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مقابلة

فاليري ابو شقرا 
جدول حافل واعمال ضخمة

.."Project Runway" اخربينا عن برنامج
الربنامج تطور أكثر من املوسم الفائت،من حيث اإلنتاج 
املوسم  هلذا  املتسابقون  الضيوف.  حىت  و  التحديات  و 
ستصدم  حتــديــات   سيواجهون  و  رائعة  مواهب  لديهم 
والعاملي  املحلي  الصعيد  فعلى  الضيوف،  أما  اجلمهور. 

هم جنوم بارزون ومن األحب لدى اجلمهور . 

هل تؤيدين فكرة إختيار النجمة يسرا ضمن 
جلنة التحكيم بعد تعرضها ملوجة انتقادات 

حول إنتقاء إطالالهتا؟

و مجهورها  التعريف،اعماهلا  عن  بغىن  يسرا  الفنانة   
كفيالن بالتكلم عنها، فهي أضافت الكثري للربنامج، و 

اجلمهور سيشاهد مدى براعتها يف هذا املجال.
أحب القول إن لكل إنسان ذوقا خمتلفا عن اآلخر، و هذا 

ما مييزها عن الغري.

للمرة  التقدمي  كانت جتربة  باختصار،كيف 
األوىل؟

و  نفسي  طــورت  سلسة،  كانت جتربة  رائعة!  من  أكثر   
العمل  فريق  تعليقات  وكانت  عندي،  ما  افضل  قدمت 
واالنتاج إجيابية، واجلمهور سيكون احلكم حول جتربيت 

األوىل. 

كيف مت اختيارك ملسلسل "اهليبة"؟
يف  خاصة  بإطاللة  الظهور  علي  عرضوا  و  اتصلوا يب   
املسلسل، مبا أن العمل ال يوجد فيه دور بطولة نسائية 
اساسية، ستكون لكل ممثلة اطاللة خاصة. أنا أظهر يف 

بداية املسلسل بدور سيحبه اجلمهور.

ما هو شعورك حول خوض  هذه التجربة؟
 أنا  متحمسة جدا! أعشق التمثيل، و هو جمال دراسيت، 
وأعمل على تطوير نفسي يوميا من خالل التدريب على 
و هو عمل ذو  األول،  أن هذا عملي  التمثيل، خصوصا 

انتاج ضخم وممثلني كبار
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تلفزيون

Celebrity Duets ديو املشاهري  
MTVموسم صاخب على الـ

أرزة الشدياق
خيرب  من  أشهر  هي  الرنانة،  الضحكة  صاحبة 

النكات ويرسم االبتسامات على وجوه اللبنانيني.
من النكات يف برنامجLOL  اىل املغامرة بالقفز 
ــة يف  االذاعـ اىل    Splashــامــج ــرن ب والسباحة يف 
التلفزيونية  الربامج  تقدمي  اىل  نسوان«  »صبحية 
يف  أرزة  لتغين  الــوقــت  حــان    ”Z Ladies“ يف 

.MTVعرب الـ Celebrity Duets
ــة حــيــاة« اليت  ــارت أن تــدعــم مجــاعــة »رســال اخــت

حتضن املشردين وأفقر الفقراء. 
املرة،  هذه  غنائية  جديدة،  مبغامرة  أرزة  تعدنا 

فهل ستنجح؟

جريي غزال
ــج يف   ــرامـ ــامل اإلعـــــام كــمــقــدم بـ ــق يف عــ ــطــل إن
لينتقل    MTVالـــــــ الــشــاشــة  عــلــى   Hashtag
ــار فــتــوىل تــقــدمي فقرة     بــعــدهــا إىل نــشــرة األخــب
سجلته  مبــا  تعىن  الــيت  السباقة   Connected

مواقع التواصل االجتماعي.
يتشاركها  خواطر  مبجموعة  غــزال  جريي  إشتهر 
أسود«  »بيك  اإللكترونية  صفحته  عرب  الناس  مع 

»ديو املشاهري« هو النسخة العربية من برنامج الغناء اخلريي العاملي الشهريCelebrity Duets الذي يشارك فيه أبرز 
جنوم الغناء يف العامل العريب فيغنون مع 13 متباريًا هم شخصيات مشهورة من جماالت خمتلفة. معًا يؤدون ثنائيات غنائية 
أمام جلنة التحكيم وأمام املشاهدين الذين يصوتون للمتباري املفضل لديهم فيتم استبعاد شخص واحد يف هناية كل حلقة. 
تعطي جلنة التحكيم رأيها بكل مشترك بعد كل أداء، ااّل أّن القرار النهائي يعود للمشاهدين من خالل التصويت بالرسائل 

النصية. يتربع  كل مشترك باجلائزة املالية اليت يرحبها يف هناية كل حلقة إىل اجلمعية اخلريية اليت تبناها. 
تقّدم اإلعالمية أنابيال هالل املوسم الثاين من ديو املشاهري 2018-2017 على شاشة الـMTV فاستعدوا ملوسم صاخب 

جيمع الفن والرسائل االنسانية واملرح ومواهب ستفاجئكم.

بيار مشاسيان
دخل عامل الكوميديا يف السادسة من عمره وانطلق 
  chansonnierالــــ وجوه مسرح  أبرز  ليصبح من 

اللبناين.
خياط،  ســامــي  املمثل  جــانــب  إىل  املــســرح  دخــل 
   Les Diseursفــرقــة زمــائــه  مــع  بعدها  ليطلق 
لبيار  عمًا جناحا.  ثاثني  من  أكثر  قدمت  اليت 
السينمائية  األعمال  من  عدد  مشاركات يف  أيًضا 

واألعمال املسرحية األرمنية.
لألب  السماء«  »ســعــادة  مجعية  دعــم  بيار  اخــتــار 
املأوى  والفقري  املدمن  حيث جيد  عــاوي  جمدي 

و احلب.
ماذا سيختار بيار من أغنيات ومع من سيغين على 

مسرح Celebrity Duets؟ 

رجا ناصر الدين
الدين  ناصر  رجــا  متيز  والتلفزيون  الــراديــو  بني 

بشخصيته املختلفة واملثرية للجدل.
 بني Sorry bas، املتهم، التاريخ يشهد، احللقة 
األخرية، وخبصوص هالشي استطاع رجا ناصر 

الدين أن حيقق انتشاًرا وجناًحا.

القى  الــذي  أســود«  »بيك  بكتاب  بعدها  ليصدرها 
جناح إستثنائي .

 »”Brave heart مجعية  مساعدة  جــريي  اختار 
يواجهون  الـــذي  األطــفــال  مــســاعــدة  الــرائــدة يف 

أمراض القلب اخللقية .
سيكون  فهل  مبــهــارة،  البيانو  على  يعزف  جــريي 

ماهًرا بالغناء أيًضا؟ 

مصباح األحدب 
ــي الــصــفــات، فسحر  ــاق ــه عــلــى ب طــغــت وســامــت
الناخبات عام 1996 ليستكمل مشواره يف الشأن 
قنصًا  كــان  أن  بعد  النيايب  املجلس  عرب  العام 

فخرًيا لفرنسا سنة 1992.
النائب الطرابلسي ترشح وفاز يف دوريت الـ 2000 
والـ 2005، ومحل قضايا وطنية وانسانية ناضل 

من أجلها وما زال.
اليت  ــار«  »االزدهـ مجعية  يدعم  أن  مصباح  اختار 
للمجتمع  و  الطرابلسية  للمرأة  املساعدة  تقدم 
الطرابلسي. فيما يستعد للمنافسة يف االنتخابات 
املنافسة  السابق  النائب  اختار  املقبلة،  النيابية 

 Celebrity Duets أيضا يف
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ترعى  ــيت  ال املــؤســســة  اليتيم«  »بــيــت  رجــا  اخــتــار 
األيتام.

ــًدا مـــن خــال  ــ ــدي هـــل حيــقــق رجــــا جنـــاًحـــا جــ
Celebrity Duets؟

ساشا دحدوح
تعرف عليها اجلمهور كوصيفة ثالثة يف انتخابات 
يف  بعدها  لتنطلق   2007 لعام  لبنان  ملكة مجال 

جمال تقدمي الربامج.
خاضت احلسناء ساشا دحدوح جتربة متثيلية يف 
Beirut City series، وهي اليوم تستعد لتخترب 

الغناء يف ديو املشاهري.
الـــيت حتتضن  ــة«  ــارت ســاشــا مجعية »محــاي اخــت

األطفال املعنفني.
ــرب مــبــلــغ ممــكــن فهل  ســتــغــين ســاشــا لــتــأمــني أكـ

ستنجح؟

داليدا خليل
وملقبة  والــصــغــار،  الــكــبــار  مــن  ممثلة حمــبــوبــة 
بــأدوارهــا  الــنــاس  مــن  لقرهبا  الشاشة  مبحبوبة 
أكثر  اليوم  حىت  قدمت  والرومانسية.  الكوميدية 
من عشرين مسلسًا نذكر منها: حلوة و كذابة، 

أجيال، احلياة دراما، وأمري الليل.
 North Autism« ــدة  مــســان ــدا  ــيـ دالـ قــــررت 
يــواجــهــون  الــذيــن  ــال  األطــف ملــســاعــدة   »Center

التوحد.
هل تصل اىل هنائيات ديو املشاهري؟

رندا سركيس
ملكة مجال لبنان رندا سركيس، بدأت مسريهتا 
ــدة مخسة  اإلعــامــيــة يف الـــراديـــو، واســتــمــرت مل
عشرة عاًما. منذ ست سنوات أصبحت عبارة »عنا 
بلبنان« بصمة رندا اخلاصة، و هو إسم برناجمها 

الذي حققت خاله شهرة واسعة بفضل شخصيتها 
غري اإلعتيادية. 

السند  لبنان«  »كــاريــتــاس  تدعم  أن  رنــدا  قــررت 
األساسي لشرحية كبرية من املحتاجني والفقراء.
هل ستترك رندا بصمة يف Celebrity Duets؟

ساندرا رزق 
الثالثة، حاملة  األلفية  للبنان يف  أول ملكة مجال 
اللقب لعام 2000، اجتهت ساندرا رزق بعدها اىل 

التلفزيون فقدمت برناجمني عرب قناة العربية.
إطاقها  مع  جديًدا  منحى  اختذ  باملوضة  شغفها 

عامتها التجارية اخلاصة بتصميم احلقائب.
 Longwing Butterfly« اختارهتا ساندرا مجعية
Association« وهي مجعية تعىن باألطفال الذين 

يعانون من اهليموفيليا. 
عني ساندرا على لقب جديد، فهل ستحصل عليه 

من خال Celebrity Duets؟

أويس خملاليت
نفسه  يثبت  أن  استطاع  املتميز  الــســوري  املمثل 
عرب حمطات خمتلفة يف عامل التمثيل ابتداًء من 
العام 2010. شّكل مسسل »اهليبة« الذي عرضته 
ـــMTV يف املــوســم الــرمــضــاين املــاضــي نقطة  الـ
مفصلية يف حياته املهنية الذي جسد فيه شخصية 

»صخر«.
للمسنني« رغبة  السعادة  »دار  أويس يدعم مجعية 
ــدار يف رعــايــة  ــ مــنــه بـــاالضـــاءة عــلــى دور هـــذه ال

املتقدمني بالسن يف سوريا.
يف ديو املشاهري، ال ساح وال قوة، كيف سيفرض 

أويس هيبته على مسرح ديو املشاهري؟

دجى حجازي
التمثيل  بني  تنقلت  الفنون،  هتــوى  مجيلة  شابة 

وتصميم األزياء ولعبت أوىل بطوالهتا السينمائية 
يف فيلم »بغمضة عني« العام 2016. دجى ناشطة 
املؤثرات يف  االجتماعي ومن  التواصل  على مواقع 

عامل اجلمال.
املشاهري  ديــو  مسرح  على  تغين  أن  دجــى  قــررت 
دعًما البنة شقيقتها »مايا الشجاعة« كما تسّميها، 
وتــدعــم هبــذه اخلــطــوة مــركــز »ســـان جـــود« الــذي 
يؤمن العاج املجاين لرفاق مايا املصابني مبرض 

السرطان.

