه 
)...( ومواجهة الفنت التي ميكن ان تثيرها هذه التصرفات«. ويؤمن 
املسلمون بأن القرآن نزل وحيا على النبي محمد ژ على مدى نحو 

23 عاما.
وقد أعلن االنبا بيشوي خالل اجتماع عقد مؤخرا مع سفير مصر 
في قبرص وحضره صحافيون، انه يظن ان بعض اآليات التي تناقض 
الدين املسيحي في القرآن قد اضافها بعد وفاة النبي محمد ژ احد 
خلفائه. وأثارت هذه التصريحات ردودا شـــديدة لدى املســـؤولني 
املسيحيني واملسلمني الذين توجسوا من خطر اندالع توتر طائفي، 

حتى ان بيشوي اعلن األربعاء انه أسيئ فهمه.

دمشق ـ أ.ف.پ: أعلن املنتج 
واملمثل السوري فراس ابراهيم أنه 
اتفق أخيرا مع املخرج السوري 
أنزور إلخراج املسلسل  جندت 
الذي يجري حتضيره منذ عامني 
عن حياة الشــــاعر الفلسطيني 

الراحل محمود درويش.
الذي ســــيلعب  املمثل  وأكد 
بنفسه دور محمود درويش أن 
الســــيناريو اآلن بني أيدي عدد 
كبير من املمثلني من بينهم الفنان 
املصري نور الشــــريف املرشح 
لدور جد محمود درويش. وأكد 
ابراهيم أن املمثل السوري غسان 

مسعود سيلعب دور املفكر الراحل إدوارد سعيد.
وقد كتب حســــن يوسف سيناريو املسلسل الذي يحمل اسم »في 

حضرة الغياب«، وهو عنوان كتاب نثري للشاعر الفلسطيني.

لندن ـ د.ب.أ: يوشــــك املخرج البريطاني جاي ريتشــــي، طليق 
جنمة البوب العاملية مادونا، على طلب الزواج من صديقته اجلديدة 

جاكي أينسلي.
وذكرت صحيفة ميرور البريطانية امس أن جاي ريتشي حتدث 
بالفعل مع صديقته، التي بدأت عالقته بها قبل ستة أشهر فقط، عن 

خامت كبير من األملاس.
ويناقش ريتشي وصديقته اجلديدة، اللذان لم يعلنا عن عالقتهما 
قبل يوليو املاضي، ترتيبــــات الزواج، وتقول عارضة األزياء جاكي 
اينسلي )28 عاما( إنها سعيدة باحتمال أن حتل محل مادونا وحتمل 

لقب »السيدة ريتشي« اجلديدة.
وقال أحد األصدقاء لصحيفة ميرور: »إنها )جاكي( مهووسة بجاي 

وتريد الزواج منه. ويبدو أن جاي سعيد للغاية بأنه وجدها«.
وذكر املصدر أنه من الواضح أن جاكي اندمجت مع أســــرة جاي، 
وأن أقاربــــه يحبونها. وقال: »لقد أصبح جلاكــــي مكانة كبيرة لدى 
والدي جاي.. إنهما ســــعيدان ألنه قابل جاكي. كما أن عالقتها طيبة 
للغاية بأطفاله وهو ما ميثل عامال مهما لدى جاي. إنها مسألة وقت 

فقط ويتم طلب الزواج«.
ولكن املصدر يقول إن جاكي تشــــعر بالقلق من اإلعالن عن هذا 

االرتباط ورد فعل مادونا. 
وأضاف املصدر أن »جاي ومادونا اتفقا على االحتفاظ بصداقة قوية، 
وتخشــــى جاكي من إغضاب مادونا. فمن املمكن أن تتحول لشخص 

مخيف للغاية، والسيما إذا بدأت أخرى مواعدة زوجها السابق«.
ومــــع ذلك تفيد بعــــض التقارير بــــأن مادونا ال تبــــدي اهتماما 

باألمر.

بكني ـ أ.ش.أ: مبناسبة الذكرى الثالثني النتهاج سياسة 
الطفل الواحد في الصني حيث اصدرت اللجنة املركزية للحزب 
الشيوعي الصيني رسالة مفتوحة يوم 25 سبتمبر من عام 
1980 ـ الذي صادف يوم السبت املاضي ـ تدعو فيها اعضاء 
احلزب الشيوعي الصيني ورابطة الشبيبة الشيوعية الى 

اجناب طفل واحد فقط سعيا لتحسني مستوى املعيشة.
وسياسة الطفل الواحدـ  التي تسمى اصال بسياسة تنظيم 

االسرةـ  ترتكز محاورها الرئيسية على »تأخير سن الزواج 
وتأخير سن االجناب وقصر االجناب على طفل واحد لالزواج 
من افراد قومية هان« التي تشكل قرابة 92% من اجمالي تعداد 
سكان الصني، واطفال اقل عددا لالزواج من االقليات القومية 
االخرى وعددها 55 قومية وكذلك لالزواج في املناطق الريفية 
حيث يعتمد الفالحون كليا على اطفالهم العانتهم على تدبر 

شؤون املعيشة والعالتهم في الشيخوخة.

