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 في الصـميم
استمرار هبوط أسعار العقار أمر طبيعي نتيجة 
سرعة توزيع القسائم احلكومية وعدم استقرار 
األوض��اع األمنية في احمليط، مما يجعل كثير من 
املستثمرين يعرضون عقاراتهم لتحويل أرصدتهم 
إل��ى س��وق األوراق املالية ال��ذي يشهد انتعاشاً 

ملحوظاً.. 
رأس املال جبان ومن خاف سلم!!
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زياد الرحباني ينقل
 أوجاع الناس من الشارع
 إلى مسرح أعياد بيروت

بعد ساعات من مظاهرات للمحاربني القدامى في وسط 
مدينة بيروت احتجاجا على أي مس مبزاياهم في املوازنة 
العامة للدولة كانت العاصمة اللبنانية تشع نورا مساء 
يوم اجلمعة من حفل للفنان زي��اد الرحباني تناغم مع 

أوجاع املواطنني ضمن مهرجانات أعياد بيروت.
وق��دم زي��اد جلمهوره أغنيات على إيقاع املوسيقى 
السياسية التي حتاكي كلماتها بسخرية اضطراب 

الشارع وتعزف على أوتار املطالب الشعبية. 
وش��ه��د وس��ط ب��ي��روت ي��وم اخلميس م��ش��ادات بني 
عشرات احملاربني القدامى وقوات األمن أثناء محاوالتهم 
الوصول إلى مبنى البرملان تعبيرا عن احتجاجهم على أي 

مس مبزاياهم في ميزانية الدولة. 
ويسعى لبنان، أح��د أكثر ال��دول املثقلة بالديون، 
خلفض العجز بهدف توجيه امل��وارد املالية نحو مسار 
م��س��ت��دام.  وحت��ت ع��ن��وان )مب��ا إن��و( كانت فرقة زي��اد 
الرحباني ت��ؤدي أغنيات عاشت في ذاك��رة اللبنانيني 
ومنها ”شو هااليام الي وصلناال/قال انو غني عم يعطي 
فقير/كّنو املصاري قشطت حل��اال/ع هيدا نتفه وهيدا 
كتير“.  ولدى صعوده إلى املسرح وقف اجلمهور وصفق 
بحرارة ملدة دقائق قبل أن يعزف الرحباني على البيانو 
أشهر مقطوعاته املوسيقية وبينها )أبو علي( و)ميس 
الرمي(. وشاركت في احلفل  مغنية اجلاز األمريكية ليزا 
سيمون التي قدمت أغنيات لوالدتها املغنية الراحلة 
الشهيرة نينا سيمون بتوزيع خاص لزياد الرحباني 

الذي اشتهر باعتماده على هذا النوع من املوسيقى. 
وكانت ليزا سيمون التي بدأت شهرتها في برودواي 

قد شاركت في مهرجانات بعلبك الدولية عام 2016.  
واعتبرت فاطمة عبد الله الصحفية في جريدة النهار 
أن زي��اد يحاكي الواقع وكتبت في تغريدة على تويتر 
تعلوها صور من احلفلة ” ما يصّح اليوم وميّس الصميم، 

 شو هاأليام لوصلناال، قال إنو غني عم يعطي فقير“.  
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AbeerAlsamt@ )عبر اجلمعه )ر.م.اأ

من وان��ا صغيرة اسمع فيه صندوق االج��ي��ال لني كبرت 
وعيالي بروا وماشفت منه شي ابي اعرف هالصندوق حق اي 

جيل بالضبط اللي راح يستفيد منه ⁉ ممكن احد يفسر لي !

Estabraq131@ اإ�صتربق

من اإلعتقادات السائدة ان فتح الشمسية داخل مبني يجلب 
احلظ السيء. نسيت اسكر شمسيتي في مجمع ال��وزارات كل 

املراجعني انرفضت معامالتهم

Bader  Albarghash @balbarghash

نائب بالبرملان الكويتي  يقول هناك مناصب قيادية بالدولة  
وأعضاء في مجالس األمة املتعاقبة مت جتنيسهم وهم ال ميلكون 

إحصاء 1965 !

Kawther AL Jouan @jouaniya

فيزا شنغن   للنواب والوزراء والدبلوماسني  واجلوازات اخلاصة  
طلب العمالة املنزلية  مباشرة ))دون تقدمي طلب للمكتب (( 
للنواب والوزراء  وحملة اجلوازات اخلاصة . سؤال  : ما األمر الذي 

يفضلكم عن الشعب في اخلدمات ..؟! من يدافع عن الشعب  .؟

تفشي »الساملونيال« القاتلة  في واليات أميركية

الفلكلور اإلماراتي على سور الصني العظيم

نشرت وكالة األنباء اإلماراتية، مقطع فيديو 
لفرقة احلربية اإلماراتية، وهي تؤدي إحدى 

عروضها الفلكلورية على سور الصني العظيم.

