
 مصر فوضى غير خالقة.. وليبيا ثورة قبل وقتها

 مواقيت الصالة 

 ٤٫٤٣  الفجر 
 ٦٫٠٢  الشروق 

 ١١٫٥٨  الظهر 
 ٣٫٢٢  العصر 

 ٥٫٥٤  المغرب 
 ٧٫١١  العشاء 

 محطات

 الوضع في مصر خطيـــر جدا، وخارطة الطريق القائمة 
تبتعد مبقدار ١٨٠ درجة عن خارطة الطريق الصحيحة التي 
يفترض ان حتيل ثورة ٢٥ يناير الى ثورة خالقة جميلة توفي 
بوعودها للصابرين واحلاملني واملنتظرين، ما يحدث في مصر 
هو فوضى «هدامة» لكل شـــيء جميل، فاألمن الذي تشتهر 
به مصر بدأ ُيفَقد للمرة االولى في تاريخها واالســـتثمارات 
تفر والســـواح محجمون وخائفـــون واالقتصاد في طريقه 
بالتبعية للهاوية، ومع توقف االقتصاد تبدأ االزمات السياسية 
والتمزقات الطائفية والتطاحنات االهلية واملناطقية والتشتيت 

والتشطير، وربنا يحفظ مصر العزيزة مما هو قادم.
< < <  

  في اوروبا الشـــرقية، خرج الناس للشوارع في ثورات 
عارمة لكن ما ان سقطت االنظمة حتى ابتعدوا عن عمليات 
االنتقام ورجعوا سريعا ملصانعهم ومزارعهم ومقار اعمالهم 
وتركوا اخلبز خلبازه وادارة الدولة حملترفيها من دون تدخل 
منهـــم، ما يحدث هذه االيام فـــي مصر قريب جدا مما حدث 
عام ١٩٥٢ والدعوة املدمرة آنذاك لبقاء الثورة مشتعلة بشكل 
دائم حملاربة ما ســـمي بالثورة املضادة ومن ثم عدم عودة 
الضباط الصغار ممن ال خبرة ســـابقة لهم في ادارة الدولة 

الى ثكناتهم ومقرات أعمالهم.
< < <  

  وقد قامت الثورة آنذاك بتشــــجيع الفوضى واثارة االحقاد 
والزج بكبار رجال االقتصاد في السجون بتهم الفساد وحتت راية 
التطهير، وقد ثبت زيف تلك الدعاوى بعد عشرين عاما «وبعد 
خراب البصرة» ومت رد املمتلكات ألصحابها في الســــبعينيات 
والثمانينيات، وكحال الضباط الصغار في اخلمســــينيات يتم 
هذه االيام تسليم زمام االمور في بلد بحجم مصر الى شباب في 
العشرينيات من عمرهم مما ميهد لتكرار نفس االخطاء والنكبات 
مع فارق عدد السكان الذي تضاعف من عشرين مليونا الى ٨٤ 
مليونا هذه االيام، للمعلومة العودة الى ما فعله شباب الثورة 
الثقافيــــة في الصني اعوام ١٩٦٦ ـ ١٩٧٦ تعطي فكرة عما تفعله 
الدماء احلارة والثورات الدائمة في مصير االمم، حيث كفر الشعب 

الصيني بالشيوعية بعد تلك الثورة الشبابية الدامية.
< < <  

  مع الزج بكبار مطوري االراضي واملستثمرين املصريني 
في السجون، ســـيكون هناك ١١٫٥ مليون مصري عاطل عن 
العمل في قطاع االنشاء والبناء، يضافون الى ٥ ماليني عاطل 
مسجلون رسميا حاليا و٣ ماليني عاطل من القطاع السياحي 
املتوقف و٢٫٥ مليون عاطل عائدون من دول الثورات كليبيا 
واليمن واالردن وتونس وماليـــني اخرى عاطلة عن العمل 
في املصانع واملزارع واملخابز واحملالت والبنوك وقطاعات 
التجزئة التي ال جتد مشتريا، فمن اين ستدفع رواتب العاملني؟ 
اجلوع كافر واالشـــكالية اجلهنمية تكمن في حقيقة انه مع 
زيادة العاطلني سيكثر التعدي على السائحني واملستثمرين 
مما سيتســـبب في ابتعادهم ومن ثم زيادة اعداد العاطلني 

