
 

                          ل ون ، ب ان ق ق ال ی ب ط ت ن ، وال  عصا ل ی یا اهللا ال تجعلني عصا بید المجرم
 .اجعلني عصا بید أعمى 

     ، ن دی یا اهللا ال تجعلني السلسلة الحدیدیة التي توضع بید المجرمین لربط الی
 . بل اجعلني سلسلة لجمیع القلوب وربطھا ببعضھا 

                       ل ة من حرف ، ب ارب طة ھ ق ر ، أو ن ت یا اهللا ال تجعلني فاصلة وقعت في دف
 . اجعلني صفرًا بید الفقراء ، ألّن لوال األصفار ال وجود لألرقام 

 یا اهللا أعطیني إیمان جّدتي ، وبراءة طفل قبل أن أتلّمس مسبحة الصالة . 

                     ارًا ي ن ن ل ل اجع اد ، ب ى رم یا اهللا ال تجعلني نارًا تحرق وتحول كل شيء إل
 .تدفئ عائلة فقیرة من البرد 

        ت ذي شرب ر ال یا اهللا اجعلني حجرًا ، ال ألرمي أصدقائي بھ ، وال ألرمي البئ
 . منھ ، بل ألساھم في بناء وطن 

             ى ل دران ، أو ع ج ى ال ل یا اهللا ال تجعلني خطًا مرسومًا على األرصفة ، أو ع
 .الشعارات ، بل اجعلني خّط الحیاة بكّف الوالدین لیطیل من عمرھما 

یا اهللا إجعلني حبال لینزل علیھامن ھم في ابراجھم العالیة ،ال حبل مشنقة 

           ًا ن ة ، وتضام ّب یا اهللا اجعلني غیمة ال ألرتفع عن االخرین ، بل ألمطرھم مح
 .وألفة وطیبة 

 یا اهللا اجعلني بخورًا ، وال تجعلني مبخرة بید المبخرین. 

 یا اهللا أعطي الجمیع ماًال وأحرمھم من الثالثین من الفضة. 

 یا اهللا إنك سمیع ُمجیب. 

 جولیا نادر



 

 أخبــار لیَسـت للنشــر
     ؟ . لماذا طار صوابهـا     ... ماذا جرى مع نانسي عجرم

رافضة الغناء في هيوستن ؟ بعد أن تسلمت دعوى مقـامـة   
ضدها امام المحاكم األميركية، وشملت ايضاً الدعوى الملحن 
سمير صفير الذي كان يرافقها، باإلضافة الى متعهد الجولـة  

. الفنية التابعة لنانسي عجرم سامر زهر المقيم في ميتشغن 
يقال  بأن خالف بين المتعهدين كان سببه بعض المتطفليـن  
الصغار الذين دخلوا طرف ثالث في حفل نانسي وأضـروا    
بالعالقات بين ميتشغن وهيوستن ونانسي عجرم وسمـيـر   
صفير  وتبقى تفاصيل الخالف في العدد القادم مع اصحـاب  

 .                                                      الشأن بمقابلة خاصة 

    د في تكساس ، زار من كبار رجالاألعمال وإسمه يترد
وزارة الخارجية اللبنانية أثناء زيارته لبنان ، وقدم نفسه 

كمرشح لمنصب قنصل فخري ، واضعاً جميع إمكانياته 
المادية تحت تصرف الجالية والوطن ، بإعتماده مكاتب 

للقنصلية وموظفين ، واعداً أن يكون خادم للجالية يشارك في 
أفراحها وأحزانها ، وزيارة المرضى وإقامة اإلحتفاالت في 

عيد اإلستقالل ، وإستقبال النواب والوزراء على نفقته 
الخاصة ، كما زار بعض المسؤولين في الدولة والحكومة ، 

 . وقدم دعوة لثالثة وزراء لزيارة تكساس 

  تعيش في هيوستن ، طلبت من طبيب األسنان أن عربية ثرية
 .يزرع لها في كل ضرس حبة ألماس 

  نير فمها ، فابتسامتها اصبحت تساويت يوهكذا كلما ابتسم
الماليين ، فكم سعر البوسة ؟ أما طبيب األسنان فقد قبـض  
على كل ضرس خمسة آالف دوالر لزرعه حبوب األلـمـاس   

 )صحتين على قلبه(

  بحجة الزواج فتعرف على فتاة ، أوهمها بأنه من زار الوطن
رجال األعمال ويملك القصور والمؤسسات ، ولما جاءت إلى 
تكساس اكتشفت بأنه عامل على محطة بنزين ، فأخذت تندب 
حظها ، وفي ليلة غاب عنها القمر ، عادت إلى الوطن سـراً  

 . لترتمي بأحضان األهل وهي حامل في شهرها الخامس 

  مرات بحجة الحنين واإلشتياق لألهل ، ولكن    3يزور الوطن

زوجته المقيمة في تكساس لم تدري بأن زوجها المخلص جداً 
، متزوج من أخرى في الوطن دون أن تدري زوجته التـي     

 .تعيش خارج الوطن 

  عمل بالكاد يدفع فواتـيـره    لبناني يملك تجارة بسيطة ورب
الشهرية ، ولكن رحمة اهللا أوسع من مساحة أميركا ، فقـد    

 800/ منذ أسبوعين مبلـغ    MEGA MILLIONربح في 
لم يصدق  .  ثمانماية  الف دوالر أميركي / ألف دوالر أميركي

 300/ الخبر ، بل ركع يقبل األرض شاكراً ربه واعداً أن يقدم
ثالثماية ألف دوالر لألعمال الخيريـة ولـدور      / ألف دوالر 

وبناء لطلبه نحجب عن ذكر إسمه ، . العبادة من كل الطوائف 
 ألف مبروك: ولكن نقول له 



 

بإستطاعة األھل في لبنان ، الوالدة أو الوالد ، أو األشقاء ، أو األقرباء 
 LEBANONواألصدقاء  أو الخطیبة ، أو الزوجة ، الحصول على مجّلة 

TIMES  ومشاھدة صورك أو المقابلة التي أجریت معك ، أو النشاطات
، وأخبار  LEBANON TIMESاإلجتماعیة التي قمت بھا والمنشورة في 

 . أخرى عن الجالیة من جمیع فروع مكتبة أنطوان في لبنان 

LEBANON TIMES  ولبنان كمــان ... في تكساس 

 عزيزي القارئ 

  اذار وفي مثل ھذا التاریخ ولدت شالیمار بشاشي لھا من مجلة  11في
Lebanon times  اغنیة سنة حلوة 

     آذار وفي مثل ھذا التاریخ ُوِلَد جورج بیطار ، لھ من مجّلة                                        22في
LEBANON TIMES  كلمات سنة حلوة یا جورج . 

