
 

محافظة إربد ثاني محافظات المملكھ 
األردنیة الھاشمیة مساحة و سكانًا ، و یبلغ 

عدد سكان مدینة إربد الیوم 
 نسمة250,645

% 94تبلغ نسبة المواطنین األردنیین منھم 
و یقطن إربد الیوم ما یزید علي ألف عشیرة 

و عائلة ذوات أصول أردنیة و فلسطینیة 
  .سوریة ، كردیة ، تركیة و غیرھا 

و یتبع محافظة إربد ألویة عجلون، جرش، 
الرمثا ، الكورة ، بني كنانة ، وأالغوار 
الشمالیة ، و تشكل ھذه أاللویة مع مدینة 

  .إربد ثلث سكان المملكھ األردنیین الھاشمیة
من المواقع األثریة التي ما زالت ماثلھ 

  :للعیان في منطقة إربد 
و ھو أثر قاءم في إربد و : التل الصناعي 

  .یحمل في جوفھ بقایا المدینة القدیمة
و ھي أھم مركز اقتصادي : مطحنة الملقي  

  .في المدینة القدیمة 
أول مركز مواصالت في : خان حدو 

  .المدینة ، و ھو قاءم الي األن 
سوق الصاغة القدیم بساحتھ المبلطھ  

و یعود تاریخھ إلي بدایات : بالحجر األسود 
  ھذا القرن

وھو أول ُنزل في البلدة كان : ُنزل غزالھ  
  ضیوف إربد ینامون فیھ

كانت مراكز الحكم في : السرایا القدیمھ  
العھد العثماني و تحولت إلي سجن إربد 

  األن
كان مقرا للملك : قصر المملكھ مصباح  

  عبداهللا و قد حّل محلھ بناء تجاري ضخم
وھو نموذجًا : منز علي خلقي الشرایري  

 للفن المعماري وقد ھدمت اجزاء كبیره منھ
و قد تم ھدم اكثر من : منزل الشاعر عرار  

  نصفھ
ویقع في بلة : مقام شرحبیل بن حسنة  

  المشارع
یقع في الشونة : مقام معاذ بن جبل  

  الشمالیة
و یقع : مقام أبي عبیدة عامر بن الجراح 

  في الغور األوسط
و مازالت األثار الرومانیة و : ُأم قیس 

  .الیونانیة ماثلة حتي الوقت الحاضر 

و فیھا عدة ھیاكل و كنائس : بیت راس 
  رومانیة قدیمة

كان ھذا التل قاءمًا في أیام : تل الحصن  
  الرومان و البیزنطیین

 و یوجد فیھا العدید من األثار: طبقة فحل 
و یسمي الیوم بالمسجد : المسجد المملوكي 

  الغربي
ھذا كلھ باإلضافة إلي المناطق السیاحیة مثل 

وادي األردن األكثر انخفاضًا في العالم ، 
كما تنتشر الینابیع و الجداول و األبار 

  اآلرتوازیة
مثل الحمة األردنیة بإلضافة الي منطق 

  .التنزه في جرش و عجلون و الرمثا 

 

 من مشاھیر محافظة أربد 

رئیس وزراء األردن السابق وصفي التل 
،جوزف نصراوي أول حكم دولي لكرة 

القدم وإدوار نصراوي العب الفریق 
 .الوطني لكرة القدم 

 بقلم كمیل نصراوي   عروس الشمال...إربد
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س السھرة         ترّشح القط توكسیدو ستانلي ، زعیم حزب مالب
ة              ن دی م ة ل دی ل ب ات ال اب خ ت دو ، إلن وكسی م ت إس ة ب روف ع م ال

 . ھالیفاكس الكندیة 
حھ الضوء        )  سنوات 3(ویأمل القط توكسیدو  رّش أن یسّلط ت

 .على معاناة أصدقائھ من القطط 
رش                 ن خالل ت ا م م ھ ي أن ل ي      ی وقال مالكا القط ستان ل ان ت ح س

طط                 ق ة ال ى أزم ط الضوء عل ی ل لإلنتخابات فھما یریدان تس
 . البریة المتواجدة في شوارع المدینة 

وبالرغم من أن القانون المحلي ال یسمح للقطط بالترشح إال     
ي                        ت ة ، ال ی اب خ ت ھ اإلن ت ل مرار حم أن مالكیھ أصّرا على إست

وان       ت عن جدي          "  حمل ال ال ی م ى أمل أن       "  ألن اإلھ ، عل
 . یتمكن من إیصال أصوات كّل قطط البلدة إلى السلطات 

وك و               1000ویملك القط  سب ی ى ف ع      300معجب عل اب ت م
 . على تویتر 

 Lebanon Timesواآلن إلى تعلیق 
د                                ق ي ، ف ل ان ت دو س وكسی دعو ت م ط ال ق ا ال ھ ك أی ال ی ة ن حقیق

ة          دی ن ك ن   ...  أصبحت مرشحًا لرئاسة بلدیة ھالیفاكس ال ی وم
 . قّدك یا قط توكسیدو 

ن شعرك ، والـ              زی رك         Manicureالكوافیر ُی م أظاف ّل ق ت
ّل شھر                          ة ، وك ب ّل ع أكوالت ُم ام ، وم حم ل وشامبو خاص ل
ك               ل حم ك ، ت ّل دل ساء ت ن الطبیب البیطري ُیعاینك ، وأجمل ال

 .تضعك على أحضانھا 
 ....نیالك یا 

اكس              ف ی ال ي ھ فقد أصبحت نجم من نجوم ھولیوود خاصة ف
 :وطالما نحن نتكلم على القطط إلیكم ھذه الطرفة . الكندیة 

ا             ھ ال ل ق طة ف كان ھناك قط یمشي على حافة حائط فشاھد ق
Now  فقالت لھ :Not Now . 