اكثر واكثر وهكذا دواليك.
< < <  

  تعامل الشـــباب الثوري الذي يقوده 
رجال اعالم وساسة ليسوا فوق مستوى 
الشـــبهات يزيد الوضع تشاؤما، فبدال 
من االكتفاء بالعقاب الشديد للمنحرفني 
واملتجاوزين في االجهزة االمنية واحلزب 
الوطني، يتم «تعميم» العقاب واملطالبة 
بحل جهاز امن الدولة الذي يعمل به ١٠٠ 

الف رجل امن مختص ومعه املطالبة باجتثاث وعزل منضوي 
احلزب الوطني واعدادهم باملاليني، فما الذي سيتفرغ له من 
مت عزلهم؟ االرجح ســـنرى تكرارا ملـــا حدث في العراق من 
تفرغ املعزولني من رجال االمن واحلزب لعمليات التخريب 
والتفجير والتشطير ومحاولة اشعال حرب اهلية، فهل هذا 

هو املطلوب في مصر؟!
< < <  

  الوضع املأساوي القائم في مصر احلبيبة اشترك في 
صنعه والوصول إليه بعض رجال العهد السابق بفسادهم 
وقمعهم الشديد، ومعهم رجال اعالم وكتاب ورجال اعمال 
ـ وبتواطـــؤ من قيادات امنية ـ تفرغوا خالل الســـنوات 
املاضية وبشـــكل غريب للتحريض والتأجيج والتثوير 
عبر خلق الصحافة الرصيفية الصفراء والبرامج الفضائية 
املؤججة والكتب (مثال كتاب د.عالء األســـواني الصادر 
العام املاضي املعنون: ملاذا ال يثور املصريون؟)، واالفالم 
السينمائية املبشرة باخلراب، لذا فالعجب ليس من ثورة 
الشـــعب املصري بل العجب هو عدم ثورته، االعجب ان 
تسويد الصورة لم يكن انعكاسا حقيقيا ألوضاع مصر او 
حتى ألوضاع رجال االعالم املثورين ممن كانت دخولهم 
تتجاوز املاليني شـــهريا او رجال االعمال الغاضبني ممن 

جتاوزت ثرواتهم املليارات.
< < <  

  آخر محطة: ١ـ  مع االيام االولى لثورة الشـــعب الليبي الذي 
توقع اغلب الناس ان تنتهي ســـريعا بانتصارها كما حدث 
في تونس ومصر، ذكرنا في مقالنا ٢٣ و٢٦ فبراير ان االمر 
اقرب الى ثورة ١٤ محافظة في العراق عام ١٩٩١ التي انضجت 
قبل حينها مما مهد لقمعها بوحشـــية وتثبيت حكم صدام 

لعشرة اعوام الحقة.
  ٢ ـ تصريـــح احمد قذاف الدم املؤيـــد للثورة والتغطية 
االعالمية املؤججة واالسلحة احلكومية املخزنة في بنغازي 
قـــد تدل على ان هناك من اراد انضـــاج الثورة الليبية قبل 
حينها ليتم قمعها وتثبيت اركان النظام اجلالس على جماجم 
الشعب الليبي املظلوم، ولن نستغرب بقاء احلرب االهلية 
الليبية لسنوات قادمة، فقد اطال القذافي امد احلرب االهلية 
اللبنانية واحلرب العراقية ـ االيرانية واشـــعل العديد من 
احلروب االهلية في الدول االفريقية، فكل دمار وخراب ونار 

يقف خلفه.. نيرون العصر.. صدافي..!
  ٣ ـ منذ ربع قرن القذافي يتدخل سرا عبر ابن عمه قذاف 
الدم ومن معه بالشـــأن الداخلي املصري، وحفظ اهللا مصر 

من مؤامراته املدمرة واملخربة. 