ومن حسنات تلك السياسة ارتفاع اجمالي الفرد من الناجت 
الوطني وارتفاع مستوى التعليم، غير ان من اهم سلبياتها 
حدوث خلل في التركيبة الســــكانية لصالح الذكور بحيث 
يولد 130 ذكرا مقابــــل كل 100 انثى في معظم املقاطعات ما 
يعني انه في العام 2020 ســــيكون هناك امرأة لكل عشــــرة 
رجال في سن الزواج، اي انه سيكون هناك 40 مليون رجل 

صيني ليس امامهم اي فرصة للزواج.

في الذكرى الـ 30 إلطالق سياسة الطفل الواحد.. السلبيات واإليجابيات

صحتك

دراسة: السمنة تؤثر سلبًا 
على الصحة والجيب 

أتالنتا ـ CNN: ذكرت دراســـة أميركية 
أن الزيادة في الوزن لدى الرجال والنساء 
ال تؤثر فقط على الصحة، بل على ما في 

اجليب من نقود.
وأكدت الدراســـة احلديثة، أن أكثر من 
ثلث األميركيني يعانون من هذه املشكلة 

جراء اإلصابة بالسمنة.
فبالنسبة للنساء، تصل كلفة اإلصابة 
بالسمنة إلى ما يقرب 4879 دوالرا سنويا، 
وأما عند الرجال، فالكلفة تصل إلى 2646 

دوالرا سنويا، وفق للدراسة.
د.أفي دور، أستاذ االقتصاد والسياسات 
الصحية في جامعة واشنطن، املشرف على 
الدراســـة، قال: »قارنا في الدراسة الكلفة 
الصحية وغير الصحية، والتي تضمنت 
الكلفة في الوظائف، كخسارة الراتب، وقلة 
العمل،  املتكـــرر عن  اإلنتاجية، والغياب 

والزيادة في كلفة الوقود«.
أما الكلفة الصحية، وفقا للدكتور دور، 
فهي تتضمن الزيارات للمستشفى، وتكاليف 
غرفة الطوارئ، وزيارة الطبيب، وشـــراء 

األدوية.

د.نصر حامد أبوزيد 

االمير وليام

ساموزين

د. أحمد الطيب 

جندت أنزور 

قصر اجلعفرية

»قصر الجعفرية«.. شاهد على تاريخ حضارة األندلس
سرقســــطةـ  كونــــا: في وســــط مدينة 
الواقعة شمال شرق إسبانيا  )سرقسطة( 
وفي واحدة من أجمل مناطقها يتربع »قصر 
اجلعفرية« شــــاهدا حضاريــــا على عبق 
احلضارة األندلسية وجمالية الفن املعماري 
اإلسالمي وعظمة احلضارة العربية االسالمية 

التي سادت هناك لنحو 8 قرون.
ويقع »قصر اجلعفرية« في »سرقسطة« 
عاصمة إقليم »اراجون« التي يعود تاريخها 
الى أكثر من ألفي عام والتي احتضنت خاللها 
4 حضارات هي »االيبيرية« و»الرومانية« 
و»االسالمية« و»املسيحية« وفتحها املسلمون 
على يد القائد موســــى بن نصير سنة 714 
ميالدي اي بعد 3 سنوات من عبور مضيق 

»جبل طارق«.
وكانت هــــذه املنطقة شــــهدت ازدهارا 
كبيرا أيام احلكم اإلسالمي وحركة عمرانية 
القنوات  وحضارية كبيرة حيث حفــــرت 
وازدهرت الزراعــــة وأقيمت مدارس العلم 
وبنيت املساجد وشيدت القالع والقصور 
فيها ولعل اهم ما ميزها هو ازدهار احلركة 
الفكريــــة واألدبية في ربوعهــــا فنبغ فيها 
مفكرون وعلماء مسلمون أبرزهم فصحون 
السرقسطي واملازني السرقسطي وأبوبكر 
محمد بن باجة السرقسطي املعروف بابن 

