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.. وحتكي تاريخ بيروت قهوة القزار 

»قهوة القزاز« تتهيأ لإلقفال األخير بعد 90 عاماً من تاريخ بيروت

سنة 1997، اش���ترى املبنى 
الذي يقع في���ه مقهى اجلميزة 
مال���ك جديد قرر وق���ف عقود 
القدمية. وبعد نزاع  االستثمار 
قضائي استمر 12 عاما، رضخت 
اجنيل ابي حيدر لالمر الواقع، 
وق���ررت نقل املقهى الى منطقة 
انطلياس على بعد حوالى عشرة 

كيلومترات شمال بيروت.
وتقول السيدة اخلمسينية 
التي ال تفارق البسمة شفتيها، 
»لقد تعبت. لم اعد استطيع ان 

احارب«.

وتضيف ان املقهى »لم يقفل 
يوما واحدا خالل سنوات احلرب 
الطويل���ة )1975-1990(. وكان 
والدي يردد باستمرار »يتطلب 
االم���ر اكثر من ح���رب لتغيير 
الروت���ن في القه���وة«. احلرب 
العسكرية لم تغير الروتن، لكن 
حربا من نوع آخر كسرته هي 

حرب رؤوس االموال«.
وحتى 2001، كان املقهى يتربع 
وح���ده في الش���ارع بواجهاته 
الزجاجي���ة العريض���ة، مقدما 
لزبائنه القهوة العربية والنرجيلة 

واملازة اللبنانية البسيطة، قبل ان 
تبدأ املالهي الليلية واملطاعم التي 
تقدم خصوصا االطباق الغربية 

باالنتشار من حوله كالفطر.
وحتول الشارع بسرعة الى 
مكان السهر االول في لبنان، في 
موازاة قفزة جنونية في اسعار 
العقارات املرتفعة اصال في منطقة 
مصنفة »تراثية« وعلى متاس مع 
وسط العاصمة وتسكنها عائالت 

ميسورة.
وتق���ول اجنيل اب���ي حيدر 
»تكب���دت مبال���غ طائلة خالل 

احملاكمات. املقهى لم يجمع لي 
اقدر على االستثمار  ثروة، وال 
باملبال���غ التي تدف���ع حاليا في 

املنطقة«.
وتشير الى ان املطاعم واملالهي 
التي فتحت حديثا تخصص مبالغ 
تص���ل احيانا الى مليون دوالر 

كقيمة استثمار وجتهيز.
وتش���به »قه���وة اجلميزة« 
املطاع���م الفرنس���ية التقليدية 
التقس���يم  الصغيرة من حيث 
مع بار طويل قبالة باب املدخل، 
وطاوالت مس���تطيلة ضيقة او 

مس���تديرة صغي���رة. وحتيط 
كراسي القش واخليزران اللبنانية 
التقليدية بالطاوالت الرخامية، 
فيما بالط املقهى امللون »مستقدم 
من ايطاليا«. ويعود اسم »قهوة 
القزاز )زجاج بالعامية(«، اساسا 
الى مقهى تاريخي معروف كان 
يقع في ساحة البرج في وسط 
العاصمة ودم���ر خالل احلرب. 
وحصلت اجنيل ابي حيدر على 
االسم بعد احلرب وسجلت مقهاها 
باسم »مقهى اجلميزة املعروف 

بقهوة القزاز«.

بيروت � ا.ف.پ: اليوم تقفل 
»قهوة القزاز«، اقدم مقهى في حي 
اجلميزة التراثي القدمي، ابوابها 
للمرة االخيرة، وترحل عن 90 
عاما من تاريخ بيروت وذكرياتها، 
بعدما صمدت ف���ي وجه الزمن 
واحلرب وس���قطت في معركة 

رؤوس االموال.
اب���ي حيدر،  وتقول اجنيل 
صاحبة املقهى الذي ورثته عن 
والده���ا وكان قد افتتحه جدها 
س���نة 1951، ان »تاريخ القهوة 
)مقهى بالعامية( جزء ال يتجزأ 