   آذار وفي مثل ھذا التاریخ ُوِلَد الشاعر روجیھ فغالي ، لھ ھدیة عن                       29في
 .قصید لھا أّول ولیس لھا آخر 

                  جو صھیون ، لھا      -في األول من نیسان ، وفي مثل ھذا التاریخ ُوِلَدت ماري
 .ثالثة-إثنین  –بوسة 

    نیسان ، وفي مثل ھذا التاریخ ُوِلَد                    30فيDali Floris        إبن ،EVY 
SALGADO      المسؤولة فيChase Bank   فرعWestheimer  ألف

   ایار وفي مثل ھذا  التاریخ ولد في لبنان وفي منطقة البوشریة  الدكتور   12في
 )مبروك ( جوزف ابو سلیمان  

  عقبال  كل سنة ( ایار وفي مثل ھذا التاریخ ولدت ریتا ابو سلیمان   19في ( 

  عقبال المیة ( ایار وفي مثل ھذا التاریخ ولد الدكتور اسعد ابي كیوان   21في( 

  مبروك    (ایار وفي مثل ھذا التاریخ ولدة جمیلة نجار والدة الدكتور نجار 25في
HAPPY BIRTHDAY  

  نیسان وفي مثل ھذا الیوم ولد الدكتور سامر السوقي في لبنان و  9في
 .بالتحدید في الشویفات مبروك 

  ایار وفي مثل ھذا التاریخ ولدت السیدة جانیت الشعار عقیلة الصدیق  20في
 .سعد الشعار لھا الف مبروك
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St. Jude Children`s Research  
Hospital   celebrating 50 years 
of finding cures and saving 
children  at the Westin Galle-
ria   Houston. The program 
was to  

Honor the Family of Stevens 
Mafrige and give the 

Lifetime of service Award to 
Lois & Les Lewis . 

An interview  was done with 
St Jude Patient Maggie.  

The gala Chairs  were Roula 
Nassar Gerguis and  Amal 
Zakhem Nassar . 

Amal  Maggie & Roula 

The Committee Members  

Roula & Amal with  Dr Salem   &  Guests 

Table of  Mafrige family 

Table of Amal &  Dr George Nassar 
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The Family of Stevens  Mafrige Lois & Les Lewis 

Mr& Mrs  Frank 

Dr Wael Assi & wife Loubna & Friends 

Mr & Mrs Gerguis 

Maggie speaks about St Jude and her experience 



 

I am actually first generation my grand-
parents came from Lebanon in the late 
1800 and settled in Seattle, and my aunts were 
born in Seattle. After the big financial bust be-
fore world war one my grandparents went 
back to Lebanon and my father was born  
there. He became a US citizen by serving in 
world war two in the US army. 

 

It will mean a lot to my 
mother to get the support of 

the Lebanese community 

I have been a lawyer since 1988 this is my 24rth 
year to practice law. I am running for Judge in 
Harris County for a civil district bench. Every-
one in Harris County can vote for me. 

The election will be on May 29th but early 
voting will start May 14th to May 25th.  

I encourage people to vote early due to the Holi-
day that falls on the same Election Day. 

My goal is to serve as a judge that is 
something that is in my heart, and I always 
thought it will be an honor to serve the people 
as a judge, and that’s my only goal right now. 

Each term is 4 years and that’s my goal for now. 
I must win the republican primary, and if I win 
the republican primary in November. I will be 

on the ballad against the Democratic Party. 

I am involved in a lot of organizations and I 
make the time. It is a challenge but I make it 
happen. I help my church St George and 
treated like my second home, and I balance 
between my work and my church. 

I am also involved in St Jude children’s hospi-
tal, and I was appointed as a commissioner for 
the city of Houston since 2008 for the Houston 
police officers. 

I learned to create a balance between my 
work, church and other activities . This 
comes with practice 

I need every vote from the Lebanese and 
Arab community to support me in the  pri-  
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primary to win and become the republican 
nominee in November.  I am born and 
raised here in the USA my first time for 
me to go to Lebanon was in 2008, and it 
was the most beautiful experience. I have 
uncles, aunts and many cousins, and my aunt is 
a nun in Beirut. It was a very emotional experi-
ence for me because it was my first time. I 
went to Bishmazeen town were my father 
is from. 

Lebanon has a special place in my heart . 
I hope they can sustain peace, and find a way to 
live peacefully. 

As a judge I always have to rule by the law with 
my reason in mind objectively, and that’s the 

oath I have to take. 

I think if you remain true in principal to who 
you are you should never let money become 
what rules you. I will always be down to earth 
because to be a judge is to serve the people. I 
have a history of serving through my 
church, and other organization. This is 
my nature. 

Being a judge is a matter in my mind of service 
and honor to the community. 

I would like to thank Lebanon times  for sup-
porting me. It will mean a lot to my mother 
to get the support of the Lebanese com-
munity. 

 

 



 

 

  ھل لي في سماع قصتك؟: المحامي إدغار 

 : أطفأت ھال سیجارتھا وأشعلت أخرى وقالت 

ولست أدري إذا كان العالم        ...  إبتدأت قصتي ولست أدري لماذا ولدت           
بحاجة إلى دموع إضافیة وإلى خیانة إضافیة ، وجرائم إضافیة وفضائح               

ولدت في قریة لبنانیة تحمل الطیبة والمحبة ، كنت الثالثة            .  علنیة وسرّیة   
بین أشقائي ، والدي رجل مؤمن ،  ووالدتي تنام والمسبحة بیدھا وعندما               

ترعرعت ونشأت في القریة وأنا أجدل شعري .. ولدت أطلقا علي إسم ھال
األسود وأرتدي المریول والحقیبة المدرسیة وعروسة الزعتر والزیت                  

وھكذا مّرت مرحلة    .  وأجتاز حقول القریة ألصل إلى مدرستي الرسمیة           
وابتدأت العوالم الجسدیة والنفسیة         ..  الطفولة ودخلت مرحلة الشباب            

تتحرك بداخلي وألول مرة تعریت ألرى جسدي الناعم أمام المرآة ، فقد                
شاھدت قامتي الممشوقة وأخذت أتلمس جسدي ، رقبتي ، صدري ، نھديَّ 
، فقد رأیت الشعر قد نبت تحت إبطي وفجأة فتح باب غرفتي ودخلت                        
والدتي ُمبتسمة فأسرعت ورمیت على جسدي شرشف السریر فقالت لي               

 : والدتي 

                  ، الیوم یا ھال ستتوجھین معي إلى السوق لشراء حمالة لصدرك
 ..فأنت الیوم أصبحت شابة وخرجت 

وأتذكر الیوم فقد كان           1965وكانت أول حمالة للصدر لبستھا عام                
. الثالثاء في الثاني عشر من كانون األول، وأنا في سن الخامسة عشر                    

 : وفي الیوم الثاني وأثناء وجودي في المدرسة قالت لي صدیقتي 

 منذ متى یا ھال ترتدین حمالة للصدر؟

  أصبحُت شابة یا رندة. 

 وماذا تعرفین عن الحیاة الجنسیة یا ھال؟

 وماذا تعنین یا رندة ؟ 

 أعني ھل تعرفین كیف تنجب األطفال وھل ذقِت طعم القبلة ؟ 

  طبعًا، فقد قالت لي والدتي بأن األطفال یولدون داخل الملفوفة. 