وأشارت الوكالة إلى أن العرض الفلكلوري 
يأتي احتفاءا بالزيارة التي يقوم بها الشيخ 
محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب 

القائد األعلى للقوات املسلحة، للصني، والتي 
يبحث خاللها مع الرئيس الصيني شي جني 
بينغ، وك��ب��ار ال��ق��ادة وامل��س��ؤول��ني الصينيني 
تطوير التعاون االستراتيجي الشامل بني 

البلدين.
وقالت وكالة األنباء اإلماراتية إن الزيارة 
تهدف إلى »تعزيز عالقات الصداقة وتطوير 
التعاون االستراتيجي الشامل بني البلدين 
في مختلف املجاالت والقطاعات، إضافة إلى 
القضايا اإلقليمية وال��دول��ي��ة ذات االهتمام 

املشترك«.
ويرافق ولي عهد أبوظبي وفد رفيع يضم 
عددا من الشيوخ والوزراء وكبار املسؤولني في 

دولة اإلمارات.
وشهدت العالقات بني البلدين نقلة نوعية 
كبيرة بعد زيارة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان 
إلى بكني في ديسمبر 2015، حيث ساهمت في 
توطيد وتعزيز التعاون من خالل توقيع العديد 

من االتفاقيات ومذكرات التفاهم.

عثر طفل أسترالي على رسالة داخل زجاجة تطلب صديقا للمراسلة 
على شاطئ ناء في جنوب أستراليا االثنني املاضي، بعد نحو 50 عاماً 
من إلقائها في احمليط الهندي. ووجد الطفل جياه إليوت الزجاجة بني 
كثبان رملية على شاطئ تاليا في والية جنوب أستراليا بينما كان 

والده يصطاد. وكسر األب الزجاجة وعثر على الرسالة بداخلها.

وكاتب الرسالة شخص يدعى بول جيلمور ويرجع تاريخها إلى 
يوم 17 نوفمبر عام 1969، وتكشف أن جيلمور كان يبلغ من العمر 
وقتئذ 13 عاماً وهو من إجنلترا وكان في طريق الهجرة إلى ملبورن 
وكتب الرسالة على ما يبدو وهو على منت السفينة »فيرستار« أثناء 

رحلتها إلى أستراليا.

روسيا تعثر على أكبر
 ماسة بتاريخ أوروبا

تعتبر منطقة أرخانغلسك في شمال غ��رب روسيا من 
املناطق غنية باكتشافات األح��ج��ار الكرمية واجل��واه��ر، 

وحتديدا األملاس، خصوصا في الشهور األخيرة.
وفي هذه املنطقة عثر على أكبر قطع األملاس في أوروبا، 
وكذلك على األمل��اس األصغر النادر، باإلضافة إلى أحجار 
كرمية أخرى، بحسب ما ذكرت النسخة اإلجنليزية من موقع 

»روسيا اليوم«.
والسبت، اكتشفت ماسة نادرة باللون األصفر الليموني 
زنتها 47.61 قيراطا، لتكون أحدث االكتشافات في واحد 
من أكبر مناجم األمل��اس في روسيا والعالم، وهو اكتشاف 
»نادر«. وتتميز األملاسة الصفراء هذه بشدة نقائها وشكلها 
املناسب، ما يجعلها جذابة للعديد من الشركات املتخصصة 
بصناعة املجوهرات واألح��ج��ار الكرمية، وفقا ملا ذكرته 

الشركة املالكة للمنجم »إيه جي دي داميوند«.
وكانت الشركة عثرت في وقت سابق على ماسة أخرى 
في املنجم، تبني الحقا أنها أكبر ماسة يعثر عليها في أوروبا، 
بحسب ما صرحت الشركة، الثالثاء املاضي، لوكالة »تاس« 
الروسية لألنباء. ووفقا للمعلومات، يبلغ وزن املاسة، التي 
عثر عليها في مايو املاضي، 222.09 قيراطا، كما عثر معها 

على ماسة أخرى أصغر بلغ وزنها 127.34 قيراطا.

عثر على رسالة في زجاجة عمرها
50 عامًا.. ورد عليها  
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احلبشي واملهوس عائلتي 
لوفاة

احلبشي محيسن  محمد  مرمي 

بخالص العزاء واملواساة من

تتقدم أسرة جريدة

ببالغ احلزن واألسى وبقلوب مؤمنة بالقضاء والقدر

سائلني  العلي  القدير  أن  يتغمد  الفقيدة  بواسع رحمته ويسكنها  فسيح  جناته

املهوس فريح  عبدالله   / أرملة 

قال مسؤولون عن الصحة 
ف��ي ال���والي���ات امل��ت��ح��دة، إن 
شخصني ت��وف��ي��ا إث���ر تفشي 
عدوى الساملونيال في عدد من 
الواليات، ألسباب لها عالقة 
بتربية ال��دواج��ن ف��ي أفنية 

املنازل.
ووفقا للمراكز األميركية 
ملكافحة األم���راض والوقاية 
م��ن��ه��ا، مت اإلب����الغ ع��ن حالة 
وف��اة في أوهايو وأخ��رى في 
تكساس، على ما أوردت وكالة 

»رويترز«، السبت.
وق��ال��ت امل��راك��ز األميركية 
إن 489 من املصابني اآلخرين 
بالساملونيال، أض��ي��ف��وا إلى 
حت��ق��ي��ق م��س��ت��م��ر م��ن��ذ آخ��ر 
حت��دي��ث ف��ي ي��ون��ي��و، وبذلك 
يصل العدد اإلجمالي إلى 768 

حالة من 48 والية


