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صورة
وخبر

خالد صاغية

ّ
حرب الحريري االستباقية

ً
سنة ّ
قمرية واستقبلوا أخرى ضمن احتفاالت ّ
عمت البالد خالل األسبوعني املاضيني .وقد احتفلت
ّودع الصينيون
الصينية أمس بآخر أيام العيد ،أو بـ«يوم القناديل» ،فأضاءت املصابيح ّ
ّ
امللونة ،وأطلقت التنانني
املدن والضواحي
الراقصة في شوارعها( .رويترز)

 | FLUENCEاألبراج
الحمل

هذا الشهر ،ستمضي وقت ًا ممتع ًا برفقة
العائلة .لكن من الناحية العاطفية،
ستشعر ببعض الغيرة .ال تخف ،ستلقى
 Fluenceالجديدة وتنسى الهموم.

الثور

تظن أنك دائم ًا على حق؟ انتبه قد
تكون على خطأ .في آذار ،تأتي حياتك
العاطفية في المرتبة الثانية ،مباشرة
بعد .Fluence

الجوزاء

تشعر بقلق شديد خاصة أثناء النوم.
استرخ قلي ً
ال وفكّ ر براحتك .هناك حلّ
سريع يبدأ بحرف .Fluence

السرطان

حياتك االجتماعية نابضة هذا الشهر.
ستكون صداقات جديدة .وفي آذار سيقع
ّ
نظرك على  Fluenceللمرة األولى.

األسد

تتأثر كثي ًرا بأفكار اآلخرين .ال تحاول
المستحيل لتؤثر بمن حولك؛ يكفيك
 Fluenceلترضي الجميع.

العذراء

عاطفياً ،بينك وبين الشريك قد طال
الخصام .بات من الضروري أن تفتح صفحة
جديدة في حياتك ،عنوانها .Fluence

القاهرة :نانسي نجمة الطفولة
ّ
السحرية»،
م ��ع ش ��ري ��ط «ال� �ش� �ج ��رة
ي�ف�ت�ت��ح «م �ه��رج��ان ال �ق��اه��رة الدولي
لسينما األط �ف��ال» دورت ��ه العشرين.
امل �ه��رج��ان ال � ��ذي ي�ن�ط�ل��ق ف ��ي الرابع
ّ
ويستمر حتى الـ11
من آذار ( ّم��ارس) ً
م �ن��ه ،ي� �ق ��دم م ��روح ��ة م ��ن األف �ل��ام من
ِّ
وسيكرم
 52دول��ة نالت جوائز ع��دة.
ع � � ��ددًا م� ��ن ال� �ن� �ج ��وم ال� ��ذي� ��ن أدخلوا
ال�ف��رح والبهجة إل��ى ق�ل��وب األطفال،
م��ن بينهم ن��ان�س��ي ع �ج��رم .ستفتتح
ّ
ّ
بعدما
اللبنانية امل�ه��رج��ان،
املغنية
ً
اخ �ت��ارت �ه��ا «ال �ي��ون �ي �س �ي��ف» سفيرة
للنوايا الحسنة في الشرق األوسط.
ك �م ��ا س� �ي� �ك � ّ�رم امل � �ه ��رج ��ان مجموعة
م��ن ال�ن�ج��وم امل�ص��ري�ين أم �ث��ال يحيى

الميزان

أنت في سباق دائم مع زمالئك في
العمل .انتظر قليالً!  Fluenceستقودك
إلى المرتبة األولى.

العقرب

تشعر بتعب رهيب .لكنك سرعان ما
ستستعيد النشاط والحيوية
وستتحرك
ّ
بسرعة كبيرة وأنت جالس ...داخل
.Fluence

الفخراني ،وعبد الرحمن أب��و زهرة،
وس� �م� �ي ��رة ع �ب��د ال� �ع ��زي ��ز ،ومحسنة
توفيق ،وأشرف عبد الباقي ،وعفاف
راضي ،وأحمد نبيل ،وطلعت عطية،
وم �ح �م��د ث � � ��روت ،وش ��وق ��ي حجاب،
ومحمد هنيدي.
ف �ي �ل��م االف� �ت� �ت ��اح س �ي �ك��ون «الشجرة
ّ
السحرية» الذي يحمل توقيع املخرج
البولوني أندريه ماليسكا،
تدور أحداثه في قالب درامي خيالي،
وي� �ت� �ن ��اول ث�ل�اث ��ة أط� �ف ��ال يكتشفون
شجرة بلوط سحرية ،ويستخدمون
مقعدًا صنع من أخشاب هذه الشجرة
ملنع أهلهم م��ن الهجرة ،وتركهم مع
ّ
عمتهم.