رصة                     :  فضحكت رندة وقالت  ف اء ال ن ال أث جب األطف ن ف ت ی رك ك سأخب
 . المدرسیة 

ر                           ّك ا أف دروس وأن ا ال ن اذ یشرح ل ت دراسة واألس ًا صف ال وی ا س ن ل ودخ
 بالفرصة المدرسّیة وبماذا ستخبرني رندة وما ھي الحیاة الجنسیة ؟ 

ب                ع ل ى م ع إل ی جم مضت ثالث ساعات وقرع جرس الفرصة وركض ال
ى        .  المدرسة  ت دة ، م كنت أمشي في الملعب ونظراتي تالحق صدیقتي رن

ا            ھ ستقترب مني وتخبرني عن أسرار اإلنجاب والجنس ، وسمعت صوت
 . تنادي 

ة          .. ھال .. ھال  ّم ھ اء م ي  .  تعالي إلى زاویة الملعب لتّطلعي على أشی وف
  Play –Boyزاویة الملعب سحبت رندة من تحت مریولھا مجلة 

وألّول مرة شاھدت رجًال عاریًا وإمرأة عاریة الجسد وأخذت رندة تشرح   
اب          ج ة واإلن ع . لي األعضاء التناسلیة لكل منھما وكیف تتم عملیة الُمجام

ر                          ون األحم ل ال غ ب ي ووجھي صب ظرات ن م الصور ب بصراحة كنت ألتھ
 :وشعرت بأن الدم یتدفق بسرعة في كل شرایین جسدي فصرخت بھا 

                              رندة رندة أنت صدیقة فاسدة أبعدي عني صور ھذه المجلة
وأنا في قرارة نفسي كنت      ..  وأسرعت راكضة في ملعب المدرسة       

 . أتمنى لو أنني أستطیع أن أحصل على نسخة من تلك المجلة 

مضى أسبوع وأنا ال أعرف النوم لیًال فكل تلك األخبار التي سمعتھا من                 
صدیقتي رندة تضج في رأسي وأشعر بأن ھناك شیئًا ما یتحّرك في                            

وجاء یوم األحد وكل أبناء البلدة        .  جسدي من رأسي حتى أخمص قدمي         
یتوجھون إلى الكنیسة وأنا واحدة منھم أرافق األھل وألول مرة أعترف                 
بأنني لم أدخل غرفة األعتراف فقد شعرت بأنني خاطئة وأخجل                                  
باإلعتراف أمام الكاھن الذي یعرف كل أبناء القریة ، بقیت واقفة                                

وبعد إنتھاء القداس خرج الجمیع إلى باحة الكنیسة فوجدت                   .  كالصنم   
 : صدیقتي رندة أمامي 

ونحن بصدد  ..  كم أنت جمیلة سأعرفك على صدیق یدعى بسام             ..  ھال  
إقامة حفل فولكلوري راقص على العین مع شّبان وشابات القریة الساعة              

 الخامسة من بعد ظھر الیوم فھل تشاركین معنا؟

 .وبدون ترّدد أسرعت ألخذ رأي الوالدة التي وافقت فورًا 

وھكذا توّجھت بعد ظھر األحد إلى العین برفقة صدیقتي رندة وكان                          
بإنتظارنا مجموعة من شبان القریة وبحوزتھم آلة تسجیل وأشرطة غنائّیة           

ولكنني ..  وأبناء البلدة یرقصون ویمرحون فأخذت مقعدًا وجلست علیھ               
شعرت بأن ھناك شیئًا ما یجري حولي ، فشاھدت نظرات بسام تالحقني                
ومسلطة على جسدي وكأنھا تجّردني من ثیابي والنیران تشتعل في                          

 :فاقترب مني حتى المس جسده جسدي قائًال .. عیونھ 

 أھًال بك یا ھال ، ما رأیك أن نتنّزه قلیًال بعیدًا عن الجمیع ؟

وابتعدنا مسافة نصف ساعة مشیًا على         ..  لست أدري لماذا وافقت فورًا        
األقدام وفجأة تحول بسام إلى ذئب مفترس وھجم علي وطرحني أرضًا                  

في بدایة األمر حاولت مقاومتھ        ..  واغتصبني   ..  واضعًا یده على فمي        
. ولكنني وجدت نفسي في نشوة غریبة أفقدتني رشدي فاستسلمت لھ                         

 . وھكذا تحّولت ھال من آنسة إلى سّیدة حسب المفھوم الشرقي 

عدت لیًال إلى المنزل ودخلت غرفة النوم دون إلقاء التحیة على األھل ،                
وفي تلك اللیلة قّررت اإلنتقام من بّسام ، ووضعت في مخّیلتي تفاصیل                   

 . قتلھ 

وفي الیوم الثاني اتصلت بھ ھاتفّیًا وطلبت منھ ممارسة الجنس معھ مّرة                 
ثانیة وراء اإلسطبل لمزرعة آل الخوري ، ففرح بسام ولكنھ لم یدري                      

 ماذا ینتظره ؟                                  

 والى اللقاء في العدد القادم                                                    
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 . ھذ القصة حقیقیة جرت أحداثھا بین لبنان وكندا والوالیات المتحدة األمیركیة ، وإحدى الدول العربّیة ، منذ خمس وثالثین سنة 

 . أبطالھا عائلة لبنانیة 

 الحلقة األولى 

 نبیل حباقي: بقلم الكاتب 

وانطلق المحامي اللبناني األصل إدغار حامًال حقیبتھ               ....   
أوقف ...  405السوداء وتحت إبطھ ملف بعنوان زنزانة رقم            

) كندا  –ھنري بوراسا        –تونكاي   (سیارتھ في باحة سجن           
وترّجل ُمتجھًا إلى حارس السجن الذي عّرفھ على نفسھ ففتح لھ 
باب السجن لینتقل ھذا المحامي ولو ساعات قلیلة إلى قیود                     

حیث وقفت    405خارجة عن الحریة متوّجھًا إلى زنزانة رقم          
 : السجینة ھال وسألتھ فورًا 

            ھل تحمل علبة سجائر؟ فوضع المحامي إدغار یده
 .تفضلي: في جیبة سترتھ قائًال 

ل          طوی ا األسود ال وبید مرتعشة أشعلت ھال سیجارة وتلمست شعرھ
فنظر إلیھا المحامي إدغار محّدقًا بجسدھا . ووضعت ساقًا فوق ساق 

وحة      األبیض الناعم المتناسق وبوجھھا الجمیل فتراءى لھ بأنھ أمام ل
منحوتھ بالجمال ، بریق عینیھا غریب ، أنفھا الصغیر المتناسق فوق 

ار           .  فمھا الذي یحمل شفاه تغار منھ فم الزنبق ي إدغ ام مح س ال ل ج ف
 : قائًال 

 . ھال أنا المحامي الذي عینتھ محكمة الجنایات للدفاع عنك 

  سیدي المحامي أنا قاتلة فال داعي للدفاع          :  فقاطعتھ ھال
 . عني 

 الحلقة األولى 

 ٤٠ ٥زنزانة رقم 
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 یقال أن ذكاءك كان وراء تجومّیتك 

ق عمل                             ری ھ ف دی كن ل م ی ؤسسة ، خاصة إذا ل ھ م الفنان بحد ذات
حن     بالقرب منھ ، أو مدیر أعمال یتمتع بالذكاء وحسن اإلدارة ، فن
ان               ك ال، وف دراء أعم اك م ن عندما إبتدأنا بالمشوار الفني لم یكن ھ
م            ھ ن أصوات ی الذكي ھو الذي یشق طریقھ ، فھناك فئة من المطرب
اء ،             غ ب ى ب ان إل ن قویة ، ولكنھم ال یمكلون الذكاء عندھا یتحول الف
ى              ھ عل ت ف ھ ، ووق ائ ن فیجب على الفنان أن یكون ممیز بأدائھ ، وغ
م     المسرح ، ویلبي رغبات جمھوره ، ومثال آخر الراحل عبد الحلی
ى مساحة                ان عل ك حافظ لم یكن لدیھ صوت قوي ، أما إحساسھ ف

