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تركيا وروسيا تتفقان على إنشاء آلية عمل مشتركة لحل األزمة السورية

النظام يعلن قطع طريق »الراموسة« واملعارضة تؤكد إدخال مساعدات عبره
عواصــم - وكاالت: بعــد 
ساعات من اعالن وسائل اعالم 
موالية للنظام السوري ان قواته 
جنحت في قطع الطريق الذي 
فتحه جيــش الفتح املعارض، 
لفــك احلصــار عــن األحيــاء 
الشرقية حللب، اعلنت املعارضة 
الســورية ادخالهــا قافلــة من 
املســاعدات االغاثيــة الى هذه 

االحياء عبر هذا املمر. 
وقال ناشــطون ووســائل 
اعالم إن شاحنات محملة باملواد 
الغذائية واخلضار دخلت الى 
املناطــق التي كانت محاصرة، 
عبر الطريــق اجلديد الواصل 
بني كلية التســليح في جنوب 
غرب مدينة حلب وحي العامرية 

مرورا مبنطقة الراموسة. 
الســوري  وقــال املرصــد 
حلقوق االنســان ان املعارضة 
متكنــت من رفع ســاتر ترابي 
فــي طرفــي املمر لتأمــني عدم 
استهدافها من قبل قوات النظام. 
وسبق ذلك نفي من املتحدث 
باسم اجلبهة الشمالية السورية 
املعارضة أحمــد احلمادي، أي 
تقدم لقوات النظــام وحلفائه 
جنــوب غــرب حلب، بحســب 
مــا نقلت عنــه قنــاة العربية 

)احلدث(.
وأكــد ناشــطون أن قــوات 
النظام حاولــت التقدم باجتاه 
تلــة احملروقات في ريف حلب 
الغربي، ولكن فصائل املعارضة 

صدت الهجوم.
وكانــت محطــات اخبارية 
تابعة حلزب اهلل ذكرت أن تقدم 
قوات النظــام في هذه املنطقة 

سيقطع الطريق.
وبعد متكن املعارضة من صد 
الهجمات املضادة للنظام، شنت 
طائرات روسية وسورية غارات 
مكثفة على عدة أحياء ومواقع 
تســيطر عليهــا املعارضة في 
حلب، بحسب مصادر متطابقة. 
االنبــاء  وكالــة  وذكــرت 
الســورية »ســانا« أن طائرات 
النظام قامت بـ»ضربات نوعية« 
ملواقع املعارضة، في حني قالت 
»اجلزيرة« ان الطائرات احلربية 

أغــارت على مناطــق في دوار 
بعيديــن ومنطقتــي اجلندول 
والشقيف وحي بعيدين ومناطق 
أخرى شمال حلب، كما تعرضت 
مناطق في بلدة حريتان بريف 

حلب الشمالي لقصف.
وطــال القصــف منطقــة 
الراموسة والشيخ سعيد جنوب 
حلب والراشــدين ومشــروع 
»١٠7٠ شقة سكنية« غرب حلب، 
واجلندول وبستان الباشا شمال 

املدينة.
وفي إدلب، أفــادت مصادر 
معارضــة بأن قتلــى وجرحى 
ســقطوا أمــس جــراء غــارات 
روسية وسورية على األحياء 
السكنية مبدينة إدلب واريحا 
ومعــرة النعمــان فــي ريفهــا 
اجلنوبي، كما استهدفت الغارات 
مناطق في بلدة اللطامنة وكفر 

زيتا في ريف حماة الشمالي.

مستوى العنف كان ذلك أفضل 
للمحادثات.. لكن يجب أال تكون 
هناك شروط مسبقة للمحادثات.

في غضون ذلك، اعلن وزير 
اخلارجية التركي مولود جاويش 
أوغلو أمس ان بالده اتفقت مع 
روســيا على إنشــاء آلية عمل 
مشتركة بشــأن سورية تضم 
أعضاء من جهاز االستخبارات 
والديبلوماسيني والعسكريني.
 وقــال أوغلو فــي لقاء مع 
التركيــة  وكالــة )اناضــول( 
لالنبــاء ان اجتماعا ثنائيا بني 
البلدين سيعقد اليوم اخلميس 
في مدينة )ســان بطرسبرغ( 
الروســية موضحــا ان رئيس 
التركي  جهــاز االســتخبارات 
هاكان فيدان وممثلني عن وزارة 
اخلارجيــة والقوات املســلحة 
ســيمثلون اجلانب التركي في 

هذا االجتماع.