طالل اجلردي
بــأدائــه املقنع  بــارع، متيز  طــال اجلــردي ممثل 
يف    فنجح  جيــســدهــا  الـــيت  للشخصية  واملــتــمــكــن 
املسرح، السينما والتلفزيون من أبرز أعماله : ملا 
حكيت مرمي، فرحة ومرحة، لعبة املوت، طالبني 

القرب، وغريها.
اختار طال مساندة املرأة من خال تبنيه يف »ديو 
ضد  العنف  ملناهضة  اللبنانية  »اهليئة  املشاهري« 

املرأة«.
ــصــال صـــوت املـــرأة،  ــردي إلي يسعى طـــال اجلــ
ديو  هنائيات  اىل  وتوصله  صوهتا  ستمنحه  فهل 

املشاهري؟

فادي شربل 
دخل فادي شربل قلوب املشاهدين بالصوت 
وصوال  وليش«  »كيف  بـ  بــًدا  الــصــورة،  قبل 
الذي  وأنــا«  »مــريت  الكوميدي  املسلسل  إىل 
قدمه إىل جانب زوجته كارين رزقاهلل فنقا 
احلياة الزوجية بأسلوب ساخر حقق جناًحا 

كبرًيا.
اختار فادي شربل  مساندة »أم النور« املركز  الذي 

يعىن بعاج املدمنني على املخدرات.
هل سنرى فادي بصورة جديدة؟
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نجمة الغالف

العمل في قسم األخبار حلمها الذي تحقق

 جيسيكا عازار: 
  ال أتفلسف وال أّنصب نفسي

قاضيًا على الناس
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مثقفة  حسناء  عازار  جيسيكا 
التي  األشرفية  ابنة  لبنان،   من 
مقاعد  مــن  مباشرة  انتقلت 
األخــبــار  قسم  إلــى  الــدراســة 
عالمة  فــي   )MTV( بتلفزيون 
تدل على تمّيزها واعتبارها أهاًل 
جيسيكا  التقت”  نهار  “ليل  له.. 
بالكثير  اتّسَم  خاص  حوار  في 

من الود والصراحة:

 باختصار مفيد كيف تقّدم جيسيكا 
نفسها؟

وتــربــيــُت يف منطقة األشــرفــيــة من  ولــدت   -
اللبنانية بريوت، درست الصحافة  العاصمة 
اىل   2004 عــام  مــن   )NDU( جامعة  يف 
عام  مباشرة  وعملت  خترجت  حيث   2008
.)MTV( 2009 مذيعة لألخبار يف تلفزيون
 * من شجعك خلوض هذا العمل ؟

ذلك  يف  فلبنان  نفسي،  شجعت  أنــي  حقيقة   -
الوقت كان مّير بتحوالت سياسية مهمة وأنا بطبيعي 
كنت مّيالة للسياسة فوافقت تطلعايت األمر الواقع 

وال سّيما من خالل ختصصي اجلامعي.
* أنت إنسانة ذات طموح، أين ترين 

موقعك يف املستقبل؟
دائما.أنا  لألفضل  اإلنسان  يطمح  أن  بد  ال   
فخورة مبا حققت  حىت األن ، و لكن طموحي 

موجود كي أحقق املزيد يف املستقبل .
 * هل هناك شخصية غري لبنانية 
ــوار  ح يف  استضافتها   حتــبــن 

تلفزيوين مباشر و ملاذا؟
ــب( ،الــرئــيــس  ــرامـ ــايل )تـ - الــرئــيــس احلــ
ــوش و الــرئــيــس بــوتــن . تــرامــب  األســبــق بـ
صاحب شخصية مثرية للجدل، هو و بوتن 
يف  كبري  تأثري  لسياستهما  و  بقطبن،  أشبه 
امسه  ارتبط  فقد  بوش  جورج  أما  املنطقة، 
بتغيريات كثرية على الساحة الدولية وتأثر به 

الوضع السياسي يف لبنان بال شك.
 * هل لديك رسالة توجهينها اىل 

ترامب؟
حال  بــأيــة  يسمعها  لــن  فهو  بالتأكيد!  ال   -

)تضحك(.
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موضوع الغالف

املميز  وجــودك  لك  جيسيكا،   *  
على السوشيال ميديا كيف تفسرين 

ذلك؟
نسيج عالقات  هو  النجاح  بــأن  أؤمــن  أنــا   -
ــك فــمــن خـــالل وجــــودي يف  ــذل ــعــددة، ول مــت
نفسي  تقدمي  على  أشــدد  ميديا  السوشيال 
أعترب  وال  أتفلسف  فــال  الطبيعي  بشكلها 
نفسي قاضًيا على ضمري الناس. بكل بساطة 
هناك  ولذلك  يطلبون،  ما  للناس  أقــّدم  أنا 
متابعون كثر يل بسبب حبهم يل وتالؤمي مع 

توقعاهتم ورغباهتم...

 * هل ترغبن باالنتقال من قسم 
األخبار؟

الــذي  حلمي  هــو  األخــبــار  قسم  يف  العمل   -
حتقق.

 * ماذا تقولن عن احلب؟
وأنـــا سعيدة حباليت  - احلــب شــأن خــاص 
احلاضرة، فليست احلياة مثالية رغم سعي 

اجلميع اىل الكمال.
مبن  وارتبطت  القدر  شاء  إذا   *  

حتبن هل تتركن العمل؟
وهناك  القرار  هذا  مثل  تفرض  الظروف   -

حالًيا  عملي  ترك  يف  أفكر  ولن  أولويات 
ألن هذا االفتراض غري موجود.

  * مباذا جيب أن يتمّيز شريك 
العمر؟

- جيب أن يكون )مهضوم( كما أود  أن 
وجيب  عليه  االعتماد  بأنه ميكن،  أشعر 
ــن الــصــديــق واحلــبــيــب يف  أن  جيــمــع ب

الوقت نفسه .
 *  هل تعتربين الشكل اخلارجي 

مهما للنجاح؟
- ال شك هو مهم ولكن األهــم أن يكون 
الشخص على طبيعته دائًما وغري متصنع 

فال يشبه إال نفسه.
بدياًل  عرًضا  تقبلن  هل   *  

للعمل؟
.)MTV( أنا اشعر باألمان مع الـ

* ما هو رأيك بالظواهر الفنية 
يف لبنان اليت تطل فجأة ومن مث 

ختتفي ؟
ألهنا  تــؤثــر  وال  مؤقتة  الــظــواهــر  هــذه   -
تفتقد إىل اجلوهر، أعي بذلك أن العمل 
الذي  العمل  أما  يبقى،  واملبدع  احلقيقي 
من  خيتفي  فهو  والتمّيز  لإلبداع  يفتقد 

تلقاء نفسه ألن الناس يدركون الفرق.
ترتبط  أغنية  عن  حّدثينا   *  

بشعورك دائًما؟
احـــب االغــــاين الــوطــنــيــة فــهــي تــذكــرين 
بريوت  يا  وخاصة  ـــ)2005(  ــ ال مبرحلة 
يف  خاصة  مكانة  لديها  الــرومــي  ملاجدة 

قليب
* وما هي أكلتك املفضلة؟

فأنا أحب  نوعية مفضلة   لــدّي  ليست   -
الطعام اللذيذ.

 * ما هو عطرك املفضل؟
- آرماين.

 * وسيارتك املفضلة؟
AUDI أودي -
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 * ومكانك املفضل؟
تقيم عائليت وحيلو اجلّو  - أمريكا، فهناك 

حن أجتمع بأفرادها.
جّيدة  صفة  لنا  تكشفن  هل    *  

فيك؟
- أنا أضحك دائًما أو أجد سببا يدفعي اىل 

الضحك.
 * ما هي صفتك السيئة؟

- أنا انفعالية، أحّب أن أحصل على ما أريد 
فــوًرا، ومــن هم حــويل يتفهمون ذلــك ألني 
ذلك  رغم  ولكني  هديف  إىل  مباشرة  أسري 
فقط  أطالب حبقي  ألني  الغري  حق  آخذ  ال 

وأعرفه.
نقطة  أو  نقطة ضعفك  أخرًيا:   * 

قوتك؟
- نقطة ضعفي هي نفسها نقطة قويت، أعي 
الذين  فهم  واملقربن مي  أحّبهم  بذلك من 
جيعلوني قوية ويف الوقت نفسه هم قادرون 

على إشعاري بالضعف.

Photography: Mahmoud Ramzi
Editing: Marwan El Sayed
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نجم

يحلم بالغناء مع أليسا ونانسي عجرم

ناصيف زيتون:
أقّدم األغاني الشبابية وال 
أستغني عن الرومانسية
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فنية  ظاهرة  زيتون  ناصيف  شكل 
يعود  الفن،ملن  عامل  دخوله  عند 

الفضل؟
العامل  بفضل  النجاح  هــذا  جــاء  اهلل  احلمد 
،انا جدي بالتعاطي ،و أسعى لتحقيق هديف، 
تبخل  و ال  أتعامل مع شركة حمبة  أنين  كما 
يف تقدمي ما خيدم جناحي و هم “وتــري” و 
الفضل  ان  اكــرر  ،و   ”music is my life“
يعود للناس الذين يدعمون و حيبون أعمايل.

من كان مثالك األعلى لدخول جمال 
الفن؟

يف  لكن  و  أيب،  عموما  احلياة   صعيد  على 
و  الــصــايف  وديــع  األســتــاذ  أهلمين  املوسيقى 

األستاذ زكي ناصيف .

ما هو لونك املوسيقي املفضل الذي 
حتب تقدميه للناس؟

ــذي اقــدمــه حــالــيــا.الــلــون الشبايب  الــلــون الـ
اللون  .لكن ال غىن عن  يناسب عمري  الذي 
الرومانسي خصوصا أنين احضر أعماال هبذا 

اللون.

غناء  جتربة  على  تعليقك  هو  ما 
تتر مسلسل “اهليبة”؟

احلمد اهلل كانت جتربة مميزة القت جناحا 
حمظوظا  نفسي  وأعترب  كبريين،  وانتشارا 
ــذا الــعــمــل.  ــاري كــنــت جــــزءا مـــن هــ ــب ــاعــت ب

وباملناسبة  أوجه حتية لصناع العمل.

هل تؤّيد انتاج جزء ثان من املسلسل 
بدون بطلته نادين نسيب جنيم؟

يعود  فهذا  الشأن  هــذا  قــول يف  ليس يل  أنــا 
لإلنتاج، و لكن املسلسل مجيل ويتحمل إنتاج 

ناصيف الياس زيتون، فنان شاب 
سوريا،   ١٩٨٨/٠٩/٢٥ مواليد  من 
العالي  المعهد  ــي  ف درس 
لعامه  ــل  ووصـ للموسيقى 
الثالث وشارك في برنامج "ستار 
بوابة  كــان  الـــذي  أكــاديــمــي" 
دخوله عالم الشهرة واألضواء. 

عشرة أجزاء أخرى بدل الواحد.

حىت بدون بطلته؟
انسحاهبا،  أعلنت  نادين  أن  أعلم  أكــن  مل 
علمت منك اآلن ، لست متابعا جيدا وأفضل 
 the“ مثل  األجنبية  املسلسالت  مــشــاهــدة 
 walking dead“ ”game of thrones“
vikings”” و لكن هذا ال مينع تسجيل مدى 
اعجايب بـ”اهليبة” فقد تابعته كامال وأعتربه 
عمال كامال متكامال من حيث القصة والتمثيل 
واإلنتاج، الفنانة مىن واصف عمالقة، وتيم 
حسن جنم من بالدي افتخربه، نادين جنيم 
مذهلة،”شو هاملخلوقة؟” ، كل األمساء ملعت.

الذي  املكان  إىل  ناصيف  وصل  هل 
يطمح إليه؟

احلقبة  طويال،  الطريق  يــزال  ال  بعد!  ليس 
و  ولكنها قصرية  ناجحة  اخلاصة يب  الفنية 

التزال يف أوهلا..

يضحك ويتابع:
أستطيع اإلجابة بعد ثالثني عاما.

اين ترى نفسك بعد عشرة أعوام؟
إن شاء اهلل أكون ناجحا جدا، وأكون اختذت 

لنفسي مكانا مهما يف الساحة الفنية.

جتربة  يف  تدخل  ان  ــررت  ق إذا 
الديو، من ختتار؟

إذا  لكن  و  واردة،  الفكرة  ليست  صراحة، 
صارت، أختار فنانة و ليس فنانا ألن الفنان و 
الفنانة يكمالن بعضهما البعض، وأود العمل 
إليسا  الفنانة  أو  عجرم  نانسي  الفنانة  مع 

،أحبهما كثريا.