أط �ل��ق ال��رئ �ي��س س�ع��د ال �ح��ري��ري ف��ي ج�ل�س��ة م�ج�ل��س ال � ��وزراءّ ،أول م��ن أمس،
ّ
استباقيًا إلمرار رؤيته ملشروع املوازنة .قال كالمًا كبيرًا عن حكومة
هجومًا
ّ
ّ
يوحي كأن حكومة كهذه ال يمكنها االستمرار ما لم يبصم
ة
الوطني
الوحدة
ّ
شركاؤه فيها على كل اقتراحاته في الشأنني االقتصادي واالجتماعي .هكذا
فهم الشراكة ،وهكذا أع��اد فهمها بعد زي��ارة دمشق .وف��ي غمرة دفاعه عن
ّ
ّ
بأولويات الناس
عشوائيًا بني التزام الحكومة
طروحاته ،مزج الحريري مزجًا
وفرض الضرائب على أولئك الناس أنفسهم.
ّ
الضرائب كأنه خيانة ملطالب الناس،
فقد ً بات ّأي صوت يرتفع في وجه زيادة
ّ
ب��دال م��ن أن ي�ك��ون دف� ً�اع��ًا ع��ن مصالحهم .أو ك��أن��ه عرقلة مل� ّش��روع اإلصالح
لحكومة الحريري ،بدال من أن يكون محاولة لوضعه على سكة صلبة .وهذا،
على ما يبدو ،نابع من البعد عن هموم الناس ،وعدم القدرة على ّ
تحسسها،
ّ
يرشد
نتيجة التاريخ الطويل ملالعق الذهب والقصور العاجية .أحد ما يجب أن ً ّ
القيمة املضافة مثال تؤثر
بعض القوم إلى أرض الواقع ،حيث الضريبة على ّ
املعيشي لألسرة اللبنانيةّ .أي مسؤول يوقع زيادة هذه الضريبة،
في املستوى ّ
ّ
يجب أن يعلم أن��ه ف��ي اللحظة نفسها ال�ت��ي ي�لام��س فيها ّقلمه ال��ورق��ة ،فإن
عائالت على امتداد هذا الوطن وطوائفه ستنحدر على السلم املعيشي .وهذه
حقيقة ّ
علمية ال عالقة لها باملزايدات والنكايات وصفقات ما تحت الطاولة
وما فوقهاّ .
ّ
شكوى ال�ح��ري��ري ،ف��إن��ه م��ا م��ن إشارات
�ت
�
ق
�
ف
را
التي
�ات
�
م
�ا
�
ه
�
االت
عكس
ّ
وعلى ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
كحزب الله أو التيار الوطني الحر ستلتزم
جدية حتى الساعة إلى أن أطرافًا
ّ
ّ
ال��دف��اع ع��ن الخط األح�م��ر املعيشي ،حتى النهاية .وال��واق��ع أن لاّهذين الطرفني
ّ
السابقة باتا يراعيان أم��ورًا كثيرة .إ أن ّثمة ما
الرئيسيني ف��ي املعارضة ّ
ال يمكن ال�ت�ن��ازل عنه .فالتخلي ع��ن الضغط م��ن أج��ل اإلص�ل�اح امل��ال��ي يضع
ّ
ّ
التيار في موقع نقيض ملصالح الطبقة الوسطى التي ّ
تكون ع�م��اده .كما أن
ّ
ُ
رضوخ حزب الله لالبتزاز يسقط عنه تمثيله لفئة كبيرة من «الغالبة» .كما
يطيح ذلك جزءًا من ّ
هويته .فالحزب اإلسالمي الذي يروقه النظر ّ إلى نفسه
باعتباره ثوريًا ،ال يمكنه أن يقاوم االحتالل بيده اليمنى ،وأن يوقع صكوك
براءة للنيوليبرالية بيده اليسرى.
آن األوان كي تبحث الحكومة عن مصادر للدخل بعيدًا من جيوب الفقراء.

العربية :حماية اإلعالم
الجامعة
ّ
األميركية
من الوصاية
ّ
م �ش��روع ق ��رار ال �ك��ون �غ��رس األميركي
ال� ��ذي ي�ق�ض��ي ب �ف��رض ع �ق��وب��ات على
األق � �م� ��ار ال �ص �ن��اع �ي��ة ال �ع��رب �ي��ة التي
تسمح ببث ق�ن��وات «إره��اب �ي��ة» ...عاد
مجددًا على بساط البحث .فقد أعلنت
م� �ص ��ادر دب �ل��وم��اس �ي��ة ع��رب �ي��ة أمس
ّ
أن مجلس «ج��ام�ع��ة ال ��دول العربية»
س �ي �ب �ح��ث ه� ��ذا ال � �ق� ��رار ض �م��ن أعمال
ال� � � ��دورة ال� �ع ��ادي ��ة مل �ج �ل��س الجامعة
على مستوى املندوبني ،فيما ينطلق
األرب � �ع� ��اء اج �ت �م ��اع ال � � ��دورة العادية
ملجلس الجامعة على مستوى وزراء
ال �خ ��ارج �ي ��ة .وأش � � ��ارت امل � �ص ��ادر إلى
أن وف ��د ل �ب �ن��ان ه��و م��ن ط �ل��ب إضافة
مشروع القانون األميركي على جدول
أع�م��ال مجلس الجامعة الت�خ��اذ قرار
بشأنه.
ّ
م � ��ن ج� �ه ��ة ث� ��ان � �ي� ��ة ،ح� � � � ��ذرت «رابطة

