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االربعاء

واحد أبواللطف

ترامب مهنئا املسلمني 
بالعربية: »رمضان كرمي«.

مزارعون يتجمعون في سوق 
األندلس مساء اليوم للمطالبة 

بإيجاد حلول ملشاكلهم.

 ترى طالت السالفة..    أسمع كالمك يعجبني!
انصفوهم وادعموا املنتج 

الوطني.

»لم أشــهد في حياتي كلها مقابلة تافهة 
ومضحكة أكثر من هذه«

نايجل فراج، زعيم حزب »بريكست« 
البريطاني، يــرد على الصحافي 
أندرو مــار لطرحه، خالل لقائهما 

التلفزيوني، أسئلة غير مهمة عليه بدال من تناول مسألة 
التغيير الكبير احلاصل اآلن في السياسة البريطانية.

»سوف نحتفل بهذا بالطبع«
هذا ما يقوله جنم هوليوود 
جورج كلوني بعدما زادت 
ثروته لتصبح 270 مليون 
جنيه اســترليني، نتيجة 
31 مليون  حلصوله علــى 

جنيه مقابل إعالنات جتارية، بينما كســبت زوجته 
أمل مليوني جنيه من عملها كمحامية حلقوق اإلنسان.

»لقد تعلمت منهما معنى احلب«
النجم بن أفليك )47 سنة( يتحدث 
التواصل  بصراحة عبر وســائل 
االجتماعــي، ويعرب عن شــكره 
ألمه كريستني آن ولزوجته السابقة 
جينيفر غارنر في عيد األم بأميركا، 

قبل تكرميهما بالتبرع باملال باسميهما لألعمال اخليرية. 

»أشعر بأنني كحيوان حبيس في قفص«
كينو ريفيز، الذي يعتبر واحدا من 
أملع جنــوم هوليوود، يتحدث عن 
اجلانب السلبي للشهرة كاشفا أن 
بيته في لوس أجنيليس محاط دائما 
باملعجبني مما يجعله غير قادر على 

اخلروج منه حينما يشاء ذلك.
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البقاء هلل
يأيتها النفس  املطمئنة  ارجعي   إلى ربك  راضية مرضية 

فادخلي  في عبادي  وادخلي جنتي

واشنطنـ  األناضول: هنأ الرئيس األميركي 
دونالد ترامب، مســلمي العالم بحلول شهر 
رمضان املبــارك، وخاطبهم باللغة العربية 

قائال: »رمضان كرمي«.
جاء ذلك خالل حفل إفطار رمضاني، أقامه 
البيــت األبيــض االثنني، بحضــور عدد من 
ســفراء دول إســالمية وممثلني عن مسلمي 

الواليات املتحدة.
وأعرب ترامب في كلمة أمام ضيوفه عن 
مواساته وتضامنه مع املسلمني واملسيحيني 
واليهود، عقب أعمال العنف التي استهدفتهم 
في اآلونة األخيرة داخــل الواليات املتحدة 

ومناطق أخرى عبر العالم.

وأضاف ان »شهر رمضان هو موعد ألعمال 
اخلير والعطــاء وخدمة املواطنني.. وتزداد 
فيه األســر واجليران واملجتمعات قربا من 
بعضهــا البعض، وهو أيضا وقت تتضامن 
فيه القوى ســعيا من أجل األمل والتسامح 
والسالم«. وقال: »إننا نستحضر أيضا هذا 
املساء املؤمنني الذين عانوا من محن وجتارب 
عســيرة في األســابيع األخيرة.. لقد كانت 

فترة صعبة«.
وتابع: »قلوبنا مليئة باحلزن للمسلمني 
الذين قتلوا في مســجدهم فــي نيوزيلندا، 
واملسيحيني واليهود )..( والذين لقوا حتفهم 

الرئيس ترامب متحدثا خالل االفطار الرمضانيفي سريالنكا وكاليفورنيا وبيتسبورغ«.

القمر يتقلص بشكل مطرد

خبز الباغيت الفرنسي 
التقليدي يحتفل بعيده

معرض في لبنان
مللصقات نادرة ألفالم قدمية

واشنطن ـ أ.ف.پ: توصل حتليل لصور نشرتها وكالة 
الفضاء األميركية )ناسا( إلى أن القمر يتقلص بشكل مطرد، 

ما تسبب في جتعدات على سطحه وحدوث زالزل.
وكشف حتليل ألكثر من ١٢ ألف صورة أن حوض القمر 
»ماري فريغوريس« الواقع قرب القطب الشمالي للقمر، وهو 
أحد األحواض الشاســعة العديدة التي يفترض أنها مواقع 