الفن  موجة  على  تعليقك  هو  ما 
اهلابط الذي نراه كل حني وآخر؟

يف  قوية  خــربة  عندي  ليس  دخــل،  ليس يل 
احلياة حىت تكون عندي خربة قوية يف تقومي 
الــفــن، “الـــدين غــربــال” يف املــبــدأ أنــا اقــوم 

بواجبايت و فين واحلكم هو اجلمهور.
وعقل  قلب  يأخذ  من  هناك  هل 

ناصيف؟
ضاحكا...واهلل صراحة العمل. )و بعد جدال 

)catch me if you can:ومراوغة يعلق
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باملركز  الفنانني  من  تصنف  من 
األول؟

و  صرحيون  و  واضحون  النجوم  من  الكثري 
أعماهلم تتكلم عنهم، لن أذكر أمساء ألنين 

أحب اجلميع.

هل ترى نفسك يف عامل التمثيل؟
وأريــد  املغىن  عــامل  نفسي يف  اثبت  زلــت  مــا 

من الناس ان يروين يف مجيع األلوان، أحب 
التمثيل ولكن هذه خطوات الحقة.

ما هو أول دور تتخيله لنفسك؟
رمبا دور الشرير ، ألن مجيع الفنانني الذين 
الذي  العاشق  دور  يــأخــذون  للتمثيل  اجتهوا 

يغين.
ما هي أعمالك املقبلة؟

عمل  املفاجأة هي  و  اجلديد  لأللبوم  أحضر 

جيمعين بالفنان مروان خوري.

اخلاص  اهلاتف  تطبيق  هو  ما 
بناصيف زيتون؟

على   جتــدوهنــا  جــديــدة   Application
playstore و apple store تتابع مجيع 
أعمايل وأخباري و تتيح الفرصة للمعجبني 
بالتواصل معي ومع معجبيني آخرين، هي 

األوىل من نوعها بني الفنانني.

نجم
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فــنــــان

جهاد عقل:
 ال أذكر متى تعلمت العزف على الكمان

غايتي مناجاة 
روحانيات 
الجمهور
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في  صعب  رقم  عقل..  جهاد 
له  شبيه  ال  العازفين..  اعــداد 
مهم  كمان  عازف  استثنينا  اذا 
العال”  عبد  “عبود  اسمه  كان 
منافس  ال  كــمــا  ــه  ل شبيه  ال 
الصحفي  لقبه  مــن  هــو  لـــه.. 
الخوري  ابراهيم  جورج  الراحل 
ساحر الكمان بعد لقبه عاشق 
فريد  يقال  والحق  إنه  الكمان.. 
انامله  وخفة  بإبداعه  عصره 
لقب  ــجــدارة  وب تستحق  التي 

األنامل الذهبية..
اذاعي من  لقاء  استضفته في 
بعد مرور أكثر من عشرين سنة 
في  وكــان  بيننا  لقاء  آخر  على 
نيجيريا  في  وتحديدًا  افريقيا 
عندما كنا نقوم بإحياء حفالت 
إنه  هــنــاك..  العربية  للجاليات 
عقل..  جهاد  الكمان  ساحر 

شرعت بطرح االسئلة عليه:

* منذ مىت تعلمت على آلة الكمان؟
ــر! ايب اســتــاذ كــمــان وبــدأ  ــ - بــصــراحــة ال أذك
واخلامسة من  الرابعة  بني  أزل  وأنا مل  بتعليمي 
والدي”  “قياس  صغريه  كمان  يل  جلب  عمري.. 

وكانت آليت ولعبيت يف نفس الوقت.
* ماذا بالنسبة للحالة اإلجتماعية؟

أوفق،  ومل  مرات  تعلم اين خطبت عدة  انت   -
حىت مت النصيب وتزوجت ومل يسمح القدر بأكثر 
الوالد –  من ولد واحــد هو امحد – على اسم 

وقد بلغ اآلن 17 سنة.
فعل  كما  الكمان  عزف  تعلمه  أمل   *

والدك؟
- حاولت ولكنه مل يتجاوب رغم انه حيب مساع 
أضغط  مل  وأنــا  منها،  والغريب  كثريًا  املوسيقى 
عليه.. وله هوايات أخرى وهو ناجح يف دراسته.

* ما رأيك لو تعزف من السيمفونيات 
العاملية لبيتهوفن وباخ وموزار وشوبان 
وغريهم ولكن على طريقة جهاد عقل 
املبهرة باالضافة اىل عزفك للشرقي؟

- اهنا فكرة مجيلة، سوف أخذ هبا إن شاء اهلل.
* حدثين عن موقف حمرج تعرضت 

له اثناء عزفك أمام اجلمهور؟
ــر اثــنــاء  - اكــثــر مــا حيــرجــي هــو انــقــطــاع وتـ
بظرف  تغيريه  على  يــداي  مرنت  وقد  العرض.. 
وهو  بذلك..  اجلمهور  يشعر  ان  ودون  ثانية   20

أمر نادرًا ما حيدث. 
* ملا تركت التلحني والتوزيع املوسيقي 

وتفرغت للعزف املنفرد.؟
وقت  مي  اخذ  والتوزيع  التلحني  ان  الحظت   -
ــازف “ســولــو”  ــع كــثــريًا أثـــر عــلــى حتــضــريايت ك
امللحنني  مــع  الصعبة  ــواقــف  امل إىل  بــاإلضــافــة 

واملطربني واستديوهات التسجيل.

* من املعروف انك جلت يف بالد كثرية 
أحب  ايها  املميز،  فنك  تعرض  وأنت 

إليك؟
اليت  املصرية  االوبـــرا  دار  وحتــديــدًا  مصر..   -
يف  سنني  عشر  مــدى  على  حفالت  فيها  احييت 
تقديرا  وجدت  فهناك  احلفي..  الدكتورة  عهد 

غري عادي من اجلمهور املصري.
حينما  ختاطبها  اليت  اجلهة  ما   *

تعزف يف نفوس اجلمهور بالتحديد؟
- اكثر تركيزي عند عزيف هو حماكاة روحانيات 
السامية..  مشاعرهم  اىل  التوجه  احلــضــور.. 
اعلى  اىل  املوسيقي  بإحساسهم  االرتقاء  جعلهم 

مستوى ممكن.
ديب أبو شالة

أغّير الوتر 
المقطوع 
بـ 20 ثانية
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الشيف انطوان: ساخوض غمار 
التمثيل قريبا والعفوية سر نجاحي

قلة تعرفه باسمه الثالثي انطوان شكراهلل الحاج وقلة تعرف أنه 
مدير المعهد الفندقي. انه شيف محبب مميز، محب، ومتواضع 
أفواههم  الى  أدخــل  كما  استئذان  دون  الجميع  قلوب  دخل 

أشهى األطباق.
للشيف انطوان خبرة في عالم الطهو تربو على أكثر من 40 عاما 
وخبرة في عالم التلفزيون أكثر من 22 عاما متنقال بين شاشات 
عدة آخرها على تلفزيون لبنان في برنامجه الشهير “مأكول الهنا”. 
العديد من  الناس  والقرببة من  العفوية  فقد جذبت شخصيته 
المتابعين والمهتمات وكذلك وصفاته السهلة التي تتكئ في 
التقليدية  الكالسيكية  واألطباق  السهل  األسلوب  على  غالبها 

المعروفة عند الجميع. هذا وقد أضحى كاريكتيره المميز محط متابعة واهتمام من قبل صناع البرامج التلفزيونية 
وأصبح برنامجه محط تندر ومصدرا إلطالق النكات.

حل الشيف انطوان ضيفا محببا على برنامج “عالموعد” الذي يعده ويقدمه الزميل عالء الصديق عبر اذاعة صوت بيروت 
واليكم أبرز ما جاء في الحوار:

لــقــاء
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من  أقوى  “امي  برنامج  عن  ماذا   -
ال شاشة  على  يعرض  الذي  أمك” 

lbci والذي تشارك فيه كحكم؟
باهرا  تعليمي فكاهي حقق جناحا  برنامج  انه 
ادارة  منا  تطلب  ان  واتوقع  حلقة   15 صورنا 
الــقــنــاة تــصــويــر مــوســم ثـــان مــنــه ومــزيــد من 

احللقات.
الربنامج  يف  شريكك  تصف  كيف 

االعالمي ميشال قزي؟
ثنائيا  معا  ونشكل  جدا  مهضوم  قزي  ميشال 
وقدمنا  بيننا  كــامــل  تــنــاغــم  وهــنــاك  نــاجــحــا 
الــرنــامــج بــكــل عــفــويــة وتــفــاجــأ فــريــق العمل 

باالنسجام السائد بيننا.
هذا  يف  مشاركتك  لك  تسبب  هل   -
تلفزيون  ادارة  مع  مشكلة  الربنامج 

لبنان؟
عن  ختتلف  الرنامج  هــذا  طبيعة  ألن  كــا   -
مرارا  صرحت  ولقد  اهلنا”  “مأكول  برناجمي 
استغنوا  اذا هم  اال  التلفزيون  اغــادر  لن  انين 

ان  انه من واجــي  وارى  ابن دولــة  عين ألنين 
اقف وادعم التلفزيون الرمسي.

لبنان  تلفزيون  وضع  تصف  كيف 
حاليا؟

مديرا  املقدسي  كان طال  عندما  افضل  كان 
وكنت  تقنية  كثرية  حتسينات  ادخل  ألنه  عاما 
أفضل لو استمر املقدسي مبهامه واسفت حلملة 
الرجل  كان  فقد  أقيمت حبقه،  اليت  التشهري 

املناسب يف املكان املناسب.
للربامج  دمســة  ــادة  م تشكل  ــت  ان
الترفيهية والكوميدية، فهل يزعجك 

هذا األمر؟
بعد مشاركيت يف برنامج “ديو املشاهري” زادت 
املجتمع  شــرائــح  خمتلف  واصــبــحــت  شــهــريت 
مادة  واضحيت  فقط؛  النساء  وليس  تعرفين 
وهذا  الكوميدية  الرامج  يف  والتقليد  للتندر 
االمر ال يزعجين ما دام النقد مبحله وال يوجد 

جتريح.
-هل تفكر خبوض غمار التمثيل؟

عرض علي يف ما مضى، إال أنين أفكر جديا 
الفندقي.  املعهد  من  تقاعدي  بعد  باملوضوع 
بشكل  أتصرف  ألنين  سهل  التمثيل  ان  واعتر 

طبيعي فالعفوية سر جناح أي عمل.
- بصفتك مديرا للمعهد الفندقي هل 
تشجع الشباب على التخصص يف هذا 

املجال؟
ماديا  مستوى  وحتــقــق  مجيلة  مهنة  بالطبع 
مرموقا بشرط ان حيب الطالب هذا التخصص 
لتراجع  وأتاسف   . اكر  ينجح بشكل  واملوهوب 
بسبب  والــفــنــادق  املــطــاعــم  يف  املهنة  مستوى 
آداب  ان  حيث  أجنبية  عاملة  بيد  االستعانة 

املائدة مل تعد موجودة
ما سر حمبة الناس لك؟

أتصرف  انــين  اىل  اضافة  تواضعي  عفوييت، 
على طبيعيت وهديف مساعدة ربات البيوت على 
اعداد أشهى املأكوالت الصحية وبتكلفة زهيدة 
يب  يتصلن  عندما  كثريا  وأســعــد  لعائاهتن. 