 سامي عبداللطيف النصف
 hotmail.com@samialnesf١ 

 رئيس التحرير : يوسف خالد يوسف المرزوق 

 خووش حچي يا ألطاف اهللا
 سيف اإلسالم: طز في العرب.. وفي جامعتهم.. وفي إعالمهم.

  ـ والمثل المصري يقول «اقلب القدرة على فمها تطلع الهبلة المها».
 واحد من الربع فكر يروح تونس طار زين العابدين قال بيكمل دراسته 

بمصر تنحى حسني مبارك.
 أبواللطف  واحد  ـ وأنا باچر بحجز له تذكرة كويت ـ بنغازي ـ كويت.

 البقاء هللا 

 سيـد عبدالمجيد طالب سيد عبدالمجيد الكاظميـ  ٢٠ 
عاما ـ مسجد اإلمام الحسن ـ منطقة بيان ـ ت: 

٦٦٣١١١٦٥ ـ ٩٩١٠٧٤١٥.
  أحمد شــمس الدين عدنان آل هيد ـ ٣ ســـنوات ـ 
الرجـــال: مبارك الكبير ـ ق٣ ـ ش واحد ـ م٣٢ ـ 
ت: ٥٥٨٩٩٧٨٧ ـ النســــاء: الـقريـن ـ ق٥ ـ ش٣ 

ـ م٦.
  سعد عامر رجا سعيد ـ ٤٨ عاما ـ الرجال: الدوحة 
ـ ق٣ـ  ش٥ـ  ج١ـ  م١٦ـ  ت: ٦٦١٧٧٧١٤ـ  النســـاء: 

الدوحة ـ ق١ ـ ش٢ ـ م١٨.
  أسـمة عبدالرحيم محمد الكندري، زوجة عبداهللا 
محمد الكندريـ  ٥١ عاماـ  الرجال: ديوان الكنادرة 
ـ الشعبـ  مقابل المعاهد الخاصةـ  ت: ٦٧٠٧٢٢٢٢ 

ـ النساء: مبارك الكبير ـ ق٢ ـ ش١٨ ـ م١٨.
  ريما سـعد مفـرح السـبيعيـ  ٨ سنوات ونصفـ  
الصباحية ـ ق٣ ـ ش٨ ـ م٢٥٦ ـ ت: ٩٩٠٣٤١٩٠ ـ 

الدفن التاسعة صباحا.
  عبداللــه أحمد عيـسـى العطـااللــه ـ ٦٠ عاما ـ 
الرجال: الشـــعب ـ ق١ ـ شارع عبداهللا مشاري 
الروضانـ  م٢٢ـ  ت: ٩٩٤٤٤٩٢٤ـ  النساء: كيفان 
ـ ق٢ـ  ش٢٧ـ  م١ـ  ت: ٦٦١٧٧٧٩٦ـ  الدفن التاسعة 

صباحا. 

 هولندا تعقد مسابقة الختيار أجمل مسجد بها

 إيران تكشف عن ترجمة إسبانية للقرآن الكريم

 القضاء األلماني يسمح للمكفوفين باستخدام 
جهاز صوتي كدليل أثناء التسوق

 أوباما يدعو لمنع البلطجة
  بسبب أذنيه الكبيرتين!

 أعلنت وكالة اإلعالم الهولندية NTR عن انطالق مسابقة حتت 
عنوان «أكثر مســـاجد هولندا جماال»، وتهدف للتعريف بحياة 

املسلمني في «هولندا» وكيفية اهتمامهم باملساجد.
  وبحســـب موقع «االلوكة»، من املقـــرر ان تقوم جلنة بزيادة 
املســـاجد العشر املرشـــحة للفوز من قبل رواد املساجد لتقييم 
املســـاجد ومقارنتها، وبناء على الدور الذي سيقوم به ممثلوها 

في التعريف بها.