من تاريخ بيروت«.
وتضيف »كان يقصدها صائب 
س���الم وبيار اجلمي���ل وكميل 
شمعون )من الزعماء اللبنانين 
الراحلن(. وشهدت ثورة 1958 
البيضاء ومحاولة االنقالب في 
1961« على الرئيس السابق فؤاد 

شهاب.
ويقع املقهى عند زاوية مبنى 
قدمي في شارع كان تاريخيا معبرا 
روماني���ا وتختل���ط فيه اليوم 
املنازل ذات احلجر االصفر العتيق 
باالبنية احلديثة العالية. وقد مت 
جتميله وتشييد عدد من القصور 
فيه خالل عهد االنتداب الفرنسي، 
عندما س���كنه حكام فرنسيون 
وابرزهم اجلنرال غورو، حتى 

اصبح الشارع يعرف باسمه.

صمدت في وجه الزمن والحرب وأسقطتها معركة رؤوس األموال

معرض حفريات تاريخية لعلماء آثار دنماركيين في أبوظبي

أعداد النحل الّطنان تتراجع بصورة مقلقة في أميركا

كونا: تنظم هيئة ابوظبي للثقافة والتراث 
معرض����ا حول احلفري����ات التاريخية لعلماء 
االثار الدمناركين في امارة ابوظبي بن عامي 
1958 و1972 في فبراير القادم وذلك في قلعة 
اجلاهلي مبدينة الع����ن. وقال رئيس الهيئة 
الشيخ سلطان بن طحنون ال نهيان في بيان 
امس ان »الهيئة ستنظم املعرض بعنوان »فجر 
التاريخ.. البعثات الدمناركية واالكتش����افات 
االثرية في ابوظبي 1958-1972« بالتعاون مع 

متحف »موسغارد« الدمناركي«.
واكد الشيخ س����لطان ان »املعرض يهدف 
الى تسليط الضوء على احلفريات التاريخية 

لعلماء االث����ار الدمناركين في امارة ابوظبي 
خالل تلك الفترة ضمن الرؤية الشاملة التي 
تتبناها الهيئة في احلفاظ على التراث املادي 

واالصول املعمارية واالثرية ألبوظبي«.
واش����ار الى امنتحف »موسغارد« قد عمل 
على استكش����اف االثار والثقافات التقليدية 
ل����دول اخلليج العربي على مدى ما يقرب 60 
عاما بالتعاون مع السلطات احمللية ومن هنا 
تأت����ي اهمية هذا املعرض الذي تنظمه الهيئة 
للتعريف بحض����ارة دولة االمارات مبا يعزز 

العالقات الثقافية بن االمارات والدمنارك.
وق����ال ان »الهيئة تنفذ حالي����ا جملة من 

املشاريع احلالية واملس����تقبلية فيما يتعلق 
بتنظي����م العمل االثري وتطوي����ر االجراءات 
الترميم  الضرورية لالش����راف على عمليات 
واملسح والتنقيب االثري بشكل مشروع وبطرق 
علمية بحثية وفقا للمعايير العاملية املعتمدة 
في هذا الشأن فضال عن تعزيز جهود حماية 
التراث الثقافي وادارت����ه والترويج له«. من 
جهته، اوضح مدير عام هيئة ابوظبي للثقافة 
والتراث محمد املزروعي ان »تاريخ احلفريات 
الت����ي اجراها في ابوظبي فريق مؤلف من 34 
عالم اثار دمناركيا بقيادة »بي.في.غلوب« و»تي.

جي.بيبي«.

واشنطن � أ.ف.پ: النحل الطنان وهو من امللقحن االساسين 
لتطوير الزراعات واحملافظة على الثروة النباتية البرية يندثر 
بوتيرة مقلقة في الواليات املتحدة في الس���نوات العشرين 

االخيرة على ما اظهرت دراسة جديدة.
وتس���جل ظاهرة مماثل���ة في اوروبا مما يثي���ر القلق من 
تراجع كبير في اعداد هذه احلش���رات على املستوى العاملي 
على ما قال املش���رفون على هذه االعمال التي نشرت في عدد 
مجلة »االكادميية االميركي���ة الوطنية للعلوم« )من 3 الى 7 

يناير اجلاري(.
ويبدو ان انتشار عامل مجهري مسبب للمرض بشكل واسع 
معروف باسم »نوزميا بومبي« وتنوعا جينيا محدودا هما من 
االسباب املرتبطة باالختفاء الكبير الكثر اربعة انواع شيوعا 
في اميركا الشمالية من اصل 15 نوعا رصدت في هذه املنطقة. 