سياســيا، ربطــت فرنســا 
والواليــات املتحدة اســتئناف 
محادثات جنيڤ اخلاصة باألزمة 
الســورية بإيصال املساعدات 
للمدينة، في حني أصرت موسكو 
على عدم وضع أي شرط مسبق 

لبدء املفاوضات.
وقالت الســفيرة االميركية 
لدى االمم املتحدة سامنتا باور 
للصحافيــني في ختام اجتماع 
مغلق ملجلس االمن الدولي أمس 
األول، ان استئناف مفاوضات 
جنيــڤ امر ملح »ولكن االطار 
الذي جتري فيه املفاوضات يجب 

ان يكون صحيحا ايضا«.
في املقابل، شــددت روسيا 
علــى أن اجلولــة التاليــة من 
الســالم يجــب أال  محادثــات 
تتوقف على وقف للقتال بحلب، 
وقال مبعوثها في األمم املتحدة 
فيتالي تشــوركني كلما تراجع 

أنباء سورية

أنباء لبنانية

معارك حلب حرب استنزاف طويلة األمد
بيروتـ  أ.ف.پ: يخوض اجليش السوري 
والفصائل املعارضة على حد ســواء معركة 
شرسة في حلب، معركة قد تتحول الى حرب 
اســتنزاف طويلة االمد، فمن غير املرجح ان 
يتمكن اي من الطرفني من حسمها لصاحله 

في وقت قريب.
وتدور في حلب حاليا معارك، يحتشد فيها 
آالف املقاتلني، هي االكثر عنفا واالكثر اهمية 
منذ العام 2012، العام الذي انقسمت فيه هذه 
املدينة التاريخية بني احياء شــرقية تسيطر 
عليها الفصائل املعارضة واحياء غربية تسيطر 

عليها قوات النظام.
ماذا متتلك الفصائل املعارضة؟

يقود »جيش الفتح«، وهو عبارة عن حتالف 
لفصائل معارضة ذات توجهات عدة، املعارك 
في مواجهة اجليش الســوري وحلفائه من 

امليليشيات االيرانية وحزب اهلل. 
هذا التحالف جنح في العام 2015 بالسيطرة 
على كافــة محافظة ادلب باســتثناء بلدتني 

محاصرتني من قبله. 
ووفق خبراء عسكريني، فان عديد حتالف 
»جيش الفتح« يتراوح ما بني 30 الفا و40 الف 
مقاتل، بينهم عشــرة آالف في جبهة حلب. 
الفتح« مدربون بشكل جيد  ومقاتلو »جيش 
وميتلكــون حافزا دينيــا للقتال فضال عن 

كراهيتهم للنظام.
وتتضمن ترسانتهم العسكرية دبابات وآليات 
نقل مشاة ومدافع، وقد انتزعوا معظمها من يد 
اجليش السوري في مقراته التي سيطروا عليها. 
وميتلك »جيش الفتح« ايضا صواريخ »تاو« 
اميركية مضادة للدروع حصلت عليها بعض 

الفصائل املقاتلة املدعومة من واشنطن.
ويقول اخلبير في الشؤون السورية في 
معهد الشرق االوسط للدراسات تشارلز ليستر 
ان الفصائل حصلت ايضا »للمرة االولى« ومن 
اجل معركة حلب على اسلحة اخرى اميركية 
الصنع كانت مخصصة في السابق لقتال داعش.
اما سالحهم االكثر فعالية فهو السيارات 
املفخخة القادرة على احداث ثغرات في خطوط 
اعدائهم الدفاعية فضال عن االنتحاريني الذين 

يثيرون الذعر ايضا في صفوف اخلصم.
وفي اجلهة املقابلة من اجلبهة، يقف اجليش 
املدعوم من روســيا، واملسلحون  السوري 

املوالون له من قوات الدفاع الوطني باالضافة 
الى مقاتلني عراقيــني وايرانيني ومن حزب 

اهلل اللبناني.
ويقاتل في صفوف اجليش السوري قوات 
نخبة مثل تلك التي يقودها العقيد ســهيل 
احلسن وامللقب ب»النمر«، او احلرس الثوري 
االيراني، او قوات »الرضوان« التابعة حلزب 
اهلل، وفق موقع املصــدر االخباري املقرب 