سيدات ويشكرونين ببالغ احلفاوة.
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ــعــودة اىل  »ال ــرايل  هــل تــذكــرون املسلسل االوســت
يف  ُعـــرض  الـــذي   )rutern to eden( إيـــدن« 
يلقي  رجل  حول  قصته  وتدور  الثمانينات،  بداية 
بزوجته بالبحرية ليتخلص منها، وتكون النتيجة 
زوجها  فيعتقد  ليأكلها،  عليها  يهجم متساًحا  أن 
عشيقته  من  يتزوج  أن  بأمكانه  وبــات  ماتت  اهنا 
بأعجوبة  تنجو  اليت  زوجته  أمــوال  على  ويستويل 
بعد تعرضها لتشوهات فظيعة، لكن القدر يضع 
بطريقها جراح جتميلي فيخضعها لسلسلة عمليات 
وتستعيد  عليه  كانت  مما  أمجل  يعيدها  جتميلية 
زوجها!!  من  لكرامتها  وتنتقم  نفسها  من  ثقتها 
التجميل  طبيب  شخصية  وحتديًدا  احلكاية  هذه 
حينها  كــان  طفل  نفسية  يف  عميًقا  أثـــًرا  تركت 
براعة  ســوى  بذهنه  يعلق  ومل  املسلسل،  ُيشاهد 
هذا الطبيب الذي أحدث معجزة للمرأة املشوهة.. 
وكرب هذا الطفل املتفوق بدراسته وكان عامل الفن 
جيذبه لكن كانت كل مؤهالته العالية ختوله ألن 
يكون طبيًبا ذو شأن فأختار اجلراحة التجميلية، 
وبرع فيها، وحقق ثورات طبية وإجنازات مميزة، 
وصار يبحث وينقب وينال اجلوائز املحلية والدولية 
والعاملية ليصبح الطبيب العاملي االول يف لبنان ما 
اجلراح  انه  وطــن..  إمسه صار حبجم  أن  يعين 
التجميلي هراتش سغبزريان، الذي هو من أفضل 
مئة طبيب جتميلي على مستوى العامل، باالضافة 
اىل انه ُيمثل لبنان يف املحافل الطبية واملؤمترات 
وحالة  دائــم  حالة حبث  يف  وانــه  السيما  العاملية 
يعشقها  اليت  مهنته  يف  مستمرة  وتطوير  تنقيب 
ويرسخ هلا ُعصارة جهده وإبداعه، كما انه أول 

من أدخل الـ curl lift اىل الشرق االوسط..
وهذا العام حقق اجلراح سغبزريان عدة إجنازات 
العام  هذا  نال  اذ  من جهة،  بأكثر  ُكرم خالهلا 
شركة  من  بلبنان  جتميلي  طبيب  أفضل  جائزة 
 ،2017 للعام  لبنان  ُمبدعي  ُتــكــرم  الــيت   mc
من  كانت  كثرًيا  أسعدته  الــيت  الثانية  واجلــائــزة 
ــو ســلــيــم« الــذي  ــزاين«اب ــي فــنــان الــشــعــب صـــالح ت
قصده اىل مستشفاه«أمرباطورية اجلمال«، وقدم 
واملسرح  السينما  نقابة  من  تقديرية  شهادة  له 
ُتمنح اال  والتلفزيون، وهذه الشهادة ال  واالذاعــة 
الدكتور  إعتربه  الذي  االمر  للكبار كل 25 سنة، 

الجراح العالمي االول في لبنان هراتش سغبزريان.. 
هكذا إختار الجراحة التجميلية 

وهذه قصته مع مهرجان »الزمن الجميل أواردز«

موضوع
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ِعلًما انه منذ عامني وهو  هراتش وساًما وطنيا، 
يضع كل جهوده مبهرجان يليق بأسم لبنان حتت 
من  ُيــكــرم  ــذي  ال أواردز«  اجلميل  عــنــوان«الــزمــن 
الوطن  أحنــاء  وكافة  لبنان  من  العمالقة  خالله 
العريب.. ففي الدورة االوىل قبل عامني مجع كوكبة 
من النجوم العرب منهم صباح فخري، طروب، 
رينيه  جمــدىل،  شعيب،  عفاف  صــربي،  مسري 
ديك، روميو حلود، جهاد االطرش،جنوى فؤاد، 
وكرمهم  وغريهم  القوادري  وانور  الركايب  امحد 
الهنــم قــدمــوا اعــمــااًل رســخــت بــوجــدان املــواطــن 
العريب، ويف الدورة الثانية اي العام املنصرم كرم 
امللحن اجلزائري نوبلي فاضل وتسلم عنه اجلائزة 
شقيقه الصابته بالزهامير، وكرم عازف االيقاع 
ويوسف  بشهر،  يتوىف  أن  قبل  مبزنله  سيتراك 
شعبان، وفاروق الفيشاوي، ولبلبة، دريد حلام، 
يونس، وعدد كبري  الفريا  املجيد جمذوب،  عبد 
من اساطني االبداع وختم ليلتها املهرجان باملسك 
حيث  وفرقته  سليم  ابو  القدير  الفنان  هو  الــذي 
صحية  تأمينات  اجلائزة  جانب  اىل  منحهم  مت 
لصاحبها   ways insurance وطبابة من شركة 
شربل غرفيين.. وها هو اليوم يعد العدة لتقدمي 
جلنته  تضم  الــذي  املهرجان  من  الثالثة  الــدورة 

كوكبة من أهل االعالم والفن..
أواردز«  اجلميل  الزمن  مهرجان  ُيميز  ما  ولعل 
يتوىل  من  هو  هراتش  الدكتور  وعرابه  راعيه  أن 
واالقامة  للنجوم  تذاكر  حجز  من  التكاليف  كل 
ــيـــالت وخــالفــهــا، كــمــا أن كــل أعــضــاء  يف االوتـ
بتلك  مادي المياهنم  مقابل  أي  بال  تعمل  اللجنة 
أفنوا  الذين  ــرواد  ال تكرمي  أي  الراقية،  الفكرة 
لشراء  يسعوا  مل  ومــرة  الفين  بالعطاء  حياهتم 
جائزة، الهنم ينحدرون من الزمن اجلميل الذي 
فقط  مقابل،  دون  من  يكرمهم  صارمهرجاًنا  
الهنم الشعلة الفنية االصيلة املتمسكة بعشق الفن 

وتقدمي الرقي واالبداع..
“الزمن اجلميل أواردز”بلغ مجاليته القصوى النه 
عناء احلياة  وفاء من  العمالقة ملسة  مينح هؤالء 
والعمل بعد أن تفانوا ليصلوا اىل سدة احلضارة 
أواردز«  اجلميل  »الزمن  أيًضا  أوطاهنم،  بإسم 
مجع كل النجوم العرب ووحدهم من خالل فنهم 
ــوفــري، ألن دورهـــم باحلياة  ال ــم  ــراقــي وزادهــ ال

وبصمتهم بالوجدان أساسية وثابته وقيمة..
العاملي  اللبناين  اجلــراح  أن  القول  يبقى  وبعد، 

الطب  ــا يف عــامل  إمًسـ ســاغــبــزريــن ليس جمــرد 
واجلراحة التجميلية، بل فخًرا للبنان وخري سفري 
الطموحني  لكل  وقــدوة  الكبار،  وتقدير  لألصالة 
الذين يسعون لتحقيق ذاهتم، واإلرتقاء مبستواهم 
نقطة  ليصبحوا  السواء،  على  واالنساين  املهين 
حتول يف عاملهم وينضموا لقائمة الِكبار املُبدعني 

إسوة بالدكتور هرآتش ساغبزريان.
ابتسام غنيم
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هو واحد من اإلجنازات الطبية والعلمية اليت 
رفعت إسم لبنان عالًيا، وفتحت صفحة جديدة 
عن جدارة لبنان وأطبائه باعتالء أعلى املراتب 
عامر  األرز  بلد  أّن  على  وتأكيد  واملــنــاصــب.. 
والثقافة  الفن  صعيد  على  ليس  باملبدعني.. 

فحسب .. بل أيًضا على صعيد العلم والطب..
هو إجناز ُيكتب لكل من شارك فيه.. بل لكل من 
عمل على وصوله إىل العامل.. على الرغم من 
عنه..  أوجهه  باختالف  املحلي  اإلعــالم  غياب 
اح  اجلــرّ هبا  قام  اليت  اجلراحية  العملية  إّنها 
من  أطباء  مبشاركة  فــوال..  هيثم  د.  اللبناين 
الــــــ mbc من  الــعــامل وصــّورهتــا حمطة  حــول 

مستشفى املقاصد يف قلب العاصمة بريوت..
املشرق  الــتــاريــخ  سيسّطرها  مضيئة  صفحة 
رفعوا  كانوا..  أي جمال  لبنان يف  من  ملبدعني 

إسم بلدهم عالًيا بالرقي والعلم.. 
ويف هذا السياق كشف الدكتور فوال عن اخلطوة 
يف  الطب  لقطاع  ُتحسب  اليت  العاملية  العلمية 
للسمنة،  العاملي  املؤمتر  اختاره  حيث  لبنان، 
دول  إحـــدى  يف  ســنــوًيــا  فعالياته  ُتعقد  الـــذي 
العامل، وجرى يف 2017 بالعاصمة الربيطانية 
لندن، حبيث اتصلت به رئيسة اللجنة العلمية، 
بالتخدير   Sleeve لعملية  مباشر  بنقل  للقيام 
من  األطباء  من  إطــار جمموعة  يف  املوضعي، 
ولبنان  العامل،  خاطرة  من  مركزا   12 حواىل 

فقط ميثل الشرق األوسط.
ناجحة  كانت  العملية  أّن  فــوال  الدكتور  وأكــد 
مباشر  نقل  أفــضــل  ضمن  ــفــت  وُصــنِّ  ،100%
كــصــورة وصـــوت، وذلـــك مــن غــرفــة عمليات 
مستشفى املقاصد يف بريوت، بإشراف خمترع 
األطــبــاء  حيـــاور  كــان  الـــذي   ،Sleeve عملية 

خالهلا..
سّجل الدكتور فّوال عتبه على املحطات ووسائل 
مساحات  وتكّرس  اليت هتتم  اللبنانية  اإلعالم 
كبرية لبعض االمور السطحية، فكيف حبدث 
يستحق  ال  كــهــذا  ضــخــم  وعــاملــي  علمي  طــي 

اهتمامها ..؟؟
وشّدد د. فّوال على أّن هذا اإلجناز ليس اجناز 
ايــضــا ملستشفى  بــل هــو اجنـــاز  ــه،  ل شخصي 

لبنان الى العالمية مجددا مع الجراح 
محمد هيثم فوال

وجود  عن  واوضــح  الطي،  وفريقه  املقاصد 
لبنان   يف  السمنة  جــراحــة  يف  بــارعــني  اطــبــاء 
هلم  تسمح  مل  ولكن  عاملية،  مكانة  يــتــبــوأون 
عمليات  حول  الناس  وتوعية  للظهور  الفرصة 

السمنة وتداعياهتا االجيابية والسلبية...
وأشار إىل أّن اهلدف األول هلكذا حدث عملي 
طي عاملي هو إظهار قدراتنا كقطاع طي يف 
لبنان على اخلوض يف أي عملية بشكل مباشر 
املباشر  البث  أّن  خصوصا  موضعي،  وختدير 
قد  فأنا   «  ،100% العملية  صعوبة  من  يزيد 
ان  ولكن  عملية،  بــأي  القيام  مقدريت  أّدعــي 
تكون مباشرة فهنا يكمن التحدي، أما اهلدف 
تفاصيل  يــشــاهــدون  الــنــاس  جعل  فهو  الــثــاين 
العملية الدقيقة، ألنه أمر علمي ترغب الناس 
الـ  واشــكــر  يتكّرر،  ال  وقــد  ورؤيــتــه،  مبتابعته 
mbc على االستضافة املباشرة يل ملدة ثالثني 
دقيقة للحديث عن امهية هذا احلدث الطي”.

السمنة.. سرطان أصفر
الدكتور  اجــراهــا  ــوال  إىل دراســة  ف تطّرق د. 
يف  ســعــود  املــلــك  جامعة  يف  القحطاين  عـــادل 

اململكة العربية السعودية عن األطفال املصابني 
من  يعانون  اهنــم  وتبّين  املــفــرطــة،  بالسمنة 
الكبد  تّلّيف  احتماالت  مــع  الكبد   يف  تّشحم 
بنسبة 55 اىل 60 % ... للبدانة تداعيات أكثر 
بالــ  ُسميت مؤخرا  وقد  السرطان،  من مرض 

.Yellow Cancer
 وفيما أكد أّن هناك أزمات كثرية تعّرض هلا 
لبنان  يف  التجميلية  والصحة  الطبابة  قطاع 
املسؤولية  ال ميكن حتميل  أّنه  اعترب  حتديًدا، 
ألي طرف دون سواه، لكن قد تكون املسؤولية 
مشتركة، خصوًصا يف ظل انعدام الثقة املتبادل 
ــاء  واألطــب املتعاقبني  الــصــحــة  وزراء  بــني  مــا 

االختصاصيني ألسباب عديدة.
يؤكد دكتور فوال أّن السمنة مرض موصوف، 
وكل وزارات الصحة يف دول العامل توافق على 
كبري.  بشكل  به  يهتم  والعامل  التوصيف،  هذا 
وبغض النظر عن املشاكل اليت كانت موجودة 
يفترض بوزارة الصحة أن تقوم بالعمل من أجل 
معاجلة السمنة، وأن جيري التعامل مع أطباء 
اهل ثقة وكفاءة وخربة يف هذا املجال، إضافة 
إىل وضع سياسة صحية بالتنسيق مع األطباء 

طب
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املعروفني، لتحسني الوضع الصحي للناس.