ميتة من وجهة نظر جيولوجية، بدأ يتصدع ويتحول.
وبعكس كوكب األرض، ال يتضمن القمر صفائح تكتونية، 
بل يحدث نشاطه التكتوني بسبب فقدانه احلرارة ببطء منذ 
تشــكله قبل ٤.٥ مليارات ســنة. وهذا األمر يتسبب بدوره 
بتجعد سطحه مثل العنب الذي يتجعد ويذبل ليتحول إلى 
زبيب. ونظرا إلى أن قشرة القمر هشة، تتسبب هذه القوة 
في حتطم سطحها مع تقلص املساحة الداخلية ما يؤدي إلى 
حدوث ما يسمى عيوب الدفع وهي حتصل حني يدفع جزء 

من القشرة إلى أعلى لتصبح فوق قسم متاخم.
ونتيجــة لذلك، أصبح القمــر »أنحف« بحوالي ٥٠ مترا 

على مدار مئات املاليني من السنني املاضية.

أ.ف.پ: متتطي امرأة فاحتة البشرة جوادا في الصحراء 
يواكبها رجال مسلحون على جمال فيما يتالأل قصر في 
البعيد.. هذا لبنان أو ما ظن أحدهم أنه ميثل صورة هذا 

البلد في اخلمسينيات.
في مركز ثقافي في بيروت يعرض عبودي أبو جودة 
الشــغوف بالسينما ملصقات أفالم قدمية من مجموعته 
التــي تبرز هذا الفن املفقود وتســلط الضوء على عقود 

من األفكار النمطية الغربية حيال العالم العربي.
خالل جولة على املعرض يشــير اجلامع إلى ملصق 
إيطالي ميثل مشهدا في الصحراء ويروج للفيلم الفرنسي 

»الشاتلني دو ليبان« الصادر في العام ١٩٥6.
ويوضــح أبو جودة البالــغ 6١ عاما »هذه صورة من 
مخيلــة الفنان. هو يعرف أن لبنان موجود في الشــرق 

لذا وضع هذه الصورة«.
وينتقل أبو جودة إلى ملصق ثان للفيلم نفسه وفيه 
بئر نفط. ويقول »إن شاء اهلل يصبح لدينا )نفط(« فيما 
يتوقع أن يبدأ لبنان التنقيب عن الغاز قبالة شــواطئه 

هذه السنة.

أ.ف.پ: يصحو اخلباز الفرنسي جان-إيف بولييه عند 
الثانيــة مــن صباح كل يوم، وأول ما ينظــر إليه هو حالة 
الطقس.. فهو عنصر أساسي لنجاح خبز الباغيت الفرنسي 
الذي تأمل فرنسا في إدراجه العام ٢٠٢١ على قائمة التراث 

العاملي للبشرية التي تعدها اليونسكو.
ويقول بولييه: »يعتمد صنع الباغيت الفرنسي بشكل 
كبير على الطقــس ويجب األخذ في االعتبار درجة حرارة 
العجني واملاء واملخبز«. أما تعريفه خلبز الباغيت الفرنسي 
املثالي فهو أن يكون »يتمتع بثقوب كثيرة وهشــا مع لب 
طري وطعم ظاهر«. وليكون مثاليا، يجب أن يكون املخبز 
دافئا ولكن ليس أكثر من ٢٢ درجة، ورطبا ولكن ليس أكثر 

من الالزم وإال فإن العجني يتفكك واخلبز يجف.
القطب الشمالي للقمر يتصدع

ملشاهدة الڤيديوعبودي أبو جودة يستعرض امللصقات     )أ.ف.پ(

ملشاهدة الڤيديو

ملشاهدة الڤيديو

 GENESIS 2019  كوثر إدريس فازت بسيارة
في السحب النهائي ملهرجان »األنباء«

بحضــور ممثــل وزارة التجــارة 
والصناعــة عبدالعزيــز أشــكناني، 
جرى فــي مقر اجلريدة أمس اإلثنني 
الســحب النهائــي ملهرجــان جوائز 

ابتســم احلــظ  »األنبــاء«، حيــث 
للمشــتركة كوثر محمــد عبدالرزاق 
 إدريس التي فــازت باجلائزة األولى

 GENESIS وهي عبــارة عن ســيارة

موديل ٢٠١٩.
»األنباء« إذ تعد مشتركيها وقراءها 
على الدوام بكل جديد ومميز، تتمنى 

للجميع حظا سعيدا.

)هاني الشمري( جانب من عملية السحب  

15آراء

ترامب مهنئاً املسلمني بالعربية: »رمضان كرمي«

14أمنية