وثمة 250 نوعا من النحل الطنان في العالم.
ويش���هد النحل العادي كذلك تراجعا كبيرا في اعداده منذ 
العام 2006 فيما يعرف بظاهرة »كولوني كوالبس ديزوردر« 
)سي.سي.دي( التي تؤدي الى اختفاء النحل من خاليا النحل 

من دون ان حتدد االسباب االكيدة بعد.
ومساهمة النحل الطنان في الواليات املتحدة اقل من النحل 
العادي الذي يلقح اكثر من 90 نوعا من الفاكهة واخلضار من 
التفاح واالفوكادو والتوت البري، التي تنتج ما قيمته 15 مليار 

دوالر سنويا وتشكل ثلث االنتاج الغذائي.
اال ان النحل الطنان يضطلع بدور كبير في اميركا الشمالية 
على صعيد بعض احملاصيل، السيما انواع التوت مثل التوت 
البري وكذلك الطماطم فضال عن مساهمته االساسية في دورة 

تكاثر النبات البري.

وفاة اإلذاعي طاهر أبو زيد عن عمر يناهز 88 عامًا 

امرأة تطعن سياسيًا هنديًا حتى الموت
 بعدما اتهمته باغتصابها 

نيودلهي � د.ب.أ: أعلن مسؤولون أن نائبا برملانيا في والية بيهار 
ش���رق الهند طعن حتى املوت امس من قبل امرأة تتهمه بالتحرش 

بها واغتصابها.
وقال ساسة ومسؤولون من الشرطة إن راج كيشور كيسري )51 
عاما(، املنتمي حلزب بهاراتيا جاناتا احلاكم في الوالية، كان موجودا 
مبكت���ب مفتوح في منزله في مقاطعة بورنيا ش���رق الوالية عندما 
هاجمته املرأة بس���كن خبأته حتت شالها. وصرح النائب البرملاني 
من املقاطعة، يوداي سينج، للصحافين بأن »الشرطة واألطباء أكدوا 

أن كيسري لفظ أنفاسه األخيرة في موقع اجلرمية.
وق���ال إن »اجلانية، وهي معلمة، اتهمت كيس���ري العام املاضي 
باغتصابها، ولكنها سحبت الدعوى ضده بعد ذلك«. وذكر قائد شرطة 
بيهار، الذي يدعى فقط باسم نيلماني، أن أنصار كيسري قاموا بضرب 

املرأة التي نقلت إلى املستشفى مصابة بجروح خطيرة.
واستنكر قادة حزب بهاراتيا جاناتا التهم املوجهة ضد كيسري، 
قائلن إنها جزء من »مؤامرة سياسية« قبل االنتخابات احمللية املقررة 
ف���ي نوفمبر املقبل. من ناحية أخرى، أمر رئيس وزراء والية بيهار 
نيتي���ش كومار بالتحقيق في اجلرمية وأصدر تعليمات للش���رطة 

بتعزيز تأمن نواب البرملان في الوالية. 

محاربة الجريمة بمعرفة لون الشعر 
أمستردام � يو.بي.آي: قال علماء هولنديون إن احلمض النووي 
الذي يتم العثور عليه في موقع جرمية ما قد يس���اعد على حتديد 
لون ش���عر اجلاني ما يسهل عمل الشرطة من خالل مالحقة مشتبه 

بهم من لون شعر معن.
وأظهر الباحثون من مركز »إيراسموس« الطبي في روتردام أنه 
من املمكن استنادا إلى معلومات احلمض النووي حتديد بنسبة %90 
ما إذا كان لون ش���عر الشخص أحمر أو أسود وبدقة 80% ما إذا كان 

لون الشعر أشقر أو بنيا.
وميكن العثور على هذه املعلومات الوراثية في الدم والس���ائل 
املنوي واللعاب وغيرها من املواد البيولوجية الضرورية في العمل 

اجلنائي.
وقال الباحث مانفيرد كايسر إن الدراسة شملت مئات األوروبين 
ومت التحق���ق من جينات معروف أنها تؤثر في لون الش���عر وحدد 
13 عنص���را من احلمض النووي من 11 جينة ضرورية لتحديد لون 

الشعر.
وكان الباحثون توصلوا في السابق إلى سبل لتحديد العمر ولون 
العينن استنادا إلى احلمض النووي ويقولون إن اختبار لون الشعر 

سيكون جاهزا قريبا ليستخدمه احملققون اجلنائيون.