 طهرانـ  أ.ش.أ: أعلن امس عن 
وجود ترجمة اسبانية للقرآن 
الكـــرمي، وذلك خـــالل احتفال 
أقيم مبنطقة الثقافة والعالقات 

اإلسالمية في طهران.
  وذكرت وكالة األنباء اإليرانية 
«مهر» على طبعتها االجنليزية 
اخلميس ـ ان الدارس الشيعي 
االسباني جعفر جونزالز هو 
الذي كشـــف عن هذا االجناز ـ 
الذي اســـتغرق عامني ـ الذي 
اللغة العربية  مت ترجمته من 
مباشرة، وجاء في ٧٧٨ صفحة 
اتســـمت بالترجمة السلســـة 

والدقيقة.
النســـخة االسبانية    وتعد 
للقرآن الكرمي ثاني الترجمات 

التي اجنزها الدارس جونزالز، 
الـــذي اعتنـــق االســـالم في 
ثمانينيات القرن املاضي وعاش 
في إيـــران لعدة أعوام ودرس 
الفارسية والعربية وبدأ العمل 
في ترجمـــة القرآن الكرمي الى 

االسبانية.
  ومن املتوقع ان تقوم إيران 
بطباعـــة نســـخ اضافية من 
النسخة االسبانية للقرآن الكرمي 
في العام القادم لعرضها مبختلف 
الدوليـــة للكتاب  املعـــارض 
فـــي «ڤنزويـــال، واألرجنتني، 
وكولومبيا» باالضافة الى خطط 
أخرى لتوزيعها على السفارات 
واملراكز الثقافية بدول أميركا 

الالتينية. 

 كاســـل (أملانيا) ـ د.ب.أ: قضت إحدى احملاكم األملانية بأحقية 
املكفوفني باحلصول على جهاز صوتي لتحديد السلعة املطلوبة 
والســـعر املخصص لها أثناء التســـوق، وإلزام شركات التأمني 
الصحي بتحمل سعر اجلهاز بالنسبة ملن أصيب بالعمى في سن 

متأخرة.
  وقالت محكمة الشؤون االجتماعية االحتادية في كاسل بوالية 
هيسن األملانية اخلميس إن اجلهاز وســـيلة ملساعدة املكفوفني 

يجب أن تتحمله شركات التأمني الصحي.
  وقال رئيس احملكمة إنه ينبغي مع ذلك حتديد مدى استفادة 
املعاق من اجلهاز من عدمها في كل حالة على حدة باإلضافة إلى 
قياس اجلـــدوى االقتصادية من اســـتخدامه، مضيفا أن «الذين 
أصيبوا بكف البصر في سن متأخرة أكثر حاجة إلى اجلهاز من 

أولئك الذين ولدوا مكفوفني».
  واجلهاز عبارة عن ماسح يدوي شفري ناطق يشير إلى سعر 
السلعة ونوعها، ويحمل في ذاكرته بيانات إنتاج ٩٠٠ ألف سلعة 
بصورة مشفرة تتحول ناطقة عند اللزوم، ويبني أيضا مكونات 

السلعة املرغوبة.

 سيناتور أميركي يدعو إلى تكوين
  زعامة معتدلة لمسلمي أميركا

  
  واشــــنطن ـ أ.ش.أ: دعا بيتر كينغ رئيس جلنة األمن الداخلي في 
مجلس النواب األميركي إلى تكوين زعامة معتدلة من بني مســــلمي 