وھاب                   د ال ي عب ا  ل ھ ال ة ق د     :  العالم العربي ، وأجمل كلم أن عب ب
 . الحلیم حافظ جّمل البشاعة 

ال        س ق اری ي ب وأذكر بأنھ خالل وجودي ف
ة     لي أحد اإلعالمیین بأننا نستطیع إیجاد مئ
ر              دی جد م مطرب ولكن من الصعب أن ن
ة                ی جوم راز ن ى إب ادر عل ي وق ال ذك أعم

 . الفنان 

  ھذا یعني أنھ لیس لدیك مدیر أعمال 

 .كال ، لدّي مساعدین 

            اة وف وب ب ل ق ت ال ع م ان ج ن ب ي ل ف
ات       رك الوالدة رحمھا اهللا بین ملحم ب

 .وراغب عالمة 

ا              ھ ي رحم دت اة وال وف أثناء تقدیم التعازي ب
ات              رك م ب ح ل ن م ی راب ب ع ت ال ن اهللا ، ك
اة              وف ة أیضًا ب ن ل س ب ة، وق الم وراغب ع
ن    شقیقي جمعت بین عاصي الحالني ومعی

ن      . شریف وتّمت الصلحة بینھما  ی اشئ فأنا أحترم الجمیع ، حتى الن
ھروا               ن اشت ذی ن ال ی ، وأكره العنجھیة والغرور من بعض المطرب
ة                 ل ب ن الس طاووس ، ف ال شون ك من جراء أغنیة واحدة ، وأخذوا یم
ا                ن زل رأس م ی حن ل ن ًا ، ف عندما تمتلئ بحبات القمح تنحني تواضع

ن   38بین أكتافنا ، رغم تاریخنا المليء باألفالم العربیة و  سنة بالف
 . والغناء والعطاء 

      ا م ھل لم تزل مغرمًا بزوجتك جورجینا ملكة جمال الكون فی
 مضى ؟

ل                ب ا ق ھ ي حب عت ف ولم تزل في نظري ملكة جمال الكون ، أنا وق
ا إمرأة      الزواج بسبعة سنوات ، كان ھناك غرام وحب ، وجورجین

ة   الث ث الث           ب ث ع ب ت م ت ي ت ھ اء ، ف نس
ات      طراز              :  شخصی ون من ال ا إمرأة صال ھ إن

والت ،               أك م ال ف ب ی خ ش ب ط م ي ال األول ، وف
ي            ت ق ی ة وعش ق دی ا ، وص ة وأم ألوالدھ وزوج

إمرأة لھا كرامتھا ، وھي   .  وحبیبتي في آٍن معًا 
 . كانت وراء مجیئي إلى أمیركا 

 أغنیة بھیة ماذا تعني لك؟ 

 وجھ السعد.. وجھ الخیر 

  ماذا تتمّنى لمجّلةLebanon Times 

اص            ص ا ذو إخت ھ ی ل ن ع ی شرف ُم ّك أن ال ال ش
ن        ی ق ى ی وتاریخھم یشھد على أقالمھم ، وأنا عل
ي                     ة ف ی عرب مجالت ال م ال ح من أھ بأنھا ستصب

 . الوالیات المتحدة األمیركیة 

 أسامة بشاشي: حاَوره 

 وليد توفيق مع جورجينا
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تحتار أمام ولید توفیق أن تختار إسمھ،           ...  ـان ، أم ُمطرب ، أم نجم             فن
، فھو  "  الذكاء الحادّ "  فقد جمع الثالثة في شخصّیة واحدة ، وأضاف علیھا  

یعرف أن یختار كلمات األغنیة ، ویعرف كیف یدغدغ شعور المعجبین                   
 Barbieبإحساسھ القوي ، بل یحول األغنیة ولحنھا وكلماتھا إلى لعبة                   

 . یلعب بھا كما یشاء على المسرح لتدخل قلوب اآلخرین 

ولید توفیق لم یتغیر ، لم تغیره نجومیتھ في السینما العربیة ، ولم یبدلھ                         
تاریخھ في األغنیة اللبنانیة والعربیة ، فبقي ولید النجم المتواضع الذي                       

 . یعترف بأن بھیة أوصلتھ إلى المجد والشھرة 

 : تكساس ، كانت ھذه المقابلة  –وفي جلسة خاصة في ھیوستن 

  ولید توفیق دخل عالم السینما المصریة ، ماذا أعطتك الشاشة العربّیة
 ؟

ي آن            ان ، وھي ف أعطتني وجودي لغایة الیوم ، السینما مجد فھي تخّلد الفن
وا ،     معًا سیف ذو حدین ، فھناك مطربین كثر حاولوا الغناء في السینما وفشل
مسرح                    ى ال ي عل ن غ ا ت دم ت عن أن ألن الشاشة ترى ما في داخل اإلنسان ، ف
ي                               ا ف رى م ھي الصوت والصورة ، وت را ف ی ام ك ا ال ك ، أم یسمعون صوت
ى       داخلك ، بل تكشف حقیقة الممثل ، فإذا دخلت قلوب الناس عندھا تتحول إل

ھ أحد           :  نجم ، ومثال على ذلك  الم د أف أفالم محمد فوزي ال یعرفھ ولم یشاھ
ك     ب من الجیل الجدید ، ولكن ما إن تشاھده حتى تشعر بأن ھذا الممثل دخل قل
ھ                          الم ا شاھدت أف دم ن ع ا ، ف ن ی ي جورج ع زوجت وعقلك ، وھذا ما حصل م

 .ھذا أھضم فنان وممثل عربي أنا أحبھ   من ھنا السینما مھمة جدًا : قالت 
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 النجم ولید توفیق
 السینما تخلد الفنان

 نساء في آن معًا 3انا ُمتزوج 

 جورجینا زوجتي وعشیقتي  



 

The modern Capital with the Prestigious 
Past 

Beirut teems with perceptible vitality and energy 
that is reflected through its positions the Leba-
nese capital from a geographic standpoint: a 
headland that drives through the deep blue sea 
while dominated in the background by the breath-
taking mountains. The cosmopolitan and modern 
city is the home of more than 1 million people, 
and constitutes the very heart of the country’s 
economic and cultural life. 

Daughter of Venus, Beroe, mother of the laws 
Lebanon’s star… all these epithets do not suffice 
on their own to summarize several centuries of 
rich history. Legend has it that the city was found 
by the god El in homage to his beloved wife, the 
goddess Berout. In order to protect the city, he 
offered it to Poseidon, god of the sea, and to the 
Cabiri, the god of navigation. 

The Semite name of the city (Birut) is derived 
from the word “Bir”, Arabic for well. The city was 
given the name after several underground fresh 
walls were found in it. The city boasts a glamorous 
past, and 5000 years ago, it was prosperous port 
on the Canaanite-center, as well as a crossroad for 

eastern and western civilizations. In the renowned 
tablets of Tell- Al- Amarna that goes back to the 
14th century BC, the city was said to be a well-
defended one that was the ruling of King Am-
mounira. 