من دمشق.
وقد وصل الــى جبهة حلب خالل االيام 
القليلة املاضية، وفق املرصد السوري حلقوق 
االنسان، »نحو الفي عنصر من املقاتلني املوالني 
لقوات النظام، من سوريني وعراقيني وايرانيني 

ومن حزب اهلل«.
اما التفوق االبرز الذي متلكه قوات النظام، 
باالضافة الى ترسانتها العسكرية، فيكمن في 
ســالح اجلو وخصوصا الطائرات احلربية 

الروسية التي ترافقها في املعارك.
وتعــد املعركة في حلــب محورية لكلي 
الطرفني، »فبالنســبة للمعارضة، ال ميكنها 
ان تترك املقاتلني محاصرين في حلب« يقول 
فابريس باالنش اخلبير في اجلغرافيا السورية.

ويضيف باالنش، اخلبير في معهد واشنطن 
لسياسة الشــرق االدنى »بالنسبة ملعسكر 
االسد، تعد استعادة حلب خطوة باجتاه تطويق 
املعارضة في ادلب، كما تعني اظهار قوته في 

كامل سورية«.
ومن شأن املعركة »احلاسمة« التي يتحضر 
لها الطرفــان ان تطول، كون اي منهما غير 
قادر على التركيز فقــط على حلب لوجود 

جبهات اخرى ذات اهمية ايضا.
ويقول الباحث في معهد كارنيغي للدراسات 
يزيد صايغ »النظام يبقى مقيد اليدين بسبب 
النقص في العديد. ومن الواضح انه عمد الى 
تفريغ اجلبهات الدفاعية في اجلنوب )جنوب 
حلب( لصالح معركة طريق الكاستيلو« شماال، 
وهذا امر لن يكرره مجددا مع جبهات اخرى.
ومما يزيد من صعوبة سيطرة املعارضة 
عوامل اخرى من بينها »النقص في العديد، 
والقدرة النارية احملــدودة فضال عن كون 
املنطقة الواقعة حتت سيطرة النظام هي االكثر 
اكتظاظا بالسكان مقارنة مع االخرى الواقعة 

حتت سيطرة املعارضة«.

خبر وحتليل

لبنان بين معركة حلب وانتخابات البيت األبيض!

ٍ بني بري وباسيل غابت الرئاسة عنه لقاء »نفطي« ثان
بيروت ـ عمر حبنجر

اللبنانيــون في  ميضــي 
مراهناتهــم علــى مواعيــد 
بأمــل ان حتمــل  اآلخريــن، 
في طياتها حلوال ملشــاكلهم 
املستعصية بتخطيط مدروس 
او »علــى ضهــر البيعة« اي 

باملصادفة.
اقــرب املواعيــد املراهــن 
عليها معركة حلب بني النظام 
وحلفائه من جهة واملعارضة 
وحلفائهــا مــن جهــة ثانية، 
ويليهــا موعــد االنتخابــات 
الرئاســية االميركيــة التــي 
تبدو متجهة نحو استمرارية 
الدميوقراطيــني فــي البيــت 
االبيض عبر هيالري كلينتون 
قياسا على توترات شخصية 
منافســها اجلمهوري دونالد 

ترامب املقلقة.
وانتظــار حلــب ســبقته 
مواعيــد وانتظــارات اخرى، 
اقليمية ودولية عبرت، فيما 
لبنان ينتظر على الرصيف، 
ومشــكلة الرهان على حلب 
املفتــوح  مرتبطــة بوقتهــا 
على املجهــول، بينما الوقت 
اللبناني محشــور في زاوية 
الدســتورية  االســتحقاقات 

الداهمة.
االنتخابــات  وانتظــار 
الرئاســية االميركيــة ليس 
وقته اقصر، فبعد االنتخاب في 
نوفمبر علينا انتظار تركيب 
ماكينات االدارة اجلديدة حتى 
لو كانت الرئاسة استمرارية 

ملن سبقه.
في غضون ذلك، غاب ملف 
رئاسة اجلمهورية عن اضواء 
االجتماع الثنائي الثاني بني 
رئيس مجلــس النواب نبيه 
بري ووزير اخلارجية جبران 
باســيل، الذي خصص ـ كما 
يبدو ـ الســتكمال مباحثات 
سابقة حول ملف النفط والغاز 
في محاولة الحتواء حتفظات 
الرئيس متام سالم التي حالت 
حتى اآلن دون وضع مراسيم 
النفط في جدول اعمال مجلس 