توصيف السمنة.. والدعم الرمسي
إىل  األمــر حيتاج  هــذا  أّن  فــوال  الدكتور  رأى 
ال  الذين  األطباء،  باجتاه  الــوزارة  من  مبادرة 
ميكنهم التحّرك دون دعم وغطاء رمسيني، وال 
وزير صحة  أي  كاهل  على  اللوم  رمي  نستطيع 
املسؤولية  ألّن  طبيًبا(،  يكن  مل  إْن  )خصوصا 
الصلة  أصحاب  املستشارين  على  تقع  األساس 
بعامل الطب، فإْن عجزوا عن إيضاح الصورة 
مبفهوم  يتعلق  مــا  يف  خــصــوًصــا  لــه  املناسبة 
وستغيب  ســـتـــزداد،  املشكلة  فـــإّن  الــســمــنــة، 
الصورة الصحيحة عن وضع السمنة يف لبنان 
أو  املجتمع  أو  الــفــرد  على  ســـواء  وتــداعــيــاهتــا 

االقتصاد.
وأعاد تأكيد أّن املشكلة تكمن يف توصيف السمنة 
كمرض، رغم أّن الناس يتعاطون مع املوضوع 
علًما  وزن،  وكأّنه جمّرد ختفيف  باستخفاف، 
بأّن السمنة سبب للكثري من األمراض كمرض 
القلب  وعلل  أنــواعــه  على  والضغط  السرطان 

والسكري والكثري الكثري من االمراض..
ولفت إىل أّن العقبة الكربى لدى الناس عامة 
هي أّنهم يسّلطون الضوء على األخطاء، فعلى 
سبيل املثال، لو أجرى أي طبيب 5000 عملية 
واحــدة ألي سبب  واخطأ يف  كلها،  وجنــح هبا 
الفاشلة  العملية  على  ــزون  يــرّك فإّنهم  كــان، 
وينسون االجنازات والنجاحات، لذلك األساس 
ونقابة  الصحة  ولــــوزارة  ــنــاس،  ال توعية  هــو 
األطباء الدور األبرز واألهم يف توعية الناس، 
فالعملية هلا فوائدها وسيئاهتا ككل عملية، ويف 
كأي  تكون هناك خماطر  قد  عملية مسنة  كل 
عملية أخرى، فعملية املرارة -على بساطتها - 

قد تتسبب احيانا خبطورة على املريض.
 أما ما يتعلق بشكل الشخص قبل أو بعد العملية، 
فإّن أي صبية أو شاب مههم األول واألخري هو 
الشكل، ألنه يؤثر على النفسية والعمل واحلياة 
االجتماعية، ولكن مع التوعية ملخاطر السمنة 
الصحية  الناحية  من  العملية  أمهية  يدركون 

حلماية أنفسهم من االمراض.

اجلراحات والتطور العلمي
القول  ميكننا  العمليات،  بأنواع  يتعلق  ما  ويف 
 Sleeve بأّنه إىل هذا التاريخ ال تزال عملييت
التحويل  على  قــدرة  األكثر   Mini by  Passو
والتحسني يف الشكل واملضمون، وهناك خطوة 
تصغري  عملية  حــول  كثرية  دراســات  و  جديدة 
لألشخاص  »الفم«  من  الــوزن  وانقاص  املعدة 

فقط،  كيلو  و15   10 بني  وزهنــم  يزيد  الذين 
العمليات  هــذه  تصبح  قد  سنتني  خــالل  ولكن 

موجودة رمسيا..
اللبناين يف  فـــوال احلــضــور  الــدكــتــور  ــنــاول  وت
املؤمترات العاملية مشريا إىل أّن مجيع املؤمترات 
ودور  الرمسي،  الطابع  هلا  فيها  شــارك  اليت 
وهذا  التسويق،  على  يقتصر  اخلــاص  القطاع 
عاملية  علمية  مــؤمتــرات   6 إىل  ُدعــيــت  الــعــام 
ُتــعــى بــالــبــدانــة، حبيث شــاركــُت يف »املــؤمتــر 
اختيار  جرى  حيث  لندن،  يف  للسمنة«  العاملي 
مركز BSC كمركز وحيد يف الشرق األوسط، 
إثــر مشاركيت يف  الكويت  مــن  عــدُت  ومــؤخــًرا 
مؤمتر طي هام، إذ مت تكرميي من قبل وزارة 

الصحة الكويتية وُمنحُت درًعا تقديرًيا.

بصمة  وضــع  استطعنا  كلبنانيني  بأّننا  وختم 
من  العديد  أّن  كما  القليلة،  قدراتنا  ضمن 
األطباء من عرب وأجانب يسألوننا عن  إمكانية 
العام  وهــذا  لبنان،  يف  التدريب  او  التمرين 
جمموعات  مرحلتني  على  استضفنا  بالتحديد 
من األطباء من حول العامل حيث أجروا متارين 
بشكل  أتوجه  أّنين  إىل  لبنان، هذا إضافة  يف 
الشقيقة  العربية  الـــدول  مــن  عــدد  إىل  دوري 
ميكننا  وعليه  املجال.  هذا  يف  األطباء  ألدرب 
الــقــول بـــأّن لبنان ورغـــم كــل أزمــاتــه ال يــزال 
واجبنا  ومن  الطبية،  امللفات  لبنان مرجًعا يف 
كل  على  اإلضـــاءة  كّنا  قطاع  أي  يف  كلبنانيني 

تطور جيري يف بلدنا.
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توقعات

بدأ مشوارها  منذ طفولتها ولم تدرك تفسيرا له

 السيدة روز.. تتوّقع  ظهور تجاذبات 
كالمية عديدة بين السياسيين

من أهم توقعاهتا السابقة:
- بّينت روز بأن هناك فرحة للسعوديني: وكانت 

بأن مسحوا للمرأة السعودية بالقيادة.
ملف  يف  مؤملة  والنتيجة  ودمــوعــا  حزنا  رأت   -
عن  فضيحة  وتوقعت  كــان.  وهكذا  العسكريني 

مرييام كلينيك.

أما توقعاهتا اجلديدة فهي:
يف لبنان: 

بني  عديدة  كالمية  جتــاذبــات  هناك  ستكون   -
السياسيني تظهر للعلن.

ــقــاء الــقــبــض عــلــى خــاليــا إرهــابــيــة نائمة  - إل
إضطرابات -  مظاهرات - غالء معيشي 

- لقاء بني فرجنية وجعجع قريب جًدا.
ولإلعالم  للعلن  يظهر  احلريري  سعد  الشيخ   -

خالفه مع بعض األشخاص من تيار املستقبل.
- الشتاء يف لبنان قارس جًدا.

- الوزير باسيل جربان نراه يف هجوم كالمي. 

يف سوريا:
قريًبا  ونشهد  بــاٍق يف منصبه  االســد  الرئيس   -

إجتماعا بني املعارضة والنظام.
الوطن  أرض  اىل  النازحني  وعـــودة  اإلعــمــار   -
العاملية  الشركات  من  كبريا  عــددا  سنرى  حيث 

يف سوريا
يف  العراق:

-  اإلعمار على قدٍم وساق.
يف مصر: 

- يد اإلرهاب متتد على مصر من جديد.

جاءت البداية حينما  كانت فتاة  صغيرة  ترى أشياء ال تفهمها ولم تِع ما هي تحديدا ولم تجد 
لها تفسيرا.. تقول أشياء ومن ثم تحصل إلى أن كبرت وأدركت بأنها ترى وتتوقع أشياء ال يقدر أي 
إنسان أن يراها.. وقد نمت هذه القدرة لديها بالمعرفة واإلجتهاد.  إنها السيدة روز التي التقيناها 
الرئيس  بفوز  أن توقعت  التي سبق  الحوار وأخبرتنا في سياقه عن توقعاتها 2018 وهي  في هذا 

األميركي )ترامب( على حد قولها.

يف اخلليج: 
ــم كــل الــصــعــوبــات  - رغـ
قطر  بني  املصاحلة  تــرى 
ــارات.  ــ والــســعــوديــة واإلمـ
سيصبح  اخلــلــيــج  ودول 
ــا تـــغـــيـــري جــــذري   ــهـ ــديـ لـ
سياستهم  تــتــبــدل  حــيــث 
قرار  وهناك   . اخلارجية 
السعودي  املــلــك  ميضيه 

يفّرح الشعب كثرًيا.

يف األردن: 
- اضطرابات أمنية.

يف إيران:
- ال تغيري يف امللف النووي 
خارجية  ووزيـــر  ــا  إطــالًق
جائزة  يتسلم  تراه  إيران 

او تكرميا.

يف دول الغرب:
- يد اإلرهاب تطال بريطانيا وفرنسا.

-  أعمال ختريبية يف عدد من الواليات املتحدة 
لفترة قصرية ولكن )ترامب( باٍق.

حركاته  رغــم  الفـــروف(  )ســريغــاي  روسيا: 
الزائدة املكوكية سنراه يف وعكة صحية متر على 

خري.
- عمل إرهايب يف روسيا.

أما على الصعيد الفين فقد توقعت اآليت:

على  سُتكرم  واصــف  مــى  القديرة  الفنانة    -
مسريهتا.

- عمل فين يقود ناصيف زيتون إىل العاملية.
- عمل حديث وفضيحة جديدة ملرييام كلينك.

إىل جانب  كــرم   لعادل  عديدة  فنية  مشاريع   -
املشاركة يف فيلم جديد.

- غياب فنان عريب.
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لــقـــاء

مسؤول  هنار  ليل  التقت جملة   2018 موسم  وبداية   2017 موسم  هناية  مشارف  على 
الذي حتدث  مــرداس  كــورال بريوت احلمرا  أكرم  فندق  واملشروبات يف  األغذية  قسم 
موسم  بريوت احلمرا على صعيد األعراس خالل  كورال  فندق  حققه  الذي  النجاح  عن 
عام 2017 .وذلك ملوقع الفندق يف وسط احلمرا وصالة األفراح املميزة بإرتفاع سقفها 

وخلوها من األعمدة إضافة إىل قوائم ألكل املتنوعة واخلدمة املميزه. 
فندق كورال بريوت احلمرا يعترب من اوائل الفنادق اليت قدمت وما زالت تقدم األسعار 
املدروسة من خالل عروض على مدار السنة .قدم فندق كورال بريوت احلمرا على مدار 
األخرى  الفنادق  وجعلت  باهرًا  اليت حققت جناًحا  العروض  من  العديد   2017 العام 

حتذو حذوها.
حسب أكرم مرداس متيز عام 2017 بعدد األفراح من خارج لبنان أي املغتربني واشقاء 
عرب وهذا يدل على ثقة الزبائن بالفندق و العروض املناسبة والبعيدة عن سوق املنافسة

سياسات املنافسة يتبعها الفندق من حيث اجلودة والنوعية.
أهم  ومشاركتنا يف  الزفاف  الصحيح إلقامة حفل  العنوان  كورال بريوت احلمرا  فندق 

املعارض خري دليل على ثقتنا جبودة خدمتنا من حيث املأكل واملشرب .
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أزياء أنطوان القارح بين نجمات العرب 
وملكات جمال أوروبا

مع  تعاوناته  القارح  أنطوان  اللبناين  املصمم  استكمل 
كندا  النجمة  مؤخرًا  فأنضمت  العربيات،  النجمات 
علوش لقائمة املشاهري اللوايت وضعن ثقتهن بأزياءه، 
فتألقت يف ختام مهرجان اجلونة السينمائي يف مصر 
االنظار  لفت  االخضر  الــزمــرد  بلون  حريري  بفستان 

ببساطته ورقيه على السجادة احلمراء . 
هذا وقد عاد القارح مؤخرًا من دولة االمارات العربية 
 Miss Europe منظمي  دعــوة  تلبيته  بعد  املتحدة، 
املسابقة  ليكون عضو جلنة احلكم يف   Continental
اجلمالية لعام ٢٠١٧ اىل جانب سبعة من أبرز األمساء 
كّل يف جماهلا ضمن حفل ضخم جرى تنظيمه يف فندق 

Palazzo Versace يف ديب .
املشتركات اللوايت مثلن ٢٠ دولة أوروبية تزّين مجيعًا 
 ، بالقارح  اخلاصة   Haute Couture ال  بتصاميم 
كما تألقت كل من مقدمة احلفل رانيا مذبوح، وامللكة 
املصمم  بأزياء   Anna Nicolaie الرومانية  السابقة 
الذي كانت مشاركته يف احلدث الدويل املقام يف ديب 
للمرة االوىل حمط متابعة من قبل وسائل االعالم، حيث 
والتلفزيونية،  الصحفية  املقابالت  من  العديد  أجرى 
العربيات  النجمات  مــع  تعاوناته  عــن  خالهلا  حتــدث 

والعامليات و عن مشاريعه الراهنة واملستقبلية . 
بالتحضريات  حاليًا  ينهمك  القارح  أنطوان  ان  يذكر 
األخرية ملجموعته اجلديدة لأللبسة الراقية قبل السفر 
اىل مسقط الطالقها يف السابع والعشرين من الشهر 
اجلاري ضمن عرض ازياء Ladies a la Mode املقام 

يف  سلطنة عمان .