In the Roman era, the city became a prosperous 
colony that was dubbed “Colonia Julia Augusta 
Felix Berytus” in homage to the daughter of the 
emperor Augustus, whose husband commander 
Agrippa decorated the city with urban installa-
tions (theaters, courtyards, baths, and passage-
ways, meeting halls) and built in a collection of 
statues related to the great leader of ancient word. 
With Augustus at the helm of the city, the inhabi-
tants enjoyed tax exemption according to the “ins 
italicum” law, since the city was a Roman colony. 
Septimus Severus chose the city in the 3rd century 
to the site of the law school that attracted students 
from all over the ancient world. The school was 
the tribune of many prominent jurists such as 
Gaius, Paulus, Papinianus, Ulpianus, and the 
praetorian prefect of Illyria Anatoly the Beiruti, 
and shone over the east region. Justinian assigned 
many professors who taught at the Beirut law 
school to put for the legislative code that was the 
source of western laws for centuries. 
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The city lived a golden era until the Byzantine ep-
och. Throughout a 1000 year-span, the city gradu-
ally lost its past splendor until the 18th century. 
Just like other coastal cities, Beirut was occupied 
several times, and each occupation brought along 
destruction and bombings separated by intermit-
tent periods of prosperity. This is why, when 
walking in the city you feel the ancient presence of 
Canaanites, Greeks, Romans, Byzantines, Otto-
man, and French, unravel a warm mixture of cul-
tures, and communicate with the populace that 
mixes current tendencies with reinvented nostal-
gias, languages, civilizations, and disturbed re-
births of historical problems. 

During World War I, the Turkish governor Azmi 
Pasha ordered that most of the ancient quarters 
and neighborhoods be demolished in order to 
build a new city that combines oriental style and 
Mediterranean charms using an urban European 
conception. Build with yellow stones and decked 
with small balconies, the ancient city’s building go 
back in majority to the Ottoman era and the 
French mandate. 

The Capital of Culture and Economy 

Situated at the crossroad of international ex-
changes with its universities, hotels, hospitals, 
and shops, the city is also a center of leisure and 
R&R. 

Beirut is certainly witnessing a boom: it is a cos-
mopolitan where economy and culture meet each 
other, listen to each other, and converse. These 
activities are rooted in the past and step into the 
3rd millennium at the same time, and tens of mil-
lions of people are welcomed to the city every year 
to attend sundry events such as fairs, colloqui-
ums, exhibitions, and international summits. You 
can see people jumping between theaters, de-
signer fashions shows, opening ceremonies, con-
certs, book fairs, music festivals, cinemas and 
comics, before pausing to watch the sun as it sets 
behind the Mediterranean Sea with their feet 
dipped in the water. 

During the 2nd half of the 19th century, the city 
witnessed a sudden commercial surge that ampli-
fied its exchanges with t he west; it became an ad-
ministrative, economic, and cultural center, which 
allowed it to be chosen as the capital of the great 
Lebanon in 1920 and subsequently that of the in-



 

After World War II, the Lebanese government 
adopted flexible financial laws that led to an eco-
nomic boom. Lebanon’s location as the crossroad 
between the East and the West helped it become a 
financial and banking center as well as a free cur-
rency exchange center. Lebanon’s activities are 
mainly focused on banking institutions such as 
import-export, where Beirut’s seaport and airport 
emerge as 2 centers of transit transport to the 
Arab countries. The city became a hotbed for 
commercial, financial, touristic and artistic activi-
ties, and downtown Beirut became once again 
Lebanon’s beating heart and the spot where Leba-
nese people and foreigners meet, there you can 
hear countless languages being spoken as people 
chatter across the tables. 

The City that Never Dies 

Beirut, a port city par excellence, survived many 
natural catastrophes and managed to rise from 
the ashes every time it was struck by Mother Na-
ture. The city was a victim of many earthquakes, 
but that of 551 was accompanied by a monstrous 
tidal wave that destroyed it. The city also victim of 
many fires that left in ruins and it took some time 
to get back on its feet. Subdued and conquered by 
several enemies along history, and having sur-
vived 15 years of continuous hostilities (1975-
1990), Beirut was righteously dubbed “the city 
that refuses to disappear”, for the countless ca-
lamities and hostilities that rained down on Leba-
non failed to weaken the Beirutis’ resolve to be 
reborn. In fact, they intend to see the 
“Mediterranean’s pearl” rebuilt and rekindling its 
glorious past. 
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لتغطیة نشاطاتكم االجتماعیة ، الحفالت ، 
السھرات ، الخطوبة  العمادة ، اعیاد المیالد 

 . ولجمیع المناسبات 

إلعالناتكم ولتصمیم اإلعالنات بطریقة مبتكرة 
 حدیثة متطورة 

 للریبورتاج و التحقیقات والمقابالت الصحفیة 

لألقالم الثقافیة ، اإلجتماعیة ، السیاسیة ، 
التي تحمل الموضوعیة والمصدقیة اتصلوا 

 .بادارة المجلة 
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عنَدما ُأعِلَنت َدولة لبنان الكبیر، َوُطِلَب إلى الشعراء الُمباراة في تألیف نشید                            1926لقد تّم نظم ھذا الّنشید  عام                 
إشترك عَدد كبیر من الشعراء في ھذه الُمبادرة وكان منھم الَمرحوم رشید بك نخلھ ، الذي وقــَّع الّنشید بإسٍم                            .  للوَطن  

كان الحدیث َیدور   .  الُمغّني الَعربي الَشھیر ، وقد قّدم القصیدة عنھ َصدیقھ الشیخ إبراھیم الُمنذر            )  معبد(ُمستعار وھو إسم  
بین الناس عن صعوبة نظم نشید وطني یستطیع أن یجَمع َبین ُمختلف النزعات واآلراء والطوائف التي یتألف منھا                                 

وفي مجلٍس ضمَّ بعض كبار الشخصّیات الوطنّیة ، أتى الحدیث على ذكر صعوبة ھذا النشید فقال رشید نخلھ ال                      .  لبنان  
وقد )  ُكّلنا للوطن (  أرى أّي صعوبة على اإلطالق ، فبإستطاعة الشاعر أن یوّفق َبین ُمختلف ھذه النزعات مثًال بقولھ                        

وعنَدما فاَزت قصیدة رشید نخلھ قال آنذاك        .  الَقت ھذه اإلفتتاحّیة َمزید من اإلستحسان وُطِلَب إلیھ أن َیمضي في النظم                
 ) . الحمدهللا فإّن صاحب نشیدنا الوطني ھو من أشھر رجالنا في الوطنّیة (الشیخ بشارة الخوري 

والَطریف في األمر أّن عَدد كلمات النشید الوطني ھي ثالث وخمسون كلمة ومن غریب الُمصاَدفة أیضًا أّن عمر رشید                      
نخلھ آنذاك كان أیضًا ثالثة وخمسین عامًا ، فكان عَدد الكلمات موازّیًا لعَدد َسنوات الناظم فكأن كل كلمة كانت ُمقابل                              
َسنة من عمره تنمو كلمة كلمة وَسنة بعد َسنة ھاتفة بالحیاة والعّزة والكرامة في عروقھ  إلى أن تكاَملت فإنطلَقت رائعة                          