الصائغ. ويعد قصــــر اجلعفرية من ابرز 
معاملها األثرية وأحد اكبر مفاخرها شيده 
امللك أبوجعفر احمد املقتدر في القرن احلادي 
عشر بني )1046 ـ 1082م( وأحاطه بحدائق 
غناء وبساتني خضراء شكلت مع نهر )ايبرو( 
الــــذي يخترقها لوحات فنية تبهر العيون 

وتأخذ األلباب.
ويتميز فن القصر املعماري بأنه فسيفساء 
هندسية إسالمية تضافرت فيها جماليات 
الفن اإلسالمي الدمشقي والبغدادي واملغاربي 
فتآلفت هذه الفنون مع عبقرية الهندســــة 
في قرطبة وغرناطة لتشــــكل في تناغمها 
ملحمة هندسية تسحر العيون بعبقريتها 

وسحرها.
وليس أدل على ذلك من جماليات التناغم 
الفني العجيب بــــني البناء والضوء حيث 
صممت نوافذ القصر الكبيرة بعناية فنية 
مذهلة يتناغم فيها ضوء الشمس مع ألوان 
املبنى وزخرفاته املدهشــــة فتآلفت ألوان 
االحمــــر واألزرق والزهــــري واألبيض في 
تكوينات عجيبــــة كما حصن بقالع عالية 

مهيبة وخنادق عميقة عريضة.
أما محراب القصر فتميز بأجمل النقوش 
والرسوم الفنية الساحرة للهندسة املعمارية 
حيث يقف املرء مشــــدوها بجماله املطلق 

الذي يومض في كل زاوية وينهض في كل 
موضع ويربض في كل مكان فيأخذ مشاهديه 
بعناصر اإلثــــارة واإلدهاش والذهول أمام 

صرح يفوق بجماله شطحات اخليال.
ويحتــــوي القصر على صالة ســــميت 
بـ »صالة الذهب« ملا تتســــم به من ســــحر 
وجمال تتوســــطها بئر عميقة تصل اليها 
املياه عبر قناة من نهــــر يتدفق بنوافيره 
وقنواته املمتدة عبر احلدائق الغناء احمليطة 
بــــه فيما زينت اجلــــدران بنقوش جمالية 

والسقوف بفسيفساء إسالمية.
كما نقشت على بعض القباب واجلدران 
في قاعات القصر العليا آيات قرآنية كرمية 
أبرزها  العربية  ارتسمت بأجمل اخلطوط 
عبارة »امللك هلل.. امللك هلل« وعلى منط عبارة 
»ال غالب إال اهلل« املنقوشة في مختلف قاعات 

قصر احلمراء ودهاليزه اجلميلة.
وقــــد أطلق علــــى القصر اســــم »قصر 
اجلعفريــــة« نســــبة الى بانيه الســــلطان 
ابوجعفر املقتدر الذي شيده ليكون منارة 
للعلم والفكر والثقافة وليضاهي به »بيت 
احلكمة« في بغداد وليؤمه العلماء والفقهاء 
والفالسفة واألطباء واألدباء والشعراء في 
عصره على اختالف مشاربهم وتنوع نحلهم 

ودياناتهم.

وليام يرغب في الخدمة في جزر الفوكالند ساموزين مدافعًا عن »للكبار فقط«:
النساء هن من انتقدن العري وليس الرجال

شيخ األزهر يعتبر تصريحات األنبا بيشوي 
حول القرآن »غير مسؤولة«

أنزور مخرجًا لمسلسل محمود درويش

طليق مادونا على وشك طلب الزواج
من صديقته الجديدة

»البؤساء« تعود بثوب 
جديد بعد 25 عامًا

لندنـ  أ.ش.أ: عندما عرضت 
مسرحية »البؤساء« املقتبسة 
عن رواية بنفس االســــم تعد 
من اشهر روايات القرن الـ 19 
لالديب الفرنسي فيكتور هوغو 
على خشبة مسرح »باربيكان« 
عام 1985، لم يدر بخلد املخرج 
املســــرحي البريطاني القدير 
ان  كاميــــرون ماكينتــــوش 
انتاجه سيكون بعد ربع قرن 
من الزمان على عرضه االول 
واحدا من الظواهر املسرحية 

لهذا العصر.
وقــــد شــــاهد املســــرحية 
املوســــيقية ما يربو على 56 
مليون شخص في جميع انحاء 
املعمورة بأكثــــر من 20 لغة 
واصبحت بحق اطول مسرحية 
موسيقية يجري عرضها في 