موضة
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أطلقت مصممة األزياء »آية اجلوهري« جمموعة 
غريها  عن  تتميز  الــي  العربية  التصاميم  من 
الفكرة  استمدت  حيث  الــعــريب،  الطابع  بأخذ 
األساسية من اخليل واألحرف العربية، واستندت 

إىل املرأة العربية بشكل عام.
وأشارت »اجلوهري« يف تصرحيات خاصة إىل أن 
العربية  العباءات  تصاميمها تضم جمموعة من 
إضافة  عــربــيــة،  ــرف  وأحـ بنقوش  تتزين  ــي  ال
لعدد من الفساتني ذات النقش العريب املصنوع 

بالطباعة املخملية.
ــعــرض مــع أشــخــاص  وقـــالـــت: »ســأتــعــامــل يف ال
ــونــات شــهــرية مــثــل برافيا  مــهــمــني، ومـــع صــال
صالون، والذي سيشرف على جتهيز العارضات 
وفق  وجتهيزهن  واملــكــيــاج،  الشعر  ناحية  مــن 
مع  تكامال  ليشكل  واخلليجي،  العريب  الستايل 

فساتيين«.
وأضافت: »حتتوي تصميمايت على عباءات عربية 
وخليجية متيزها الكتابات العربية، كما مت صنع 
ارتـــداء  ميكن  حبيث  الشيفون،  مــن  القماشة 
على سبيل  املحجبة،  تتمكن  كي  فساتني حتته، 
املثال، من أن تلبس نفس العباءة مبختلف أنواع 
اللوك  تغري  أن  وميكنها  واحلفالت،  السهرات، 
اخلاص هبا بأشياء بسيطة متعلقة بالقطعة الي 

ترتديها حتت الشيفون«.

المصممة آية الجوهري تطلق مجموعة 
مبهرة للمرأة الخليجية

وعن الفكرة الي استوحت منها التصاميم، قالت 
»اجلوهري« أهنا أحّبت أن يكون اللباس املصمم 
مميز بإمكانية ارتدائه بأكثر من طريقة، مؤكدة 
أن قطعها »يونيك واليف تامي«، ممكن أن تلبسها 

البنت واألخت واألم، ألن موضتها ال تذهب.
اختياريها  سبب  أن  إىل  ايــة   املصممة  ونوهت 
للتصاميم يكمن يف أن املرأة العربية دائما هتتم 
طريقة  أن  إىل  مشرية  كبري،  حد  إىل  بنفسها 
اللبس لديها تتغري حبسب ستايل البنت، وتتجدد 

مع اإلكسسوارات والفكرة فقط.
وكشفت »اجلوهري« أن مشاريعها القادمة ترتكز 

على أشياء جديدة ومهمة للمرأة العربية، تساعد 
على التجديد وظهور ستايالت جديدة، مضيفة: 
باقي  ستايل  عن  مميز  ستايلي  يكون  أن  »أحــب 
وتلبس  خمتلفة  لــدي  القطع  حــى  التصاميم، 

بأكثر من طريقة«.
سبق  ملــا  إضــافــة  عملي  يتميز  »كــمــا  واختتمت: 
بالصباغة على القماش األبيض، أنا أعمل عليه 
بنفسي، وأصبغ على مستخدم الفالفيت، وأطبع 
باستخدام الكومبيوتر، مث أطبع األحرف العربية 
أبتكر  صباغة،  كله  فعملي  قماش خممل،  على 

أشياء جديدة وال أستعني بأي شيء من السوق«.

موضة
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تطلق عرض »آلهة الياسمين” بحضور الفت 

المصممة منال عجاج تختتم اسبوع 
الموضة في بيروت بعرض مبهر 

حبضور دبلوماسي وفين واعالمي كبري أطلقت 
املصممة العاملية »منال عجاج« عرضها اجلديد 
ــة الــيــامســن«، حبــضــور خنــبــة مــن أملــع  »آهلــ
ولبنان ومصر، إضافة  الفن من سوريا  جنوم 
لشخصيات دبلوماسية ورجال أعمال، يف »فور 
بريوت،  اللبنانية  العاصمة  يف  بريوت  سيزون« 
جمال  يف  ــدة  ــرائ ال الــشــركــة  »قوتنيل  بــرعــايــة 

األلبسة القطنية .
وقالت »عجاج« يف تصرحيات خاصة: »العرض 
حيكي عن سوريا، اليت تعين السيدة يف اللغة 
اآلرامــيــة، وهــي األوىل يف الــتــاريــخ والــعــامل، 
مغنية  أول  أورنينا  السماء  ملكة  عشرية  هي 
األمــرية،  املحاربة  ومسرياميس  التاريخ،  يف 
زنوبيا  وهــي  رومــا  حكمت  الــيت  دومنا  وجوليا 

حكاية املجد و اجلمال”.
التاريخ  خلد  سوريات  ملكات  »هــؤالء  وأردفــت: 
أمساءهن، ودون مسرياهتن النضالية، ليكتنب 
حكاية امسها سورية، بعد أن سطرن بطوالت 

حفظوا فيها الكرامة واألرض”.
»عــرضــنــا مميز  الــشــهــرية:  املصممة  وتــابــعــت 
للغاية، وأعتربه غري مسبوق، فهو حيمل فكرة 
جديدة وطرح جديد من تصميمي، يروي قصة 
الشرقية،  العروش  على  تربعت  صغرية  طفلة 

وكربت لتحمل اسم »سورية”.
وأضافت: »تناولت يف العرض أكثر من ثالثن 
سيدة سورية عظيمة، ممن صنعن البطوالت، 
وكان هلن أثر كبري ودور هام يف كتابة التاريخ 
السوري القدمي، واملعاصر، واإلسالمي، حىت 

اآلن”.
املصرية  النجمة  عــربت  خــاص  تصريح  ويف 
إىل  الفتة  بالعرض  هبجتها  عن  عــادل  شــريي 
سورية  تاريخ  من  طويلة  مراحل  خيتصر  أنــه 

واحلضارات اليت مرت عليها.
ومتنت شريي ملنال عجاج التوفيق يف مساعيها 
ــراز وجــه بلدها ســوريــة وخبــاصــة يف هذه  إلبـ

الظروف العصيبة.
خطاب  فاديا  مثل  عرب  جنوم  احلفل  وحضر 
وشريي عادل وروعة ياسن وأمين عبد السالم 
ــدور  ومــلــكــة مجــال  ــ ــن ق ــادي ــا شــلــفــون ن ومــرين

اوكرانيا وملكة مجال املغرب واالعالمي ميشيل 
قزي  وقدمت احلفل اإلعالمية اللبنانية ساشا 

دحدوح.
العاصمة  وكانت املصممة »عجاج« اختارت من 
ليكون  املوضة  وأسبوع  مكانا،  بريوت  اللبنانية 

.اليامسن«،  »آهلــة  لعرضها  جــديــدة  إطــالقــة 
عمايري«،  املنعم  »عبد  الفنان  خيرجه  الــذي 
ــاوي« عــلــى صعيد  ــرميــ ــ واملــوســيــقــار »إيـــــاد ال
املوسيقى، وميزج أخر صيحات املوضة والفن 

واملجد والتاريخ واجلمال.

موضة
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عقل فقيه 
يستقبل الشتاء 
من وسط بيروت 

ــاء  خــال فــتــرة قــصــرة اســتــطــاع مصمم االزيـ
جديدة  جمموعة  يقدم  ان  فقيه  عقل  اللبناين 
اسبوع  اطار  2018 ضمن  لشتاء  تصاميمه  من 
املوضة يف بروت و الذي اقيم يف جممع “ بيال 
“ وحتديدًا يف الوسط التجاري للعاصمة اللبنانية 
وســط حضور حشد من اهــل الفن و االعــام و 
املجتمع وعدد من الديبلوماسيني , حيث متيزت 
جانب  اىل  اخلــصــوصــيــة  و  بــالــرقــي  جمموعته 
و  استحسان  القت  اليت  لانتباه  امللفتة  االلــوان 

قبول احلاضرين .
يف  عرضها  مت  الــيت  املجموعة  ان  كشف  عقل 
اسبوع املوضة جرى اجنازها خال اسبوع واحد 
الساعة  مــدار  فريق عمله سعى على  ان  و  فقط 
اىل جتسيد حلم االناقة على ارض الواقع بالشكل 
نوعية  نقلة  وحيقق  االذواق  مجيع  خيدم  الــذي 
ملونة باخليال و العصر بكل ما حتمله الكلمة من 

معىن .
على حضور  حــرصــوا  الفنانني  مــن  عــدد  وكــان 
عرض عقل فقيه يف “ بيال “ وابرزهم ليال عبود 
زلزيل  عاء  و  قندلفت  دميا  السورية  املمثلة  و 

واخرين .

موضة
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كوني جميلة مع 

خبير التجميل 

اللبناني بيير لحود

مع انتهاء فصل الصيف تستقبل السيدات فصل 

اخلريف والشتاء ببشرة جمهدة تشوهبا العيوب 

والبقع السوداء بفعل مشس الصيف احلارقة ، 

ليضع بيري حلود خبري البشرة واملكياج اللبناين 

يف هذا التجمع كافة املعلومات اليت تتعلق جبمال 

للتعامل معها ،  التوعية  الطرق  وأحدث  البشرة 

االردنية عمان ،  العاصمة  قلب  هــذا  يف  حدث 

يف معرض نوفه لإلبداع بشارع الرينبو و برعاية 

للمكياج و   Inglot اكوافينا و منتجات من مياه 

مستحضرات Derma للعناية بالبشرة ومشاركة 

واسعة من خمتلف الشخصيات اليت هتتم هبذا 

املجال يف االردن .

بتغطية واسعة من قبل  التجمع  كما وحظي هذا 

باإلضافة  واجلمال  املوضة  بفنون  املهتمني  كافة 

من  االمســاء  اهــم  قبل  من  تغطية خاصة   اىل 

من  و  االجتماعي  التواصل  وسائل  على  املؤثرين 

قبل وسائل االعالم االردنية والعربية ومن ابرزها 

اذاعيت روتانا وفن وتلفزيون رؤيا ، 

علما بان احلضور الالفت هلذا التجمع من قبل 

التواصل  شبكات  خمتلف  على  املؤثرين  اشهر 

االجتماعي وحضور مميز لسيدات املجتمع املحلي 

والشخصيات االعالمية االردنية والعربية .

بيري  اللبناين  بالبشرة  العناية  خبري  بــان  علما 

حلود سوف قام بتقدمي ابرز النصائح للسيدات 

يف هذا املوسم والتأكيد على ان  ترطيب البشرة 

رطوبة  على  للحفاظ  املناسبة  املنتجات  واختيار 

ومجال البشر و قام بعرض اهم تقنيات و الوان 

املوضة ملومسي اخلريف و الشتاء.

جــمــال
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الحمل
من 21 آذار/مارس إىل 20 نيسان/

ابريل

هذه الفترة ال جمال عندك للنقاش، فعنادك يغلب 
قلبك الطيب.

أحد  والسيطرة على احلبيب  التملك  ً: حب  عاطفيا 
أهم ركائز عالقاتك.

 احلجر الكرمي : املاس 

األسد
 32 إىل  متوز/يوليو   23 من 

آب/اغسطس

التعبري  يف  ومستقيم  واضح  أسلوب  لديك  يكون  قد 
عن رأيك.

عاطفيا ً: قد تكون ُملحا جًدا كي تصل إىل مبتغاك.
احلجر الكرمي :املاس.

القوس
2/نوفمرب-  تشرين   23 من 

إىل 21 كانون 1/ديسمرب

الفلسفي  املنظار  األمــور من  التعمق يف  األفضل  من 
لتجنب الوقوع يف املشاكل.

عاطفياً : هذه الفترة انت باحث عن احلب، وعاطفي 
وعاشق من الدرجة األوىل.

احلجر الكرمي :الياقوت.

الثور
من 21 نيسان/ابريل إىل12 

أيار/مايو 

أنت عنيد جدًاهذا األسبوع، ال تنصاع آلراء أحد وال 
هتمك النصيحة.

ــدًا وعــاطــفــي وتــتــعــلــق كثريًا  ً: حــنــون جـ عــاطــفــيــا 
بالشريك.

احلجر الكرمي :الياقوت.

العذراء
من 42 آب/اغسطس إىل 22 

أيلول/سبتمرب

مــن األفــضــل أن تبحث عــن الــكــمــال، وأنـــت سيد 
نفسك وقد تتحول إىل عدائي إذا واجهك أحد.