ھذا كالم ال یحتاج     : "  ُمدوّیة ولحنھا َمَعھا كان كما قال الشاعر عبد الّرحیم قلیالت وكان من لجنة التحكیم في الُمباراة                       
 . تلحین ، إّن  تلحینھ َمعھ منھ وفیھ 

ھذه َلمحة وجیزة عن الّنشید الوَطني الّلبناني والَمعروف أیضًا أّن الذي وَضع الّلحن ھو الموسیقار الّلبناني  الّنابغة                                  
وخدمة للنشئ الَجدید من أبناء الوَطن الُمغتربین الُجدد وَمن یھّمھم ھذا األمر ، أحببت أن أوِرد كلمات                              .  َودیع َصبرا 

أّما المأساة فھي أّن الكثیرین یجھلون ُمعظم كلمات الّنشید وبعض تاریخھ وتاریخ وطننا األّول لبنان ،                     .   النشید بكاملھا   
 .عاَش لبنان حّرًا سّیدًا ُمستقًال. فحّبًا بالتاریخ وإعترافًا بمآثر الَمرحوم رشید نخلھ أحَبْبت أن أوَرد ھذه الكلمات 

أوھایو/ كلیفلند/ عبد اهللا مینا: بقلم    

 ِمْلُء َعْین الَزَمن َسْیُفنــا َواْلَقَلــــم ُكّلــــنــا ِلْلوطـــــَن ِلْلُعلــى ِللَعلـــــم

 َقوُلنا َواْلَعَمل في َسبیل الَكمال َسھُلنا واْلَجَبل َمنِبٌت ِللّرجال

 ُأْسُد غاٍب َمَتى ساَوَرتنا اْلِفَتن َشْیُخنا َواْلفَتى ِعْنَد َصْوِت ألوطن 

 َصاَنُھ َربُُّھ ِلَمدَى اْلأْزمان َشْرُقنا ِقلُبُھ َأَبدًا ُلبنـان

 ِرْفُدُه ِبرُُّه َمالُئ اْلُقْطَبْین َبْحُرُه ِبرُُّه ُدرَُّة الَشْرَقْین

 َمْجُدُه َأْرُزُه َرْمُزُه ِلْلُخلود أْسُمُھ ِعزُُّه  ُمْنُذ كـاَن الُجدود

 ُكّلــــنــاِلْلوطـــــَن  ُكّلــــنــا ِلْلوطـــــَن ِلْلُعلــى ِللَعلـــــم

 ُكّلــــنــا ِلْلوطـــــَن  ُكّلــــنــا ِلْلوطـــــَن ِلْلُعلــى ِللَعلـــــم

 ُكّلــــنــا ِلْلوطـــــَن  ُكّلــــنــا ِلْلوطـــــَن ِلْلُعلــى ِللَعلـــــم

قد یتساَءل القارئ الَكریم عن ھذا الُعنوان وعالَقتھ بالنشید ، فلقد تظھر ھذه                     
العالقة في َمكان آخر من ھذا المقال،  ولكن إلیكم اآلن بعض الَمعلومات                               

بْل ھو في    .  الموَجزة عن ھذا العَمل األَدبي الَجلیل ، العابق بالَمجد والَكرامة                 
 . رأینا ُمختَصر لتاریخ لبنان الَمجید وِنضالھ في َسبیل الحرّیة والَكرامة 

 َمْأَسـاْة النَّشـید الَوَطنـي اللُّبنانــي

 رشید نخلة

 ودیع صبرا



 

 

Millennium Oncology 

Samer  S. Suki,M.D. 

Board Certified in  
internal Medicine 

Medical Oncology 
and Hematology 

(ABIM ) 

 نتمنى لها النجاح والإلنتشار األوسع
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North Houston Branch  

800 peakwood, Suite 5D 

Houston , Texas   77090 

( 281) 586-0200 

The Woodlands Branch  

920 Medical Plaza Drive , Suite 140 

The Woodlands, Texas  77380 

(281)298-8444 

Tomball Branch 

506 Graham,Suite 120 

Tomball, Texas  77375 

(281)516-0236 

Kingwood Branch 

22710 Professional Drive ,Suite 100 

Kingwood, Texas  77339 

(281) 358-2850 

Huntsville Branch 

130 Medical Center Pkwy. 
Suite 5 

Huntsville, Texas 77340 

(936)439-0500 

Cleveland Branch 

203 N. College,Suite 
200 –201 

Cleveland,texas 77327 

(281) 659-0420 

Pierre N .Khoury,M.D. 
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ت                . وكل فتاة كانت تتمنى أن تكون ھي الملكة  ان د ك ق ي ف ة ل ب س ن أما بال
 . تجربة جمیلة وحلم ال أنساه مدى عمري 

 ماھي الجوائز والھدایا التي قّدَمت لك بعد فوزك بالّلقب ؟ 

ة ، أوًال        ل وی ة ط ح الئ ة           :  ال رك ن ش ارة م ی م س اج ، ث ت  CHIDIACال
MOTORS ن    2011طراز ، ثم طقم ألماس ، وساعة ذھب ، وفساتین م

ي     رك أكبر الُمصممین ، ومعطف فیزون یفوق ثمنھ العشرة آالف دوالر أمی
ة          ب س ن ال ة ب دی ، وھدایا كثیرة ال أستطیع حصرھا ، ولكن الّلقب كان أكبر ھ

 . لي 

 ھل قمت في زیارة المسؤولین في لبنان بعد فوزك بالّلقب؟ 

ة             ق رف ان ، ب م ی ل نعم ، تشّرفت في زیارة رئیس الجمھوریة العماد میشال س
س                         ی ة رئ ك دول ذل صود ، وك ق طوان م ان أن ن ب رئیس لجنة ملكات جمال ل

 .الحكومة نجیب میقاتي 

 نعم  -ھل الّلقب كملكة جمال الُمغتربین قّدم لك الشھرة ؟ 

ھل أصبِت بالغرور؟ 

ون          ة أن أك ّی بالعكس زادني بساطة ، وحّب للبنان ، إنھا خبرة ومسؤول
 . سفیرة اإلغتراب لوطني

    اب خ ھل تشّجعي الفتاة اللبنانّیة في دول اإلغتراب الُمشاركة في إنت
 ملكة جمال الُمغتربین؟

ا                   ھ وطن ، إن ل ا ل ھ ب اعف ح ض ت أشّجع كل فتاة ُمغتربة للُمشاركة كي ی
 . أجمل خبرة تمّر بھا ، ألنھا تصقل شخصّیتھا 

ما ھي رسالتك وأنت الیوم ملكة جمال الُمغتربین ؟ 

ة                   ل ی ى ط أسع ا س أن ي ، ف سنة واحدة ال تكفي من عمري لتحقیق رسالت
 . حیاتي لإلھتمام بالُمسنین في لبنان ، ھذه ھي رسالتي 



 

بإشراف لجنة      2011ُمغتربة في كندا انتزعت لقب ملكة جمال المغتربین لعام                        
 .ملكات جمال لبنان لرئیسھا انطوان مقصود 

وفي منزلھا في الرابیة أجَرت مجلة        .  ماریا فرح رسالتھااإلھتمام بالُمسنین في لبنان         
 . لیبانون تایمز ھذا اللقاء 

، وفي سن     "  وندسور"  نحن من حصرون الشمالیة ، وموالید كندا وبالتحدید في                    
الخامسة انتقلت مع األھل إلى لبنان لفترة طویلة ، ثم انتقلت إلى دبّي ، ومنذ ستة                             