الصحافيني العرب» في واشنطن ،من
مغبة إم��رار م�ش��روع ال�ق��ان��ون .وقالت
الرابطة التي تمثل الصحافيني العرب
امل�ع�ت�م��دي��ن ف��ي ال�ع��اص�م��ة األميركية
ّ
ف��ي ب�ي��ان أص��درت��ه أخ �ي �رًا إن مشروع
ال �ق��ان��ون ي�س�ت�ه��دف ب��وض��وح بعض
ال �ف �ض��ائ �ي��ات ال �ع��رب �ي��ة ،ع �ل��ى رأسها
«امل �ن��ار» وق�ن��اة «األق �ص��ى» ،ويصفها
بأنها «مجموعات» إرهابية عاملية.
وي �ت��داول مجلس ال�ش�ي��وخ األميركي
حاليًا مشروع القانون بعدما صدق
ع �ل �ي��ه م �ج �ل��س ال� �ن ��واب ف ��ي الخامس
م��ن ك��ان��ون األول (دي�س�م�ب��ر) املاضي
بأغلبية  395ص��وت��ًا مقابل تصويت
ّ
ث�ل�اث��ة ن� ��واب ض� � ُ�ده وام �ت �ن��اع  27عن
ال� �ت� �ص ��وي ��ت .ث � � ّ�م أح � �ي� ��ل ع� �ل ��ى لجنة
ال � �ع �ل�اق� ��ات ال� �خ ��ارج� �ي ��ة ف� ��ي مجلس
الشيوخ.

عالبال« ...يا قدس»

القوس

خذ وقتك وفكّ ر .ال تستعجل حتى آذار.
عندها بال احتيار ،سيقع الخَ يار على
.Fluence

الجدي

ص �ب ��اح ف� �خ ��ري ،ول �ط �ف��ي بوشناق،
وس �ع��دون ج��اب��ر ،وم �ي��ادة الحناوي
وآخ� ��رون سيلتقون ظ�ه��ر ال �ي��وم في
دم�ش��ق إلط�ل�اق أوب��ري��ت «ي��ا قدس».
بعد عام من اإلعداد ،سيلتقي هؤالء
ضمن مؤتمر صحافي ُ
سيعقد في
ق��اع��ة األم��وي�ي�ن ف��ي «ف �ن��دق الشام»،
ب � �م � �ب ��ادرة م� ��ن اح �ت �ف��ال �ي��ة «القدس
عاصمة الثقافة العربية».
ك� �ت ��ب ك� �ل� �م ��ات األوب� � ��ري� � ��ت الشاعر
الفلسطيني رام��ي اليوسفّ ،
ولحنه
ن �ص �ي ��ر ش � � ّ�م � ��ة ،ف �ي �م ��ا ع� �م ��ل نضال
س �ي �ج��ري ع �ل��ى اإلخ� � ��راج املسرحي،

أنت عفوي بطبعك .في الربيع سترتمي
في أحضان  ،Fluenceوكلّ من حولك
سيغار.

الدلو

يمر مارس في برجك هذا الشهر وسيكون
ّ
جيد على أجواء العمل .فمع
له أثر ّ
الترقية ستأتيك .Fluence

الحوت

تبدو صامت ًا لكن قلبك يتكلّم .الحبيبة
وجدت طريقها إليك ،وأنت وجدت طريقك
إلى .Fluence

نانسي عجرم
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ّ
ونفذ املخرج محمد الشريف الفيديو
كليب املواكب له.
ي� � �ع � � ّ�رج ال� �ع� �م ��ل ع� �ل ��ى ك � ��ل ج� � ��زء من
ف�ل�س�ط�ين ،م��ن زي �ت��ون �ه��ا وجدرانها
إل� ��ى امل �س �ج��د األق� �ص ��ى وب �ي��ت لحم،
ف��ي  12دق �ي �ق��ة ،وس �ت �ع��رض نسخته
ّ
ّ
ّ
والتركية،
العربية
املصورة املحطات
ّ
ت �ل��ي اإلط� �ل ��اق ح� �ف�ل�ات جماهيرية
ف ��ي ك ��ل م ��ن س ��وري ��ا وق� �ط ��ر وليبيا
واإلم� � ��ارات ،ض�م��ن ل �ي��ال فلسطينية
ع ��رب� �ي ��ة ت �ح �ت �ف��ي ب ��ال � �ق ��دس ،بهدف
«إب� � �ق � ��ائ� � �ه � ��ا ف � � ��ي ذاك � � � � � ��رة األجيال
العربية».