العالم.
 25 مبــــرور  واحتفــــاال 
عاما على بــــدء عرضها االول 
تعرض املســــرحية في انتاج 
جديد خصيصا بهذه املناسبة 
على نفس خشــــبة مســــرح 
»باربيكان«، فيمــــا يتواصل 
عرضها الذي حطم كل املقاييس 
على خشبة مسرح »كويت« في 

ويست اند.
كتب املســــرحية اجلديدة، 
التي بدأ عرضها هذا االسبوع، 
االن بوبليــــل وكلــــود مايكل 
الروح  شــــونبيرج وتتناول 
االنســــانية في خضم الثورة 
الفرنســــية مبا فيها مشاعر 
الرومانسية واالحباط واالمل 
والنصر واملصاعب واالذالل 
في احداث مأســــاوية يختلط 
فيها الرجال والنساء واالطفال 
على السواء. و»البؤساء« رواية 
للكاتب الفرنسي فيكتور هوغو 
وتعد من اشهر روايات القرن 
التاسع عشــــر، حيث يصف 
الظلم االجتماعي في  وينتقد 
فرنسا بني سقوط نابليون في 
1815 والثورة الفاشلة ضد امللك 

لويس فيليب في 1832.

باحث هولندي: الختيار شريك حياتك.. تعّلم من القرود!

مسابقة الختيار »أجمل الكالب« في أبوظبي

أمســـتردامـ  د.ب.أ: وّجـــه فريق من العلماء 
الهولنديني دعوة نادرة للباحثني عن شريك حياة 
بالذهاب إلى حديقة احليوان في مدينة أبنهويل 
الهولندية للتمتع مبشـــاهدة طبيعية لوسائل 
البحث عن الشـــريك في عالم احليوان وبصفة 

خاصة بني القردة بأنواعها املختلفة.
ويؤكد الباحـــث الهولندي، باتريك 

فان فيني، رئيس ورشة عمل القرود 
أن السلوك االنساني للبحث عن 

شريك احلياة ال يختلف كثيرا 
الشمبانزي  القرود مثل  عن 

والغوريال.
وأقام الباحث الهولندي 
العشـــرات مـــن الندوات 
واحللقـــات  العلميـــة 
الدراسية ملديري الشركات 
لتعلم أســـلوب القيادة 
في عالم القرود وكيفية 
احلفاظ على املناخ الطيب 
داخل املكاتب والشركات 
واملصانع وحظيت هذه 
النـــدوات بإقبـــال كبير 

من اخلـــارج وخاصة من 
أملانيا.

الدراسية  حتمل احللقات 
عنوان »املديرون يكتشـــفون 

القرود فـــي أنفســـهم«، وجمع 
الباحث فيها خبراته من مشـــاهدة 

سلوك القرود على انفراد أو في داخل 
اجلماعات.

ويؤكد الباحث أن الطريقة البشرية للبحث 
عن شـــريك حياة وجذب اجلنس اآلخر تعتمد 
على انتقاء الكلمات ولكنها تتجاهل اســـتخدام 

الغريزة التي تشبع احتياجاته.
ويشير الباحث إلى وسائل الرجال في اغراء 
شريك احلياة من خالل التعبير عن الشخصية 
واختيار العطر املناسب وهو الوصفة السحرية 
التي تضمن النجاح، حيث تستطيع املرأة بغريزتها 
معرفة مدى توافق جهاز املناعة للرجل مع جهازها 
من خالل اشـــتمام الرائحة الطبيعية 
للرجل وهنا قد تســـقط املرأة في 
كمني الرجل الذي يختار العطر 

ومزيل العرق املناسبني.
وتؤكد احدى السكرتيرات 
أنها ستحرص على حضور 
الـــدورة للتعلم من  هذه 
سلوك الشمبانزي كيفية 
التغلب على حاالت الفشل 
في العالقـــات الزوجية 
وأهمية رائحة اجلســـد 
الداخليـــة ومقارنتهـــا 
بالرائحـــة اخلارجيـــة 
بعد اســـتخدام العطور 
واملعايير غير الظاهرة 
الرجل  التي تؤثـــر على 
واملرأة عند اختيار شريك 
احلياة. الطريف أن املشاركني 
في الندوة بحديقة احليوان 
سيكتشفون العالقة بني الغريزة 
الشفاه أو مستحضرات  وأحمر 
إلى  العنايـــة بالشـــعر باالضافة 
التلقائية في اختيار األنثى للشـــريك 
ثم وسائل االمعان في االختيار. وقد اختار فريق 
الباحثني الهولنديني التاسع من شهر أكتوبر املقبل 
كموعد ألول »دورة طبيعية« في حديقة احليوان 

لتوافقها مع موسم التزاوج عند القرود.