القاهرة � ا.ش.ا: فقد 
اإلعالم املصري أحد رواده 
وهو اإلذاعي الكبير طاهر 
أبو زيد الذي توفي امس 
عن عم���ر ناهز 88 عاما 
بعد معان���اة مع املرض 
وذلك مبستشفى الشيخ 

زايد.
وقد ش���يعت جنازة 
فقيد اإلعالم ظهر امس، 
والراح���ل م���ن مواليد 
اخلام���س م���ن ابري���ل 
1922 بطلخ���ا وحصل 
العامة  الثانوي���ة  على 
من مدرس���ة املنصورة 
الثانوية بتفوق ولم يكمل 

تعليمه في البداية حيث اضطرته الظروف للعمل كمحضر في احملكمة 
أثناء احلرب العاملية الثانية، ولكن مبساعدة رئيس احملكمة استطاع 
أن يلتح���ق بكلية احلقوق جامعة اإلس���كندرية بعد نقله إلى هناك 
إلكمال دراسته، وبالفعل أخذ يعمل ويدرس في الوقت نفسه إلى أن 

تخرج في عام 1948 وحصل على ليسانس احلقوق.
وعن طاهر أبو زيد في اإلذاعة املصرية عام 1950 كقارئ لنشرة 
األخبار حيث زامل في تلك الفترة عددا من كبار اإلذاعين أمثال صفية 
املهندس وعواطف البدري ومتاضر توفيق وعلي الراعي وحس���ني 
احلديدي وأنور املشري وعبد الوهاب يوسف. وترأس الفقيد إذاعة 

الشرق األوسط في عام 1967 وحتى عام 1972.

القتيل صّور قاتله .. في الفلبين!
مانيال � د.ب.أ: أعلنت الشرطة الفلبينية امس أن مسؤوال محليا 
بإحدى البلدات الفلبينية التقط صورة بطريق الصدفة ملسلح أطلق 
النيران عليه وقتله. وألقي القبض على املسلح بعدما قدمت أسرة 
القتيل الصورة األخيرة التي التقطها املسؤول املغتال رينالدو داجسا 
بكاميرته. وقال قائد الشرطة احمللية جودي سانتوس إن الصورة 
أظهرت املسلح ميشيل جونزاليس في اخللفية وهو يستهدف داجسا، 
وكان مع املسلح مساعد له يعمل كمراقب لألجواء حوله. وكان داجسا 
قد التقط الصورة لزوجته وابنته وش���خص آخر من األقارب يوم 
السبت املاضي أمام منزله في مدينة كالوكان بضواحي مانيال بينما 
كانوا يحتفلون بالعام اجلديد. وقال سانتوس إن البحث مازال جاريا 
عن املس���اعد املراقب ومرافق آخر كانا مع املسلح. وأصيب داجسا، 
عضو فريق حفظ السالم بالبلدة، بطلقات نارية في الصدر والساعد 

األمين. وأعلنت وفاته لدى وصوله إلى مستشفى قريب.

طاهر أبو زيد

السايرزم

صالح الساير
www.salahsayer.com

يوم الكمد الوطني

نس���تيقظ صباح اليوم لنتابع 
لعبة الروليت الروسي وهي لعبة 
حتد خطيرة عرفها املغامرون الروس 
قدميا عندما كانوا يحشون املسدس 
برصاصة واحدة ويديرون االسطوانة 
بطريقة عشوائية كي ال يعرف أحد 
منهم موقعها ثم يتناوبون توجيه 
املسدس الى رؤوسهم وضغط الزناد، 
فالذي تكون الرصاصة من نصيبه 