حیث تخّرجت السنة الماضیة ،            BIOLOGIEسنوات عدت إلى كندا لدراسة الـ             
وكنت دائمًا أقضي فصل الصیف في لبنان ، وحالیًا مستقّرة في ربوع الوطن ،                               
أدرس فن عرض األزیاء ، باإلضافة إلى نشاطات كملكة جمال الُمغتربین لعام                              

2011 . 
 . رسالتھا اإلھتمام بالُمسنین في لبنان  

 . وفي منزلھا في الرابیة أجَرت مجلة لیبانون تایمز ھذا اللقاء 
، وفي سن     "  وندسور"  نحن من حصرون الشمالیة ، وموالید كندا وبالتحدید في                    

الخامسة انتقلت مع األھل إلى لبنان لفترة طویلة ، ثم انتقلت إلى دبّي ، ومنذ ستة                             
حیث تخّرجت السنة الماضیة ،            BIOLOGIEسنوات عدت إلى كندا لدراسة الـ             

وكنت دائمًا أقضي فصل الصیف في لبنان ، وحالیًا مستقّرة في ربوع الوطن ،                               
أدرس فن عرض األزیاء ، باإلضافة إلى نشاطات كملكة جمال الُمغتربین لعام                              

2011 . 

 كیف ابتدأت مسیرتك مع الجمال ؟ 

وأنا في دبّي علمت بأنھ ُیقام سنویًا حفل ملكة جمال الُمغتربین ، فقلت   
ي        :  في نفسي  ون ل ك إذا عدت إلى كندا سأترشح وأشارك في ھذا الحف

خاب              ت ى إن ّدمت عل لبنانّیة ، وعندما تخرجت من الجامعة في كندا تق
و  "  ملكة جمال الُمغتربین التي كانت تقام في  ت ة           "  تورن ت ا س ن د ك ق ، ف

ال        ات جم ك فتیات والمسؤول عن تنظیم الحفل من ِقَبل رئیس لجنة مل
ي           اس ف ی م ال و   "  لبنان أنطوان مقصود ، ھو إبراھی ت ورن ذا   " .  ت ك وھ

وجھت               دا وت ن ي ك ن ف ی رب فزت بالّلقب وحملت لقب ملكة جمال الُمغت
ة     23إلى لبنان وكان حلم بالنسبة لي أن أشارك مع  ن ج فتاة بإشراف ل

ر           ت شھ ث قضی ملكات جمال لبنان التي یمثلھا أنطوان مقصود ، حی
ات            ك ل ة م ن ج في لبنان على نفقة ل

 جمال لبنان ، 

 ومنھا ثالثة                                                        

ب                   دری ت ل ا نخضع ل ن ان ، ك ن أیام في تایالند ، وخالل  وجودنا في لب
ن         Make Upعلى المنبر ، والـ " المشي " على  ی ات س ف ، وإختیار ال

حات       والمایوھات ، وكان ھناك فریق خاص من المزینین یھتم بتسری
ة        . شعر الُمرشحات یومّیًا  ن ج ة ل ق شھر كامل قضیتھ في لبنان على نف

ة                       ك ل خاب م ت ل إن ف ي ح رى ف ب ك ملكة جمال لبنان تحضیرًا للسھرة ال
 . جمال الُمغتربین 

                            ال ة جم ك ل ب م ق ن ل ی ل حم ت ك س أن ي ب داخل ورك ال ع ان ش ل ك ھ
 الُمغتربین ؟
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اشجع كل فتاة للمشاركة في انتخاب ملكة جمال 
 المغتربین

 وتحقق... كان حلم بالنسبة لي 

 2011ماریا فرح ملكة جمال لبنان المغترب لعام 



 

 

 إختراع األبجدّیة 

ي      3000قبل المیالد أو  3500بدأت الكتابة َحوالي َسنة  الد، ف قبل  المی
ّم                ا ، ث ھ ی ز إل رم بالد ما بین النھرین ومصر ، وكانت لكّل كلمة ُصورة ت

 . صار لكّل َمقطع َصوتي للَكلمة ُصورة ترمز إلیھ 

ل               َم ع َت ت ُتس ان ي ك ان  .  لم تكن الكتابة ُممكنة للَجمیع لكثرة الُصور الت وك
ون بـ         ة      "  القلیل من الناس الذین ُیتقنون الكتابة ُیعرف ب ت ك ف ھؤالء    "  ال أّل

 .طبقة ُمستقّلة في الُمجتمعات القدیمة وكان لھذه الطبقة نفوذ كبیر 

وب األخرى          فَرضت التجارة على الفینیقیین وتسھیًال لُمعامالتھم َمع الشع
د    فَجھدوا لوضع األبجدّیة عن طریق تقسیم الكلمة إلى َمقاطع ُصوتّیة ، وق
ًا          ت أحرف َی رمز لكّل َمقطع بإشارة وكان عدد الّرموز إثنین وعشرین فُسّم

ة    ( بَدأت باأللف والباء والجیم والّدال  دّی ّص    ) .  من ھنا كلمة   أبج َدم ن وأق
رن                      ق ى ال ود إل ع ذي َی رام ال ی ل أح ی َب ك ُج لھا ھو ما ُنِقَش على ناووس مل

 . الثالث عَشر قبل المیالد 

ا    ونَشر الفینیقّیون األبجدّیة بواسطة التجارة في كّل البالد التي وصلوا إلیھ
 . ، وعنھم إقتَبس ُمعظم العالم أبجدّیاتھ 

 علوم الفینیقیین 

ى              ا حت ھ َدت ائ ت ف الفینیقّیون أعطوا البشرّیة َبعض اإلكتشافات التي ما زال
 : الَیوم وأھّمھا 

                        وس ن اری ا م ھ ع أسَس ي وَض ت رض ال َع خطوط  الّطول وخطوط ال
 .الُصوري 

  إكتشاف النجم القطبي واإلھتداء بھ في المالحة. 

             ل ب ل ، ق رازی َب  3000( إكتشاف أفریقیا ، أمیركا الَجنوبّیة خاّصة ال
 . وھناك نقوش موجودة على الّصخور في الَبرازیل .) م.َسنة ق

 الـذّرة وكان أول من تكّلم عنھا موخوس الَصیدوني . 

                    ن ذی ّل اغور ال ت س وب ی ال ل ط ث كذلك بَرز منھم في الّریاضّیات علماء م
 .وَضعا ُمعاَدلتین ما زالتا حتى الَیوم أساسًا في العلوم الّریاضّیة 

 أّما الفلسفة ، فاشتھر منھم َزینون الذي وَضع َمبادءھا. 