أميركا حملاربة ما وصفه بالتشدد اإلسالمي.
  وأوضح أن التشدد الناشئ في الداخل جزء من إستراتيجية القاعدة 
لالستمرار في مهاجمة الواليات املتحدة، مضيفاـ  في جلسة اخلميس 
املاضي مبجلس النواب األميركي ملناقشة موضوع التطرف اإلسالمي 
ـ ان القاعدة تستهدف األميركيني املسلمني لتجنيدهم وأنه يتعني على 
هذه الطائفة أن تبذل املزيد حملاربة التشــــدد اإلســــالمي. واتهم كينغ 
املسلمني األميركيني برفض التعاون مع سلطات إنفاذ القانون، مشيرا 
إلى أن اخلطب في بعض املساجد األميركية تؤدي إلى التشدد..ورفض 
االتهامات بأن اجللسات التي طالب بها ملناقشة هذا املوضوع متشددة 
أو غيــــر أميركية وكان زعماء دينيون ومن حركة احلقوق املدنية قد 
اتهموا عضو الكونغــــرس الذي ميثل نيويورك بالتركيز على طائفة 
واحدة لكنه دافع عن اجللســــات، مشيرا إلى محاوالت علنية من قبل 

القاعدة لتجنيد أفراد من األميركيني املسلمني لشن هجمات. 

 .. ونائب أميركي مسلم ينفجر باكيًا في الكونغرس
  لبحث األصولية بين المسلمين األميركيين

  
  واشنطنـ  يو.بي.آي: انفجر النائب األميركي املسلم كيث أليسون 
اخلميس املاضي باكيا في جلسة استماع للجنة األمن الداخلي حول 
األصولية في املجتمع املسلم في أميركا وهو يختم شهادته بتحية 

إلى شاب أميركي مسلم قتل في هجمات ١١ سبتمبر.
  ويعتبر أليســـون هو أول عضو منتخب مسلم في الكونغرس 
األميركي ان جلسات االســـتماع التي جتريها اللجنة بتوجيه من 
رئيسها النائب اجلمهوري بيتر كينغ حول هذا املوضوع تستهدف 

املسلمني بشكل ظالم بسبب عمل بعض اإلرهابيني املسلمني.
  وخصص أليســـون اجلزء األخير من شـــهادته لقصة الشاب 
األميركي املســـلم ســـلمان حمداني وهو طبيب مساعد قتل أثناء 
محاولته إنقاذ حياة أشخاص في ١١ سبتمبر وسرت شائعات الحقا 

أنه كان على عالقة باإلرهابيني الذين نفذوا الهجمات.
  وقال النائـــب األميركي ان حياة حمدان «يجب أن تعامل ليس 
على أنه عضو في مجموعة اثنية أو على أساس ديانته بل كأميركي 

أعطى كل شيء من أجل مواطني بلده».

 .. و٤٠٪ من األميركيين يعتبرون
  أن اإلسالم يشجع على العنف

  
  واشنطن ـ أ.ف.پ: اظهر استطالع للرأي نشرت نتائجه اخلميس 
املاضي ان ٤٠٪ من االميركيني يعتبرون ان االسالم يشجع على العنف 
اكثر مما تفعل باقي الديانات، في حني ان نسبة هؤالء في ٢٠٠٢ كانت 
٢٥٪ فقط. وبحسب االستطالع الذي اجراه مركز بيو لالبحاث فإن ٤٠٪ 
من االميركيني قالوا انهم يعتقدون ان االسالم يشجع على العنف اكثر 

من سواه، مقابل ٤٢٪ قالوا انهم يعتقدون خالف ذلك.
  وفي ٢٠٠٢ كان ربع االميركيني فقط يعتبرون االسالم الديانة االكثر 
عنفا. واجرى مركز بيو لالبحاث االستطالع بني ٢٢ فبراير و١ مارس 
على عينة من ١٥٠٤ بالغني. وأظهر االســــتطالع ان نسبة االميركيني 
الذين يعتقدون ان االسالم يشجع على العنف تقل في اوساط الشبان، 
اذ ان ٥٨٪ ممــــن تقل اعمارهم عن ٣٠ عاما قالوا انهم ال يؤيدون فكرة 
ان االسالم اكثر عنفا من باقي الديانات مقابل ٣١٪ قالوا ان هذه الفكرة 
صحيحة. وبحسب االستطالع فإن اكثرية اجلمهوريني (٦٦٪) تعتبر 
االســــالم دينا اكثر عنفا من ســــواه، مقابل اقلية لدى الدميوقراطيني 

(٢٩٪) تؤيد هذه الفكرة. 