يخر صريعا وميوت في احلال.
الفرق بن لعبتنا ولعبة الروليت 
الروس���ي أن القتيل لن يكون من 
الالعبن، بل هو الوطن بصرف النظر 
عن نتيجة الروليت أو الرأس الذي 
ستكون الطلقة من نصيبه، فبعد 
أن ه���وت البالد في اجلب امللعون 
وافتضح���ت ف���ي س���وق احلراج 
السياسي وكل طرف يصيح معلنا 
عن بضاعته املذهبي���ة والفئوية 
والقبلية، صار العباد نهب القنوط 

واحلزن والكمد الوطني.
ل���ن جنامل أحدا على حس���اب 
الكويت، فقد جرت حتت اجلس���ر 
مياه آس���نة كثيرة خ���الل الفترة 
املاضية، وانتش���ر العفن وزكمت 
األن���وف بالروائح النتن���ة، األمر 
الذي ميكن الق���ول معه، صراحة، 
إن البالد لن تع���ود الى طبيعتها 
األولى مهما متنينا أو حلمنا، فثمة 
صدع كبير حدث كان ينبغي تالفيه 

واتقاء شره.

محطات

فلتكن النهاية ال البداية
أول دروس الدميوقراطية واملفاهيم 
الدستورية الراقية هو القبول بتباين 
اآلراء وطرح كل طرف حلججه حتت 
قاعة البرمل����ان ثم االذع����ان لنتائج 
التصويت وتهنئة اخلاس����ر للفائز 
كي ال يبقى شيء في النفوس ومنعا 
لتحول اللعبة الدميوقراطية الى حرب 
استنزاف دائمة شبيهة بحروب داحس 

والغبراء التاريخية.
>>>

وبودنا أن يبادر سمو رئيس مجلس 
الوزراء أو معالي رئيس مجلس األمة 
فور انتهاء جلسة اليوم لدعوة جميع 
الوزراء والنواب الى غداء عمل تتصافى 
خالله النفوس وتناقش ضمنه خطة 
عمل احلكومة للمرحلة القادمة، ومن 
يقاطع أو ميتنع عن احلضور يكون 
قد أظهر عدم اإلميان بالدميوقراطية 
واألعراف الدستورية السليمة وكشف 
عن نواياه الس����يئة جت����اه الكويت 

ومستقبلها.
>>>

وكدرس للمستقبل، ال يعلم أحد 
الت����ي حتققت  املصالح واملكاس����ب 
للوطن وللمواطنن منذ اليوم األول 
لالختالف على ما ال يجوز االختالف 
عليه كاالمتثال لتوجيهات سمو األمير 
األبوية، وتعليمات رجال األمن وفتاوى 
رجال الدين ونصائ����ح احلكماء من 
شيوخ القبائل ومعها أحقية السلطة 
القضائية في طل����ب رفع احلصانة 

البرملانية عن أحد األعضاء.
>>>

فما نتج عن عمليات العند والغضب 
والتأجيج هو رفع احلصانة عن النائب 
املعني في نهاي����ة األمر، واالصطدام 
املؤسف في الصليبخات بن املواطنن 
ورجال األمن وال����ذي انتهى بإحالة 

دكت����ور جامعي 
الى القضاء نتيجة 
ال  بأقوال  تلفظه 
تقال، وانقس����ام 
وانشطار مجتمع 
األس����رة الواحدة 
الذي لم يستطع 

حتى الطاغية صدام أن يقس����مه، ما 
نرجوه أن يكون فيم����ا حدث نهاية 
حلقبة التأزمي ال بداي����ة جديدة لها، 
فالكويت وش����عبها يس����تحقون منا 