الوزراء.
وتبــادل الرجالن عبارات 
املجاملة تعبيرا عن التفاهم، او 
قرب الوصول اليه، حيث بادر 
باسيل الرئيس بري بالقول: 

اني ارى في مداخالتك وفيك 
االمام موســى الصــدر، ورد 
بري مشــيدا مبواقف باسيل 
خــالل اخللــوات احلوارية، 
وقــد وصفهــا بـــ »املتوازنة 

والواقعية«.
وقــال بــري لصحيفــة 
»السفير« انه بحث مع باسيل 
ملف النفــط وما ميكن فعله 
في جلسة احلوار املقررة في 
5 ســبتمبر املقبــل، واضاف 
مبتســما: ملن يهمــه االمر لم 
نتطرق الى الشأن الرئاسي.

اما باسيل فقد اشاد باللقاء 
»االيجابي واملريــح«، وقال: 
هناك امور نتناغم فيها وامور 
ننســق فيها، وامــور اخرى 
قيد النقاش. وقــال: عالقتنا 
بالرئيس بري دخلت مرحلة 
جديدة، كان التفاهم النفطي 
في طليعة مؤشراتها، ونحن 
نتشاور ونتعاون حول ملفات 
اســتراتيجية في البلد، واذا 
كان البعــض ال يعجبــه هذا 
التطور فــي العالقة مع بري 

فتلك مشكلته.
وتقول مصادر متابعة في 
هذا الســياق ان تفاهم بري ـ 
باسيل جتاوز موضوع النفط 
الى ما هو ابعد، وما هو ابعد 
بنظر فريق ١4 آذار لـ »األنباء« 
هو مستقبل رئاسة اجلمهورية 
واحلكومــة ومجلس النواب 

العتيد ومجلس الشيوخ الذي 
لــم يبصر النور بعــد، او ما 
ميكن اختصاره بسلة امللفات 
املتكاملة التي يطرحها كمقدمة 
الزامية للوصول الى التفاهم 

حول رئاسة اجلمهورية.
بري في هذا الوقت واصل 
اطــالق حتذيراتــه، ملوحــا 
بامــكان اعتمــاد قانون ١9٦٠ 
الساري اليوم في حال تعذر 
االتفاق على قانون االنتخابات.
كما حذر بري امام زواره 
من اجراء االنتخابات النيابية 
قبل الرئاسية، حيث قد ينبري 
البعض الى مقاطعة جلســة 
انتخــاب رئيــس املجلــس 
املنتخب وهيئــة مكتبه، ألن 
هذا املجلس ال يكون دستوريا، 
وبالتالي ال يستطيع انتخاب 
رئيــس للجمهوريــة قبل ان 
ينتخــب رئيســه واعضــاء 
هيئــة مكتبــه، ممــا يضعنا 
امام تعقيدات جديدة ال حتمد 

عقباها.
وتعليقــا على كالم بري، 
قال النائب د.احمد فتفت عضو 
كتلة املستقبل ان الرئيس بري 
محق في هذه النقطة، االولوية 
يجب ان تكــون لالنتخابات 
الرئاســية، انهــا مفتاح عمل 
املؤسسات وغياب قسم كبير 
من النواب لتعطيل النصاب 
يحمل هؤالء النواب مسؤولية 

كبيــرة في هذا املجال، وبري 
اشار الى مكامن اخلطورة في 
عدم انتخاب رئيس كخطوة 

اولى حللول ممكنة.
وعن رئاســة اجلمهورية 
وموقف كتلة املســتقبل، قال 
فتفــت: واضــح ان اجلنــرال 
ميشال عون ال يريد ان يكون 
رئيسا توافقيا وال توفيقيا وال 

مخرج دون رئيس توافقي.
في غضون ذلــك، ينعقد 
مجلــس الــوزراء اليوم ولن 
العسكرية  التعيينات  تكون 

حاضرة على الطاولة.
وقال قائد اجليش العماد 
لصحيفــة  قهوجــي  جــان 
»السفير« ان الوضع االمني في 
لبنان حتت السيطرة ويخضع 
ملراقبة شــديدة، وحتدث عن 
ســباق محموم مع االرهاب، 
الذي يســعى الى اســتهداف 
الســاحة اللبنانية، لكن هذا 
ال مينع حصول اختراقات بني 