 واشنطن ـ أ.ش.أ: قال الرئيس األميركي باراك أوباما إنه 
لم يســـلم من مضايقات البلطجة بســـبب أذنيه الكبيرتني 
واسمه، ودعا الرئيس والســـيدة األولى ميشيل أوباما إلى 
بذل جهد موحد للتصدي للتحرش أو البلطجة في املدارس 

واملجتمع.
  جاء ذلك في تصريحات ألوباما خالل مؤمتر اســـتضافه 
البيت األبيض امس بعنوان «منع البلطجة»، مبشـــاركة ما 
يقرب من ١٥٠ من الطالب واآلباء واملعلمني، وقادة مجتمعيني 
ومناصرين وواضعي السياسات ملناقشة كيفية العمل جلعل 

املدارس واملجتمعات األميركية آمنة جلميع الطلبة.
  ونقل بيـــان صحافي أصدره البيت األبيض عن الرئيس 
أوبامـــا «إذا كان هناك هدف واحـــد لهذا املؤمتر، فإنه تبديد 
أســـطورة أن البلطجة هي عادة غير ضارة أو تشكل جزءا 

حتميا في مرحلة النشوء والنمو».
  وأضاف أوباما «البلطجة ميكن أن يكون لها عواقب مدمرة 
لشبابنا، وليست شيئا علينا أن نتقبله، وميكننا كآباء وطلبة 
ومدرسني ومجتمعات محلية، أن نتخذ اخلطوات التي تساعد 
على منع البلطجة وخلق مناخ في مدارسنا يشعر فيه جميع 

أطفالنا باألمان». 

 مجلة «ماد» األميركية تسخر من أذني أوباما على غالفها 

 كتاب البابا عن المسيح يدين العنف الديني
 مدينة الڤاتيكان ـ رويتـــرز: أدان بابا 
الڤاتيكان بنديكتوس السادس عشر العنف 
الذي يرتكب باســـم الرب وبرأ شخصيا 
اليهود من مســـؤولية موت المسيح في 

احدث كتاب له صدر يوم الخميس.
  والكتاب هو الثاني في سلسلة تتألف من 
٣ أجزاء عن حياة المسيح والكتاب عبارة 
عن سرد مفصل أكاديمي والهوتي للغاية 

عن آخر أسبوع في حياة المسيح.
  وطبع الناشرون ١٫٢ مليون نسخة من 
الكتاب بـ ٧ لغات، وانتشرت دعاية دولية 
اشـــتملت على مؤتمرات عبر الهاتف مع 

وسائل االعالم في دول عديدة.
  يقع الكتاب في ٣٥٠ صفحة ويبدو كنص 
اكليريكي أكثر من كونه شيئا للجماهير، 
ويحفل الكتاب باالستشهادات من الكتاب 
المقدس ومراجع لعلمـــاء الهوت آخرين 

ومؤرخين وكتاب روم كاثوليك.
  وفـــي احد األبواب يقـــول بنديكتوس 
انـــه ال يوجد مبرر للعنـــف الذي يرتكب 
باسم الرب وهو تأكيد ينطبق على التشدد 
اإلسالمي اليوم كما هو الحال على الكنيسة 
الكاثوليكية نفسها والذي ارتكب في الماضي 

عندما كانت تنشر عقيدتها.
  وكتب البابا «العواقب القاسية للعنف 
الـــذي يكـــون بدافع الديـــن واضحة جدا 
لنا.. العنف ال يبنـــي مملكة الرب مملكة 

البشرية».
  والجزء مـــن الكـتاب الـــذي قد يكون 
له تأثير أشـــد على العالقات الكاثوليكية 
مع األديان األخرى هو قســـم يفصل فيها 
البابا احداث محاكمة المسـيح أمام الحاكم 
الروماني بونتيوس بيالت والحكم عليه 

 البابا بنديكتوس السادس بالموت. 