          وا ن َدرس ذی ن ال وفي الَعھد البیَزنطي اشتھر عَدد من الحقوقّیین الفینیقّیی
 .في َمدرسة بیروت الحقوقّیة مثل أولبیانوس الُصوري 

                                 ي ة ف ّی ق ی ن ی ة ف ب ت ك ار َم اء اآلث م ل د ع د وَج ق ي ، ف وعلى الَصعید األدب
 .أوغاریت تضّم نصوصًا في الحساب والّدین والشعر 

فنون الفینیقّیین 

وا                     ن ا َب م دة ، ك ة أعم ع ب ى َس ل َبنى الفینیقّیون أّول َبیت من حجر إرَتَكَز ع
م        ی ك   ( الَھیاكل الدینّیة ، فأّدت شھرتھم في البناء إلى طلب ُسلیمان الحك ل م

 ) ملك ُصور( من أحیرام ) العبرانیین

 . ُمساعَدتھ في بناء ھیكلھ الَشھیر في القدس 

ة                  ّی ل اب ب ون ال ن ف ن ال ًا م ط والَجدیر بالذكر أّن الفّن الفینیقي إجماًال كان خلی
 . والَمصرّیة والفارسّیة 

ھذه َبعض الّسطور عن الفینیقیّین ، والكتابة عنھم بحاجة إلى َمعاجم ألنھم   
 . سنة قبل المیالد  3500كانوا أسطورة في التطّور قبل 
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 الفينيقيون

من ھّم الفینیقّیون؟؟ 

ة                        ن دی ن م ّدت م ت ط إم وّس ت ُم حر ال ب " ھّم ُسكـّان منطقة ساحلّیة في شرقي ال
شماًال حّتى مدینة عّكا َجنوبًا بطول حوالي ثالثمایة وخمسین كلم   " أوغاریت 

م        ل ن ك عَرف ب                  .  وبعرض حوالي خمسی ت ُت ان ة ك ّی ام ات س وع جم ّم َم " ھ
ل      "  الكنعانیّین ب ث ق ال َسكنت َشرقي البحر الُمتوّسط إبتدءًا من أوائل األلف الث

 .المیالد وامتَزَجت بالّسكان األّولین لتلك الَمنطقة 

  تسمیتھم: 

م          ھ ی ل ا ع ھ َق لم ُیسِم الفینیقّیون أنفَسھم ، كذلك لم یعرفوا تلك التسمیة التي أطل
 . الیونانّیون

الُمدن الفینیقّیة 

ّل     .  أوغاریت وبیریت     –َصیدا  –ُصور  –ُجَبْیل  –أْرواد  :أھّمھا ت ك ان ك
ن     مدینة َدولة ُمستقلة عن األخرى ، ولم تكن دائمًا ُمنَسجمة َمع بعضھا ، ولك

 . عنَدما كان ُیداھمھا خطرًا ما ، كانت تتوّحد بقیادة واحدة 

الفینقّیون والَمصرّیون 

ة        ن ي َس وال الد ،          2500بَدأت العالقات َبین الَمصریین وفینیقیا ح ی م ل ال ب ق
ى                  ل حصول ع ل ة ل ّی ق ی ن عنَدما وَصل الفرعون بیبي األّول إلى الشواطئ الفی

 . األخشاب التي كان یحتاجھا الَمصرّیون لبناء قصورھم وھیاكلھم 

وفي القرن الثامن عَشر قبل المیالد أّسس الفرعون تحوطمس الثالث                             
إمبراطورّیة َشَملت لبنان وسوریا وفلسطین ، فاضطّرت الُمدن الفینیقّیة أن               

 .تدفع الجزیة للَمصرّیین 

اإلستقالل الفینیقي 

 في جزر بحر إیجھ وإنشغال " الفلسطو" إستغّل الفینیقّیون َغزوات قبائل 

 

الَمصریین في ُمحاربتھا ، عندھا تخّلصوا من الھیمنة الَمصرّیة لُمّدة                  
طویلة والتفتوا إلى تعمیر مدنھم التي خّربھا الفلسطو وإنتشروا في                      

 . أنحاء الُمتوّسط كاّفة وأّسسوا َمراكز تجارّیة 

الفینیقّیون واآلشورّیون 

بعد َزوال النفوذ الَمصري ، َفرض اآلشوریین سیطرتھم على فینیقیا                  
) وخاّصة ثورة ُصور  (ولم تنفع الثورات    .  وفرضوا الجزیة على ُمدنھا     

وبعد زوال النفوذ       .  بَطرد الغزاة الذین قمعوھا بالقسوة والعنف                     
  .اآلشوري خَضع الفینیقّیون لنفوذ الكلدانیین

 الفینیقّیون والُفرس 

ى                ل طروا ع ی ن وَس ی ّی دان إحتّل الفرس بالد ما َبین النھرین وھزموا الكل
ة               . فینیقیا وعاملوا أبناءھا ُمعاملة خاّصة  دای ي ب ر ف ّی غ وضع ت ن ال ولك

ى      ل القرن الخامس قبل المیالد وخاّصة بعد ھزیمة األسطول الفارسي ع
ا       ) ب.ق480(َید الیونانیین في َمعركة سالمین  ھ الل ق ت فأعلنت َصیدا إس

ى        ة إل ن دی وسارع أرتحششتا  الثالث الفارسي إلى ُمھاجمتھا مّما َدعا الَم
 .إحراق نفَسھا َمنعًا من سقوطھا بیّد الفرس ُمفّضلة الَموت على الذّل 

دیانة الفینیقیین 

دة            ی ق ع ت ب ّل ج ا وت إرتبَطت دیانة الفینیقیین بالطبیعة ، وبتجّدد الحیاة فیھ
اة                    ی ح ل ال ّث م اب ت ھ ش ة أّم، وإل ھ التثلیث التي جَمعت َبین إلھ  أّب ، وإل

 . الُمنبعثة من اإلثنین َمعًا 

اآللھـــــة 

ل "  كان لَدیھم آلھة عدیدة منھا  ھ الشمس      "  إی ل  "  آل ع اوات     "  ب ھ السم آل
 .والَمطر والصواعق، عشتروت آلھة الخصب
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Houston city and Lebanon Times 
magazine welcome the new Consul 

General Faisal Al-Henzab. 

The Charismatic new Consul  has a 
lot of experience in local and inter-

national diplomacy. 

He will be a great asset to the local 
Qatar community and the Arabs in 

general. 

We wish him the best of luck. 

 ترحبان بالقنصل العام لدولة قطر

فیصل عبد اهللا آل حنزاب ، الذي تولى 
 .مھامھ كقنصل عام في ھیوستن تكساس 

القنصل الشاب  یتمتع بالخبرة واللباقة 
والدبلوماسیة في التعاطي مع أبناء الجالیة 

القطریة ومع المسؤولین األمیركیین ، 
 . فأھآل وسھآل بسعادتھ في ھیوستن 

Targeting foreign medical pa-
tients around the Houston medi-

cal center 
Every year hundreds of patients come from the Middle East to 
seek treatment for different illnesses at the medical center, 
spending hundreds of thousands of dollars on medical ex-
penses, hotels, renting apartments, rental cars, and many 
other expenses. They choose Houston Texas and no other cit-
ies in the USA because they have faith, and trust in our medi-
cal center. They contribute a lot financially to the Houston 
economy. 

Unfortunately, what is happening around the medical center, 
and Almeda area is that these patients are being targeted by 
gangs. They are being robbed, killed, and sometimes injured 
severely due to attacks. 

So far two patients have been killed, several robbed, and as of 
now these visitors have not received help from the local au-
thorities. 

These visitors don’t know the difference between a good or a 
bad area of town and bad news travel fast and we cannot af-
ford to lose them. 

We ask the local authorities to please try to add more security 
to this area in order to prevent these terrible incidents from 
happening again. 

Sincerely, concerned citizen & friend 
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