حني وآخر.
وحتدث عن اهمية العملية 
النوعية التي نفذها اجليش في 
وادي عطا )عرسال( مؤخرا، 
وأدت ملقتل واحــد وتوقيف 
آخر من اخطر رموز االرهاب 
الداعشي في لبنان، كما كشف 
عــن معلومات لــدى اجليش 
حول نية احد رموز التطرف 
زعزعة االمن، وجرى التنسيق 
مــع القوى الفلســطينية من 

اجل احباطه.
وعــن موقفه مــن متديد 
قــال  العســكرية،  خدمتــه 
قهوجــي: انا ال اتدخل في كل 
ما يحكــى حــول التمديد او 
عدمه وال شــأن لــي بكل هذا 
االخــذ والرد، واملســألة عند 
الســلطة السياســية ســواء 
قررت التمديد او تعيني قائد 
جديد، ال تزجوني بهذه االمور 

واتركوني اتفرغ لعملي.
فــي غضون ذلك، تســلم 
اجليش اللبناني شحنة كبيرة 
مــن املســاعدات العســكرية 
االميركية بقيمــة 5٠ مليون 
عربــة   5٠ وتشــمل  دوالر 
همفري مصفحــة و7٠ مدفع 
ميــدان هاوتــزر و5٠ قاذفــة 
آليــة للرمانات وألف طن من 
الذخيرة الصغيرة واملتوسطة 

وقذائف املدفعية الثقيلة.

اشكال بني القوى االمنية واملياومني في شركة الكهرباء بسبب اقفال الطريق قبالة املؤسسة          )محمود الطويل( 

مصادر 14 آذار 
لـ »األنباء«: 

يطرحون »السلة« 
كمقدمة إلزامية 

للرئاسة

باسيل: نتشاور 
ونتعاون مع بري 
إستراتيجيًا ومن 
ال يعجبه فتلك 

مشكلته

املختارة تعيد التذكير بالفكرة اللبنانية
بيروت. د.ناصر زيدان 

منذ ما يقارب املائتي عام، بنى بشير جنبالط - 
احد كبار العائلة اجلنبالطية - كنيسة مارونية 
في املختارة، ولم يكن في املختارة موارنة، 
كانت الكنيســة تخدم ضيوفه – السيما آل 
اخلازن من مشايخ كسروان - عندما يأتون 
الى املختارة لقضاء جزء من الصيف. وفي 
تلك املرحلة ايضا بنى البشير جامعا الى جوار 
قصر املختارة، خصص لصالة من يريد من 
العائلة والضيوف، السيما منهم ابناء اقليم 
اخلروب، وكبار الزائرين من السلطنة العثمانية.
أعاد رئيــس اللقاء الدميوقراطي النائب وليد 
جنبالط ترميم الكنيســة واجلامع، وفي هذا 
التوقيت املفصلي من تاريخ لبنان، وقد دعا الى 
تدشني الكنيسة بحضور البطريرك املاروني 
بشــار الراعي وفعاليات آل اخلازن، وحشد 
من شــخصيات البالد من مختلف املشارب 
واالجتاهات، كما سيدعو في سبتمبر املقبل الى 
تدشني اجلامع بحضور مفتي اجلمهورية الشيخ 
عبد اللطيف دريان وجمع من الشــخصيات 

الوطنية واالسالمية.
بصرف النظر عن اختــالف االوضاع بني 
بدايات القرن الـــ 19 وبدايات القرن الـ 21، 
تبقى املشتركات اللبنانية هي هي. فتعاضد 
العائالت اللبنانية بعيدا عن التعصب واالنغالق 
انتجت اخلصوصية اللبنانية منذ ايام اإلمارة، 
مرورا بعصر الواليات الى زمن املتصرفية 
الذي غلب عليها النمــط العثماني، وصوال 
لعهد االنتداب الفرنسي ومن ثم االستقالل 
االول في العام 1943 والثاني في العام 2005.
اخلطوة اجلنبالطيــة اجلديدة تعيد التذكير 
بالفكرة اللبنانية اجلامعة، والتي كانت وحدها 

وراء إنشاء لبنان الكبير.
 ولبنان الكبير الذي ولــد من رحم النتائج 
السياسية للحرب العاملية االولى، وكرس دولة 
مستقلة مبوجب اتفاق سايكس – بيكو وأعلن 