عاطفيا ً: حتب العزلة، وتفضل أن تبقى بعيدًا عن 
العامل.

احلجر الكرمي :العقيق.

الجدي
من 24 كانون1/ديسمرب إىل 

20كانون2/يناير

الرأي خصوًصا  وإبداء  واملشاورة  الكالم  انت كثري 
يف األمور التجارية.

ً: انـــت خمــلــص لــلــشــريــك  رغـــم هتافت  عــاطــفــيــا 
املعجبني.

احلجر الكرمي :العقيق.

الجوزاء
 21 إىل  أيار/مايو   22 من 

حزيران/يونيو

النظرة  مــن  الــنــاس  على  حتكم  سطحيا  تكون  قــد 
األوىل.

عاطفيا ً: انت واقعي، وعقلك يعمل بسرعة.
احلجر الكرمي :البلور .

الميزان
من 23 أيلول/سبتمرب إىل 23 

تشرين 1/اكتوبر

من األفضل أن يكون لديك صديق ويفّ واحد تشاركه 
يف كل شيء.

فالسعادة  الوحدة.  وال حتب  متردد،  ً:أنت  عاطفيا 
عندك هي احلياة.

احلجر الكرمي :الفريوز.

الدلو
إىل  2/يناير  كانون   21 من 

18 شباط/فرباير

من األفضل أن تعتقد أن اإلستقرار واإلكتفاء أهم 
من الثروة.

عاطفيا ً: قد تكون عاشقا للملذات، أنت تبحث عن 
احلب املثايل.

احلجر الكرمي :الياقوت األزرق 

السرطان
إىل  حزيران/يونيو   22 من 

22 متوز/يوليو

حتب اإلطراء وال تتقبل الرفض، وأنت حباجة إىل 
احلب واإلهتمام.

من  مع  خصوًصا  وعاطفي،  خيايل  أنت   :ً عاطفيا 
حتب، ورومانسي جدا.
احلجر الكرمي :الزمرد.

العقرب
من42 تشرين 1/اكتوبر إىل 

22 تشرين2نوفمرب

أي  حساب  على  العمل  يف  وقتك  تقضي  أن  تفضل 
شيء آخر.

على  باألسف  تشعر  وال  أبــدًا  تتنازل  ال   :ً عاطفيا 
األخطاء اليت ترتكبها.
احلجر الكرمي :املرجان

الحوت
إىل  شباط/فرباير   19 من 

20 آذار/مارس

تفضل  لكنك  تكون صديقا حمبا،  قد  األيــام  هذه 
مصلحتك على كل شيء.

جوانب  كــل  على  وتسيطر  رقــيــق  قلبك   :ً عاطفيا 
عالقاته.

احلجر الكرمي :الياقوت األمحر.

األبــــــــراج
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الكبة الكرزية

طريقة تحضير الكبة الكرزية:

1 - ضعي الربغل يف املاء البارد ملّدة 10 دقائق 
كي يطرى،

2 - بعدها صّفيه وجّففيه جّيدا من املاء.

3 - بواسطة مكنة فرم اللحمة، افرمي اللحمة 
على دورين لكي تنعم جّيدًا بعد أن تضيفي معها 

الربغل والبصل والنعنع والبهارات وامللح. 

4 - مّث ادعكيها جّيدًا بالثلج كي تأخذ بعضها 
وضعيها جانبًا كي ترتاح.

ُتشوى،  لكي  بالزيت  وقّليها  الكّبة  كبكيب   -  5
وبعدها قّطعيها إىل نصفني مثل الصورة.

-6 ويف مقالة سّخين مرّبى الكرز وضعيه داخل 
الكبة وأخريًا زّيين بالصنوبر

الكّبة هي أكلة شرقية يشتهر هبا كل من سوريا، لبنان، األردن، فلسطني، مدينة املوصل العراقية والكويت، وهي 
ختتلف من بلد إىل آخر من حيث الشكل والطعم وطريقة التحضري واإلعداد والتقدمي.

حتّضر الكبة عمومًا من الربغل واللحم الطازج، حيث ختلط قطع اللحم مع الربغل املغسول واملصفى، وتوضع يف 
اجلرن احلجري، وتدق مبدق خشيب إىل أن خيتلط اللحم مع الربغل وميتزجا معًا ويصبحا كالعجينة اليت تؤخذ 
وتكبكب وُتحشى بلحم الضان املفروم واملقلي واملخلوط باملكسرات من اللوز أو اجلوز أو الصنوبر، مث ُتقلى بالسمن أو 

بالزيت وتقّدم لألكل.

الكبة الكرزية تطهى مع مثار الكرز أو مرىب الكرز إلضافة نكهة مميزة، جربيها لعائلتك

مقادير الكبة الكرزية:

ناعما  مفروم  بقر  حلم  كيلو  نصف 
مأخوذ من الفخذ

60غ بصل 
20غ نعنع

رّشة قرفة
رّشة هبار حلو

300غ برغل خشن 
8 مكعبات ثلج 

15غ صنوبر 
75غ مرّبى الكرز 

6غ ملح

مطبخ
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سماحة الشيخ شفيق يموت 
شخصية دينية لبنانية فريدة

يف تاريخ كل أمة و يف حياة كل دولة متر 
و  األرفع  املكان  هلا  يكن  كثرية  شخصيات 
احلضور األبرز  خصوصا اذا كان هلا متيز 
غين  لبنان  و  اآلخرين  عند  ووقع  بذاهتا 

بتلك الشخصيات منها :
لبنان  الذي ضج  الشيخ شفيق ميوت  العالمة  مساحة 
 ، رجاله  بأيدي  الرجال  يبىن  لبنان  كان  وقت  يف  به 
ففي عام 1950 برزت شخصية مساحة الشيخ شفيق 
ميوت حبلتها العلمية و الفكرية املؤثرة فكان القاضي 
و املرشد و السياسي الديين و العريب املؤمن بدينه و 
عامل  يكن  فلم   ، سلم  و  عليه  اهلل  نبيه صلى  شريعة 
الدعوة  و  للعطاء  مثاال  كان  بل  ديين اسالمي فحسب 
أعماله  و  احلقة  بأقوله  املتمثلة  الرجولة  و  النصح  و 
اللبنانية حىت  اخلالدة و كلمته املسموعة يف األوساط 
و قد   . و االسالمي  العريب  القرار  وصلت اىل مراكز 
عهد  يف  الشرعي  القضاء  عــرش  على  مساحته  تربع 
الذي  اهلل  رمحــه  عاليا  حممد  الشيخ  املفيت  مساحة 
العطاء  و  الفكر  الندرة يف  الشيخ شفيق  رأي بسماحة 
و التدين و حب الوطن ، فمن اجنازته تنظيم القضاء 
و  القضايا االسالمية  الدفاع عن   . لبنان  الشرعي يف 
العربية ، بث األلفة بني اللبنانيني و فرض التعاون فيما 
الفكر  أصحاب  و  السياسيون  حوله  التف  حىت  بينهم 
باقية  تــزال  آثــار ال  وله  االجتماعي  التأثري  و  الــرأي  و 
األثر حىت يومنا هذا يف دار الفتوى و القضاء الشرعي 
و االوقــاف االسالمية و مواقف حيتذى هبا حفر  هلا 

تاريخ لبنان قالدة البقاء و التأسي هبا .

   بقلم الشيخ خالد سليم ميوت
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البطالن في لعبة 
المواي تاي حسين 

نعوس و حسن 
نعوس من نادي 

شوغن ٣ بشامون 
حب كبير لهذة 

اللعبة و شوق لخوض 
البطوالت المحلية 

واالقليمية والعالمية 
لرفع اسم لبنان

رســـالة عاشقـــة
يا حائًرا هبوى اجلماِل مــعّذُب
يا عاشًقا قلًبا يذوُب ويعـــتُب
يا موعًدا حلًوا ُيطلُّ ببســـمٍة
وفىًت هبًيا حني يعرُف يهــرْب
وعجيُب أمرِه يف الغوايُة مـولٌع
عن حّبه دوًما يتوب ويـــرهُب
حريى أنا يف حّبه لو أنـــّـه
 قمٌر بليلي باملحبِة يكـــــتُب

فأنا احلروف على السماء يضيئها
وأنا مجاله حني يلهو ويطـــرُب
يا ُملهًما ملَس الغرام بنظـــرٍة
من بعد حّبَك إن قليب يتــــعُب
وأرى الوروَد وليس ُيفرُح لوهنا
ما مل أكْن عطًرا بقلبِه ُأســكـُب
يا هادئ العينني ســّلْم مــرة

ا تقـــُرُب فعساك إْن بادلَت حبًّ
 يا عاشًقا تبكي احلياُة قصــيدًة
دعين وما قال الوشاة وكـــّذبوا
واقتْل ظنويَن إن ظفرُت ببغـييت
ما بعَد حّبك يف فؤادَي مذهــُب
تأيت إيّل كدمعٍة من فرحــــٍة

بالشوِق يف خّدي تسيُل وُتسكـُب
أو قبلٍة مسح الوداع برمســـها
وكذا املحّب من املوّدع يرغـُب

فارجع كما األّيام ُترسل شوقــها
حلن القلوِب هو الفناء األصـعُب
متشي احلياة سفينٌة حمتـــارُةٌ

يف حبرها شبَّ احلريق األغرُب
ال ماُؤه عذًبا يســـوُغ شرابُه

بل قاتٌل مأَل الّدمـــاَء وُيشرُب
 يا خيبًة لو مل تكْن انت الـــذي
زرَع االماين يف طريقي ويكذُب
فتضيُع أشواُق السنني بلـــحظٍة

وكذاك اعماُر املتّيِم ُتـــنهُب
حّظي بقربك حظُّ تبليغ اهلـــوى
أي هاجًرا عاد الغراب األْشـَيُب

تْبكي النجوُم وكاد ُيحبس ضــوؤها
يف عني قارئِة تــسري وُتغلُب

إين وهبتك يف اهلوى عهَد الـهوى 
هل أنت يف عهد املحّبِة تلعـُب؟

عبد القادر كرزي



أقامت نقابة العاملني يف اإلعالم املرئي واملسموع 
يف  النخيل  مطعم  يف  االول،  السنوي  عشاءها 
الرياشي  ملحم  اإلعــالم  وزيــر  برعاية  ضبية، 
ايلي  أندريه قصاص، حضره  ممثال مبستشاره 
الـــوزراء  جملس  رئيس  نائب  ممثال  حاصباين 
وزيــر  حاصباين،  غسان  العامة  الصحة  ــر  وزي
“التيار  سر  أمــني  كيدانيان،  اواديــس  السياحة 
وزيــر  ابراهيم مســراين ممثال  الــوطــي احلــر” 
اخلــارجــيــة واملــغــتــربــني جـــران بــاســيــل، رئيسة 
النقابة  جملس  واعــضــاء  جبور  ــدىل  رن النقابة 

وحشد من الصحافيني واإلعالميني .
ألقت النقيبة جبور كلمة حتدثت فيها عن تأسيس 
النقابة والعقبات اليت واجهتها، وقالت: “نظمنا 
املوارد  بعض  لتأمني  االول  السنوي  العشاء  هذا 

االضافية للنقابة ولتعزيز حضورها.
الرياشي،  الوزير  كلمة  قصاص  ألقى  بعدها، 
قال فيها: “شرف يل أن أكون اليوم بينكم زميال 
وممــثــال لــوزيــر زمــيــل، وهــو الـــذي عــاش مهوم 
املهنة قبل أن ينتقل إىل موقع يستطيع من خالله 
املسامهة يف معاجلة هذه اهلموم وأسباهبا. من 
الوزير ملحم الرياشي إىل كل زميلة وزميل ألف 
لليأس  حتية وألف وعد بغد مشرق ال مكان فيه 
واإلحباط على رغم كثرة الضباب وإنعدام الرؤية 
كيدانيان  الــوزيــر  سلم  ــك،  ذل بعد  الــواضــحــة، 
وقصاص وجبور دروعا وبطاقات شرف لكل من 
االعالميتني سعاد قاروط العشي وجاندارك إيب 
زيد فياض، كما سلم رئيس تيار “صرخة وطن” 
للنقيبة، وبعدها أحيا احلفل  جهاد ذبيان درعا 

الفنان سعد محدان بوصالت فنية منوعة.