جميعا األكثر.
>>>

آخر محطة: نشرت جريدة »اجلريدة« 
في عددها الصادر أمس دراسة قيمة 
تستحق أن ُتقرأ للمستشار القانوني 
املعروف ش����فيق إمام، ط����رح فيها 
أس����ئلة مهمة عن مدى حتول املادة 
123 من الدستور لعباءة تنقيح فعلي 
للدستور، وعن جواز حتول املسؤولية 
»الفردي����ة« للوزراء الى مس����ؤولية 
»تضامنية«، مبديا خش����يته من أن 
تؤدي االستجوابات املتتالية املوجهة 
الى سمو رئيس مجلس الوزراء بديال 
ع����ن الوزراء املعني����ن، الى »تنقيح 
فعلي« للدستور عبر تعديل املسؤولية 
الفردية للوزراء أمام مجلس االمة، الى 
مسؤولية تضامنية يطرح فيها عدم 
التعاون مع رئيس مجلس الوزراء، 
وهو أمر يهدد استقرار احلكم حسب 
قوله كون جناح عدم التعاون وإعفاء 
سمو األمير لرئيس مجلس الوزراء، 
الوزراء معتزلن  يعني اعتبار بقية 
ملناصبهم الوزارية معه، بينما ال يعتبر 
الوزراء مستقيلن أو معتزلن مناصبهم 
حال طرح الثقة بالوزير املعني، دراسة 
تستحق أن يستوعب مضمونها كل من 

يرفع شعار احلفاظ على الدستور.

سامي عبداللطيف النصف
samialnesf1@hotmail.com

بعد انتهاء واليته.. أرنولد شوارزنيغر
 يدعو مدڤيديڤ إلى التزلج!

أميركي يقتل حماته ويرث ثروتها

موسكو � يو.بي.آي: دعا جنم أفالم احلركة 
السابق وحاكم والية كاليفورنيا املنتهية 
واليته أرنولد شوارزنيغر الرئيس الروسي 

دميتري مدڤيديڤ إلى التزلج برفقته.
وذكرت وكالة األنباء الروسية »نوفوستي« 
أن الرئيس الروسي استخدم صفحته على 
موقع »تويتر« لتهنئة شوارزنيغر بنهاية 
واليته وقال »أمتنى لك النجاح في املرحلة 
اجلديدة من حياتك.. ثم���ة فرص كثيرة 

أخرى مقبلة«.
ورد عليه ش���وارزنيغر على »تويتر« 
أيضا قائال »أمتنى ان تتمتع برأس س���نة 
رائعة وال اس���تطيع االنتظ���ار حتى أراك 
مجددا رمبا للتزلج، مع اإلش���ارة إلى أن 
التزلج من الرياضات املفضلة عند الرئيس 

الروسي«.
يشار إلى أن شوارزنيغر شغل منصب 
حاك���م والي���ة كاليفورنيا ع���ن احلزب 
اجلمهوري ل� 7 س���نوات وانتهت واليته 
االثنن. وكان مدڤيديڤ وشوارزنيغر التقيا 
الصيف املاضي في كاليفورنيا ملش���اهدة 
وادي الس���يليكون، وكان شوارزنيغر قد 

زار روسيا في اخلريف.

نيوي���ورك � أ.ف.پ: ذكرت صحيفة »نيويورك بوس���ت« أن 
رجال متهما بقتل حماته س���يرثها لدى خروجه من السجن. فقد 
حكم على براندون باالدينو البال���غ من العمر 24 عاما واملدمن 
الهيروين، بالس���جن 25 عاما إلدانته بقتل حماته دايان ادواردز 
)59 عاما( في العام 2008 بعدما فاجأته وهو يسرق مجوهراتها 

في منزلها في لونغ ايالند شرقي نيويورك.
وكانت ادواردز أوصت بأن تنتقل ثروتها املقدرة بحوالي 430 
ألف دوالر، الى ابنتها الوحيدة ديانا باالدينو )23 عاما(، التي لم 
يوجه إليها أي اتهام. وبعد توقيف براندو باالدينو في نوفمبر 

2009، أنفق���ت زوجته 190 أل���ف دوالر من أموال أمها مصاريف 
محامن لزوجها.

غير أنها توفيت في فبراير املاضي جراء تناولها جرعة زائدة 
من املخدرات، فترك���ت لزوجها املنزل الذي قتل أمها فيه وباقي 
التركة، أي ما يقدر مببلغ 241 ألف دوالر، س���تكون من نصيبه 

فور خروجه من السجن.
وتعتزم أخت القتيلة، دونا الرسن، اللجوء الى القضاء حملاولة 
منع براندون من وضع يده على امليراث من خالل القول إن زوجته 

تواطأت معه على قتل أمها ثم انتحرت يأسا.

دميتري مدڤيديڤ أرنولد شوارزنيغر