 من تصميمات ايلي صعب 

 لص نمساوي ينجح في اقتحام البنك ثم ينام حتى الصباح!
 ڤيينـــاـ  د.ب.أ: نجح لـــص في الدخول الى 
احد البنوك النمساوية،وبعد انجاز هذا العمل 
المجهد راح في سبات عميق داخل فرع البنك 
الى ان القت الشرطة القبض عليه في الصباح 

التالي.
  وقالت شـــرطة ڤيينا الخميس الماضي ان 
احدى الموظفات عثرت على الرجل نائما على 
كرسي بجوار خزينة البنك الذي يقع في بلدة 

باد جوزرن جنوب النمســـا في صبيحة اليوم 
التالي وابلغت الشرطة على الفور.

  واسفرت التحريات عن ان الشاب (٢٢ عاما) 
كان تحت تأثير الخمر عند قيامه باقتحام البنك، 
وشـــرع اثر دخوله اليه في البحث عن اموال 
داخل خزينته اال انه لم يعثر على شيء فراح 
في نوم عميق، رغم انه كان يقصد اخذ استراحة 

قصيرة لكن النعاس غلبه.

 سعودي هوايته اصطياد 
الثعابين وتدريبها 

  
  الريــــاض ـ رويتــــرز: يتكالب 
عشرات السعوديني في مدينة جازان 
لرؤية صائد ومربي ومدرب الثعابني 
املشهور في اململكة وأصدقائه من 

الزواحف.
  وقد احترف مبارك القحطاني 
وشريكه عبدالوهاب الكاسي البحث 
عن الثعابني الســــامة في املراعي 
املرتفعة في اجلبال جنوب غرب 
اململكة العربية السعودية واتخذاها 
مهنة حيث يقدمان عروضا لها أمام 
اجلمهور. وقال مبارك القحطاني 
الذي شــــاهده  بعد أحد عروضه 
جمهور كبير «أتعامل مع الثعابني 
وعمري ٧ ســــنوات وهي هواية. 
واآلن لي كمحترف ١٠ سنوات. أما 
عدد اللدغات التي أصبت بها تقريبا 
مميتــــة ثالث.. اثنتــــان من أفعى 
النوامة وواحدة من هذه اللدغات 
بسببها ادخلت املستشفى ١٧ يوما 
في العناية املركزة بســــبب لدغة 

واحدة فقط».
  وجتتذب تلك العروض اخلطيرة 
التي يتعامل بهــــا القحطاني مع 
الثعابني الســــامة وغير الســــامة 
حشودا من محبي مشاهدة اإلثارة 
اضافة الى السكان احملليني الراغبني 
في فهم هــــذه املخلوقات بطريقة 

أفضل.
  وقــــال زائــــر ألحــــد عروض 
القحطاني ويدعى قاسم تغريري 
وهو يشاهد ثعبانا ملتفا على عنق 
القحطاني «عندنا باألودية تكثر 
الثعابني السامة وغير السامة، فهذه 
فرصة سنحت لنا في هذا العرض 

ان نتعرف على الثعابني». 

 صعب يستوحي مالبس نجمات الستينيات
  في ختام أسبوع األزياء بباريس

 رويتـــرز: اختتم اســـبوع 
االزيـــاء في باريـــس بعرض 
مجموعة مستوحاة من مالبس 
جنمات السينما الفرنسيات في 
القرن املاضي، ومن  ستينيات 
بني املمثالت الالئي اســـتوحى 
ايلي صعب من مالبســـهن في 
الستينيات مجموعته خلريف 
وشـــتاء ٢٠١١ ـ ٢٠١٢ النجمـــة 

الفرنسية كاثرين دينوف.
  وقال ايلي صعب لتلفزيون 
«رويترز»: حاولت ان استوحي 
املجموعة من السينما الفرنسية 
في  الستينيات، مؤكدا ان ازياء 
حقبة الســـتينيات لها جاذبية 

خاصة عنده.
  وقال: هي مرحلة احبها كثيرا 
واحب الشغل حواليها ألنه في 
ذلك الوقت بالستينيات كان كل 

شيء له قيمة. 