العشاء السنوي األول 
لنقابة العاملين 

في االعالم المرئي 
والمسموع

ممثل الوزير رياشيالنقيبة جبور

مقدمة احلفل 
مىن العلي

مجتمع

االعالمية 
سعاد قاروط العشي

األستاذ 
جهاد ذبيان

االعالمية 
جان دارك 

أبو زيد 
فياض
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مجتمع
عيد ميالد الجراح التجميلي هراتش سغبزريان

احتفل اجلراح العاملي االول بلبنان هراتش سغبزريان بعيد  ميالده حبضور األحبة واالصدقاء وكوكبة من اهل الفن واالعالم،  يف الرجينسي باالس، 
وهو مل حيتفل باستقبال سنه جديده لعمره فحسب، اذ عمد ككل سنة ان يكرم مبيالده اشخاصا لطاملا احبهم واوهلم كانت الفنانة الكبرية  رينيه 
ديك اليت كان الدكتور هراتش اول من كرمها مبهرجانه” الزمن اجلميل اواردز” بدورته االوىل ، ويف ليلة ميالده اصر على تكرميها مرة اخرى 
كلمسة وفاء منه هلا ولفنها ، وبعدها كرم االعالمية املتميزة ماتيلدا فرج اهلل الهنا فازت هذا العام جبائزتني كأفضل حماورة للعام 2017 من مصر 
ومن الكويت ليفاجأ احلضور بعدها بتكرميه لالعالمية القديرة مهى سلمى ملسريهتا احلافلة بالنجاحات وجلرأهتا باملجاهرة يف حواراهتا الصحفية 
من اهنا خضعت النامله  السحرية للتجميل ، بعدها كرم النجم اللبناين عبد املجيد جمذوب مث فنان الشعب صالح تيزاين ابو سليم الذي متىن 
هلراتش العمر املديد واملزيد من النجاحات، كما كرم الكاتب واالعالمي طارق سويد مهنأ اياه على تكرميه يف الكويت، ليعود ويكرم الشاعر طوين 
ايب كرم الذي صاغ نشيد مهرجان”الزمن اجلميل”، ومل يبدأ االحتفال بعيده اال بعدما اىب ان يكرم والدته وليشكرها على املأل من قلبه لرعايتها 
له وتضحياهتا، وبالتايل ليهنأ الفنان جورج وديع الصايف على مرور 25 سنه على زواجه وهتنئة االعالمية هال املر الذي صودف ايضا مرور السنة 

االوىل على زواجها، 
 قدمت احلفل السيناريست داليا احلداد، وغنت املطربة فلة وتلتها املطربة اليسار بعدما فاجأت الدكتور هراتش بفرقة موسيقية لتزفه ليلة عيده، 
وقدمت الراقصة ليال احلى تابلوهاهتا ، وكان احلضور خنبة من اهل الفن والشعر واالعالم الذين غنوا للدكتور هراتش ورقصوا وقدموا له ارق 

االمنيات بالعمر املديد وباملزيد من النجاحات واالبداعات، كما حضرت ملكة مجال املغرب الشرفية فاطمة الزهراء احلفل..
 كل عيد والدكتور هراتش بالف خري والعقىب للمائة عام من السعادة والنجاحات.
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راغب عالمة احيا حفاًل غنائيًا 
في »ميرت رويال« قبرص 

ــال«  يف  قربص  أحيا النجم راغــب عالمة حفاًل غنائًيا يف فندق »مــرت روي
االعالمية  احلفل  قدمت  وقــد  النجم،  حميب  من  حشد  حضور  يف  التركية 

اللبنانية داليا كرمي.
ــة مــنــوعــة مـــن أمجـــل أغــنــيــاتــه الــقــدميــة  ــاق ــل ب ــة خـــالل احلــف وقــــدم عــالم
ــكــمــان الــفــنــانــة ديــفــانــيــســا ازاد. ــعــزف عــلــى ال ــال ــدة، ورافــقــتــه ب ــ ــدي  واجلــ

الــقــى عــالمــة كــلــمــة يف املــنــاســبــة شــكــر فــيــهــا ادارة فــنــدق »مـــرت  ــد  ــ وق
العربية. ــدول  الـ ومــن خمتلف  بــالــرائــع  الـــذي وصــفــه  ــال« على احلــضــور  ــ  روي

مجتمع
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عفيف كشلي 

رئيسا لجمعية تجار 

كورنيش المزرعة

هيئة  املــزرعــة”  كــورنــيــش  جتــار  “مجعية  انتخبت 

الكورنيش”  امنــاء  “آلئحة  وفــازت  إداريــة جديدة، 

النتيجة  وجــاءت  بالتزكية،  عضوا   12 من  املؤلفة 

بعد توزيع املناصب على الشكل التايل: 

عفيف كشلي رئيسا للجمعية، حممد رفاعي  نائبا 

أول للرئيس، عبد الغين طحان نائبا ثانيا للرئيس، 

احلالب  غازي  هيثم  للسر،  امينا  محدان  يوسف 

للعالقات  مديرا  غالييين  ماهر  د.  للمال،  أمينا 

للجمعية،  عاما  مديرا  البساط  مازن  د.  العامة، 

االداريـــة،  للشؤون  مــديــرا  الــرمحــن محصي  عبد 

وامحد  تنري  وجهاد  صــرا  وعلي  صباغ  مصطفى 

خطاب أعضاء مستشارين.

مجتمع
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ربيع الجميل افتتح الملهى الخاص به "لـيل" مجتمع
في االشرفية بحضور شخصيات ووجوه بارزة

االعالمية  الشخصيات  األشرفية - بريوت، حبضور عدد كبري من  "لـيل" يف منطقة  به  الليلي اخلاص  امللهى  ربيع اجلميل  اللبناين  النجم  إفتتح 
واالجتماعية باالضافة اىل أصدقاء وزمالء ربيع املقربني.

ومقابل سطوع جنمه يف عامل الفن، احب "اجلميل" ان خيوض هذا املجال وان يفتتح امللهى اخلاص به كي يلتقي االصدقاء واملحبني ومجهوره الكبري 
فيه.وعن اسباب اختياره خوض املجال التجاري من خالل ملهى خاص به، شدد "اجلميل" ان سبب افتتاحه لـ "ليل" ليس جتاريا بل من أجل ضم أكرب 
عدد من اجلمهور ليكون قريبًا منهم كي يسهروا ويفرحوا يف لبنان. وعن اختيار اسم "لـيل" للملهى، اشار "اجلميل ان  الليل هو لعشاق السهر واحب 

ان يسمي امللهى بـ "ليل" كي خيتصر الكثري من الليايل اجلميلة يف اجوائه الرائعة ومكانه اخلاص.
ويف ليلة اإلفتتاح، شارك "اجلميل" احلضور فرحته ضمن اجواء مليئة بالسعادة والفرح، فغنوا ورقصوا على انغام امجل االغنيات والتقطوا العديد 

من الصور ليتشاركوها مع مجهور رواد السوشال ميديا ولتعريف اجلميع عن ملهى 
"ليل" الراقي.

  خالل السهرة غىن "ربيع اجلميل" باقة من أمجل األغاين املنوعة  وتفاعل معه 
الساهرون وصفقوا له حبرارة ورقصوا على انغام اغنياته.

ربيع  يتابع  أخرى،  من جهة 
حيث  الفنية  أعماله  اجلميل 
ــع  ــي ــصــور خــــالل االســاب ســي
أغنية  كليب  فيديو  املقبلة 
ــعــادي" الــي احتلت  "فـــوق ال
املراكز االوىل لبنانًيا وعربًيا.
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تأسس نادي ناصر يف مطلع السبعينات استنادا اىل نظامه الداخلي ، وهو إطار عمل نوعي طوعي يعمل على حتقيق اهداف وبرامج يف جمال الوعي 
الثقايف واالجتماعي والرياضي وذلك من خالل رعاية املتطوعني وتنمية خرباهتم بالتعاون مع اجلهات املعنية واملهتمني يف هذه املجاالت وصوال اىل اداء 

بيئي فاعل على صعيد الوطن واملجتمع والفرد.
متيز نادي ناصر حبضوره وتفاعله مع كافة الشرائح يف حمافظة البقاع وبأنشطته املتميزة وازدياد عدد الراغبني باالنتساب اليه من شرائح خمتلفة.

أما أهداف النادي واليت مت حتقيقها خالل هذا العام عرب نشاطات ثقافية واجتماعية ورياضية ضمن اجندة ذات ختطيط هادف وتتمثل بـ: 
1 - حتقيق اهداف ومهام النادي يف املجال البيئي من خالل املشاركة الفاعلة يف املجتمع

2 - نشر الثقافة والتوعية من خماطر االنترنت لدى افراد املجتمع وتنمية فكر الشباب وصوال اىل حتقيق التوعية. 
3 - تنمية السلوك املعريف والوجداين واملهاري لدى أفراد املجتمع والسيما فئة الشباب يف كل ما يتعلق باملناسبات االجتماعية منها ومفاهيمها وقضاياها

4 - االسهام يف توعية الشباب وإذكاء الشعور الوطين والعمل التطوعي لديهم يف سبيل احلفاظ على ومحايتها
5 - حتديد مشكالت التلوث البيئي وخصوصا مشكلة هنر الليطاين واملشاركة بإجياد احللول هلا وفق االولويات ، واحلد من التلوث جبميع أشكاله

نادي ناصر الثقافي االجتماعي والرياضي
مجتمع
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كتبت وقالت إحدى السيدات: كنت أمتىن من أوالدي أن يدركوا الثمن الذي أدفعه 
كل يوم ألجل أن يسمعوا تكة املفتاح؟؟

مفتاح والدهم يف الباب وإحساسهم باألمان أنه.. وصل توقفت أمام هذا املعىن 
كثرًيا!! 

غريب هذا اإلحساس اليت تشعر به هذه املرأة عندما يصل زوجها إىل البيت تشعر 
باألمان والطمأنينة ويهدأ قلبها.

وقالت إحداهن: عندما كنت أمسع مفتاحه كنت أشعر باإلختناق؟ وصل هذا؟ الذي 
يسحب كل طاقيت ومساحة حرييت وإحترامي. كنت أشعر من دونه أنين إنسانة 

وعندما يفتح الباب كنت أمتىن املوت صّدقوين اىل هذه الدرجة.
وإعتراف من سيدة أيًضا: مل يكن وجوده يهمين وحىت غيابه: هو يأيت إىل البيت 
فقط عند النوم: يأكل يستحم ويلقي التحية على أوالده وخيرج كل ليلة مع أصحابه. 
مل يدري يوًما كيف كان يومنا من لديه جامعة.. من مريض من مكتئب هل انا تعبة 
أم يائسة. أم حزينة مل يكن األمر يعنيه وأعظم مشاركة له أنه كان يسمعنا على 
العشاء عندما ُكّنا نتكلم مع بعضنا فقط. ورغم معاناة هؤالء السيدات إال أنه هناك 

أيًضا زوجات تنتظر على نار تكة مفتاح زوجها.
تقول هناك سعادة ال توصف  املفتاح  بأمان غريب مع صوت  تشعر  إمــرأة  هناك 
ودون سقف من غري محاية  كان خاٍل  بيتها  وكأن  البيت  يأيت زوجها إىل  عندما 
وأمان وهذا الشعور كانت كل يوم تشعر به وتشعر بأهنا وحيدة طوال النهار وتنتظره 

كل يوم بفارغ الصرب..
وحلظة السعادة عندما يدخل هذا الزوج املحب الذي جيعلها تبتسم ويشعرها بأهنا 
امللكة الوحيدة يف هذا العامل املتوجة على عرش قلبه واالوالد تقول ايًضا ينتظرون 
طبيعة  هي  هذه  إلسعادهم  دائًما  يسعى  الذي  املكافح  احلنون  األب  ألنه  حضوره 
احلياة دائًما هناك نقيض لكل شيء. هناك رجال ُكثر تدفعهم طبيعة عملهم أو 

مسؤولياهتم أو ضغوطات احلياة او تربيتهم منذ الصغر تدفعهم اىل القسوة.
وهنالك رجال تزرع يف قلوب زوجاهتم كل احلنان واحلب وتعود له أضعاف كلمة 
طيبة ترضيها وتسعدها. أما الرجل الذي يتعامل بقسوة وبرودة مع زوجته هو يزرع 
القسوة واألسى واالنانية يف قلبها دون أن يدري.. أو أنه يدري وال يهتم.. يوًما ما 
ستتكسر وتتحّرر منه ويبقى وحيًدا مع قسوته وقلبه اخلايل من املحبة.. أشعر دائًما 

أن احلياة عادلة جًدا يف أهنا ما نفعله يعود إلينا والذي نزرعه سوف حنصده.

تكة المفتاح
وإعترافات زوجات

أمال فقيه عويل
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