أبوظبي ـ د.ب.أ: شـــهدت العاصمة االماراتية 
ابوظبي امس األول انطالق مسابقة الختيار »الكالب 

اجلميلة«.
وقالت هيئة ابوظبي للثقافة والتراث املنظمة 
للمسابقة ان االشـــتراك في املسابقة يقتصر على 
نوع »الكالب الســـلوقي العربي«، مشيرة الى ان 
أكثر من 170 كلبا شارك في املسابقة، ضمن انشطة 

املعرض الدولي للصيد والفروسية.
واوضحت اللجنة املنظمة للمسابقة ان املنافسة 
اقتصـــرت على فئة الكالب ذات الشـــعر اخلفيف 

واالخرى ذات الشـــعر الكثيف، وحصل الفائزون 
على جوائز نقدية قيمة.

ومت اختيار الكالب الفائزة بناء على اخلصائص 
القياسية للســـاللة وفي مقدمتها الرأس، الهيكل 

العام، الوبر، احلركة، واالنطباع العام.
ومت أيضا تقييم السلوك الغالب للسلوقي في 
مهارات الصيد واملطاردة واحلراســـة والســـمات 

النفسية والشجاعة والهيمنة.
ويعتبر السلوقي واحدا من أقدم سالالت الكالب 

في العالم ويعود تاريخها إلى 13 ألف عام.

باريسـ  أ.ف.پ: يثير 
بيع صحيفة »لوپاريزيان 
ـ اوجوردوي« الفرنسية 
الــــذي يطمح لشــــرائها 
سيرج داســــو املعروف 
الرئيس  بانه مقرب من 
ســــاركوزي  نيكــــوال 
وصاحــــب »الفيغارو«، 
مخاوف من تنامي نفوذ 
السلطة على الصحافة 
الفرنسية. ويدرس مالك 

مجموعة داسو املتخصصة في الصناعات اجلوية 
والدفاعية والســــيناتور عن االحتاد من اجل حركة 
شعبية »احلزب اليميني احلاكم« احتمال شراء هذه 
الصحيفة الواسعة االنتشار وقد يقدم عرضا لذلك 
الى ماري اوديل اموري املالكة لغالبية االسهم، على 

ما كشفت اوساط الصناعي في منتصف سبتمبر.
وهناك مرشحون آخرون لشراء الصحيفة أبرزهم 
فانسان بولوريه املقرب ايضا من الرئيس الفرنسي، 

لكن ترشيح داسو هو الذي يثير أكثر التحفظات.
وفي حال اشترى داسو لوپاريزيان فسيسيطر 
في الواقع على ابرز صحيفتني يوميتني في فرنسا: 
»الفيغارو« التي أصــــدرت في 2009 نحو 314 الف 
نسخة كمعدل وسطي و»الپاريزيان« التي بلغ عدد 
نسخها 305 آالف يضاف اليها 177 الف نسخة لصحيفة 

»اوجوردوي« في فرنسا 
)نسختها خارج املنطقة 
الباريســــية(. واعتبــــر 
احلزب االشــــتراكي ان 
عملية الشراء احملتملة 
ستشكل »تهديدا خطرا 
االعــــالم«.  لتعدديــــة 
وقال ســــكرتير احلزب 
االشتراكي املكلف بوسائل 
االعالم على املســــتوى 
الوطني باتريك بلوش 
ان الصناعي »بنى هكذا، مبســــاعدة أموال عامة في 
احلقيقة، امبراطورية اعالمية وضعت في الواقع في 
تصرف الغالبية الرئاسية«، الفتا الى ان سيرج داسو 
يعــــد »صاحب مجموعة صناعية كبيرة تعيش من 
طلبيات الدولة«. وأعلن خمسة نواب مقربني من رئيس 
الوزراء السابق دومينيك دوفيلبان اخلصم الرئيسي 
لنيكوال ساركوزي في اليمني، التقدم مبشروع قانون 
ملنع عملية الشراء هذه. اما الصحافيون العاملون في 
الصحيفة اليومية فعبروا من ناحيتهم عن حرصهم 
على االســــتقاللية. وذكرت رابطة الصحافيني انها 
»صحيفة يومية اقليمية ووطنية بعيدة عن اي حتيز« 
و»ال يجوز ان تكون فــــي خدمة رجل او جماعة او 
مؤسسة او حزب سياسي«. كما أبدت نقابــة القــوة 

العاملة »قلقها« ازاء هذا االمر.

بيع صحيفة لوپاريزيان يثير مخاوف
على استقاللية الصحافة في فرنسا

تأبين أبوزيد يتحول إلى تظاهرة ثقافية للمطالبة بحرية الفكر