عــن قيامته في العام 1920، مهدد باالنفراط 
في ظــل االجواء التي حتيط بــه – او التي 
يعيشها في الداخل ـ وصورة فكفكة حدود 
الدول ترتسم على اجلدران املدمرة في حلب 
وفي الفلوجة وفي الرقة وفي كردستان وفي 
احلسكة ومنبج، وميكن ان نقول في كل مكان.
ال تعني خطوة جنبالط اجلامعة، استعادة 
للثنائية الدرزية – املسيحية في اجلبل على 
اإلطالق، فخصوصيات عصر االمارة ولّت 
الى غير رجعة، كما ان خصائصها احمللية 
لم تعد قائمــة على االطالق. ولكن التذكير 
بأهمية دور الوفاق اجلبلي بكل مكوناته قد 
يكون ضرورة لالستفاقة من الغفوة الوطنية 
التي طالت حتــت تأثير مخدر االرتباطات 
االقليمية والدولية، إذا لم نقل االرتباطات 
املذهبية املستجدة، والتي تنذر بتخريب ما 

تبقى من لبنان.
ومشــهد املختارة اجلامع، لم يكن بهدف 
اســتعادة التذكير بالدور املتقدم للعائالت 
السياســية، بل انه لتقريب املسافات امام 
الرؤية الوطنية اجلامعة. فقد ظلمت الوطنية 
اللبنانية على مدى العقود املاضية إبان الوجود 
العسكري السوري، وهي تظلم اليوم على 
ايدي ابنائها اكثر فأكثر من جراء الفراغ في 
سدة رئاسة اجلمهورية ملا يزيد عن سنتني 
وثالثة أشــهر، كأمنا جمعة املختارة جاءت 
لتسد بعض الفراغ الوطني الناجت عن الفراغ 

في موقع الرئاسة.
اكثر من ذلك، فإن مصادفة اجلمعة اجلنبالطية 
مع الذكرى الـ 15 ملصاحلة اجلبل التاريخية 
التي كرســها الكاردينال نصراهلل بطرس 
صفير بزيارته للمختارة، تؤكد على إرادة 
العيش املشترك بني ابناء اجلبل خصوصا، 
وبني اللبنانيني بشكل عام، بصرف النظر عن 
التباينات الناجتة عن تعارض الرؤى حول 
ما يجري في سورية، وجتاوزا لإلخفاقات 
الدستورية الكبيرة التي تتخبط بها البالد.

شد وجذب 
في مجلس األمن 

حول استئناف 
مفاوضات 

جنيڤ

»مهرجان كابريوليه« لسينما الهواء الطلق.. في جبيل
جويل رياشي

بعد عروض ناجحة على درج اجلميزة، حط 
»مهرجان كابريوليه« لالفالم القصيرة رحاله 
في مدينة جبيل التي جهزت شارعها الروماني 
بشاشات عمالقة ومئات الكراسي الستقبال 

محبي سينما الهواء الطلق.
ويقول مؤسس املهرجان ابراهيم سماحة لـ 
»األنباء« انه »مت اختيــار 23 فيلما غالبيتها 
عربية، انسجاما مع كون جبيل عاصمة السياحة 
العربية«. وعن املوضوع العام للمهرجان، قال 
»هو احتفال باالفالم القصيرة بكل بســاطة. 
ليس هناك موضــوع معني، كما يحصل في 
دورة درج اجلميزة«، مشيرا الى ان »الفيلم 

القصير هو عصارة لطاقــة مخرجه، اذ انه 
يحاول ايصال كل افــكاره في دقائق قليلة، 

ونحن على طريقتنا نحتفل به«.
جتدر االشارة الى ان »مهرجان كابريوليه« هو 
االول من نوعه في لبنــان وقد اصبح محطة 
ثقافية ســنوية مبوعدين: االول في اجلميزة 
والثاني في الشارع الروماني االثري في جبيل 
حيث تنصب شجرة امليالد العمالقة في فترة 
االعياد التي تستقطب سياحا من لبنان واخلارج. 
وكان الهدف االساسي من املهرجان منذ بدايته 
اخراج السينما من جوها التقليدي في الصاالت 
املبردة وتقدميها للناس حيث هم في الشارع، 
وقد القى في جبيل جناحا بطعم مختلف لناحية 

استقطابه املزيد من الفضوليني سنويا.