 .. أّما إذا قرأتھ فأخبر اآلخرین .. ورجاًء ال تقرأ ھذا الخبر 



“I have always struggled with my weight. Being 345 lbs., I was a prisoner inside my 
own body. Simply put, I was miserable and felt my life was passing me by.  Since the 
surgery I have lost 175 lbs! I have literally shed a whole other person! My days of 
suffering quietly and feeling terrible about myself for who I was, and what I had be-
come are way behind me… they are now my PAST! Now I feel healthier than ever 
and I can enjoy life with my loved ones and live life to the fullest! Dr. Mirza is a great 
surgeon, a great listener and a great person in general. I trust Dr. 
Mirza so much I have recommended him to many others including 
my own sister!” 

Lose Weight, Enjoy Life! 

Omar  

Brian Mirza 

MD, FACS CALL TODAY 

FOR YOUR NEW PATIENT APPOINTMENT! 

888.DR.MIRZA OR 713.339.1353 
DrBrianMirza.com  · 5757 Westheimer Rd., Suite 104, Houston, TX 77057 

Brian Mirza, MD, FACS offers laparoscopic surgical 
weight loss procedures including: 

0 Sleeve Gastrectomy  

0 Gastric Bypass 

0 Gastric Banding 

0 Revisions 

 

9101 LIPAN, SUITE 201   Houston, TX 77063 

LICENSED & INSURED   

Lic # TACLB37348E 



THE SECRET FOR THE ARABIC BEAUTY  

Not only the Arabic Women’s wear the Kohol but ce-
lebrities also like “Jennifer Lopez”, “Kim kardashian” 
and “Kristen Steward” whom have been seen wearing 
rimed eyeliner. Its wonder- the Exotic look has been 
making waves on the runway. In stores “Dolce & Gab-
bana” released its Kohl Collection, L’Oreal Launched 
its Kajal. 
 
Inspired Eyeliner and Chanel Promoted two 
popular black liners with its highly anticipated bomby 
so we can say 2012 and 2013 is Arabian Kohl Year. 
Health Concerns: 
 
The Contents of Kohl and the recipes to prepare it, 
vary greatly.  In North of Africa and the Middle East, 
Homemade Kohl is often made by grinding it. 
(Galena-Lead sulfide). 
In the west manufacturers, they have been using 
“amorphous carbon” or organic (Charcoal) instead of 
lead.  Using Plant oils and the soot from various nuts, 
seeds, and Gum (resins) are often added to the car-
bon powder. 
Kohol for the Eyes: its known as (sirma in Punjabi), 
(kajal in India) (katuka in telegu) and (kuhl in Ara-
bic). 
Whatever u name it, kohl is known today as the Ex-
otic antimony and was traditionally worn to beautify 
the eyes, back during the Bronze Age. Yes, vanity had 
own language during pre-Historic times. 
Kohl which has been made infamous by the Holly-
wood Divas is a black substance mixed with other in-
gredients from the Middle East, Africa and south 
Asia. 
Women of the Arabian Peninsula use kohl as Eye-
liner, mascara and eye shadow, Apart from making 
the eyes look brighter and larger. Kohol was once be-
lieved to have value as a protection against various 
eye diseases. 
Its dark color controls the sun’s glare in the desert, 
and thus it is used by both men and women. That’s 
was the only reason why kohol has been highly prized 

as a cosmetic product. 

The most important part of the story of the kohol, is 
the Use of Kohl made to ithmid on the eye to brighten 
the eyesight, and to give more strengthen and in-
creases the growth of the eye lashes. 
Although kohl is harmless since it is available in its 
purest form.  But you have to take Caution because of 
the content. It may contain leads which can leads to 
intoxication, but it’s an understatement to say that 
commercial eyeliners are safe to use for even these 
contain chemicals that could be more harmful for the 
long run. 
Kohl is safe to use but make sure of its ingredients. 
History has proven that kohol is women’s best rem-
edy for beautiful and healthy eyes. After all it’s been 
used for centuries and no cases of blindness have ever 
been reported. 
So if even Jack Sparrow from “The Pirate of the Car-
ibbean” has no qualms about using makeup. 
My Advice try it  for the sake of your beautiful eyes. 
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نبیل حباقي : بقلم الكاتب  ٤٠ ٥زنزانة رقم              

 الحلقة السادسة

ع         فسقطت دمعة على خد سیف األمراء وھو یستمع إلى ھال ، وخل
ده                              ی ا ب ا وأحاطھ ھ اف ت ى أك اه عل من ورم ث اھظ ال ب رو ال معطفھ الف

الك      " سوفیھ" وأخرجھا من محطة المیترو  ادی ارة ك حیث كانت سی
دار          ي واست ف بیضاء بإنتظاره ففتح لھا الباب وأدخلھا في المقعد الخل
ظره             ت ن ذي ی ق ال بدوره وفتح الباب اآلخر وجلس بقربھا قائًال للسائ

 : ویرتدي القفازات البیضاء وقبعة على رأسھ 
 .انطلق بنا إلى أقرب مطعم دافئ

ان من                    جف رت داي ت ا أشرب الشاي وی م وأن وجلست معھ في المطع
ھ      ى وجھ البرد وأنظاري مسّلطة على الفنجان ألنني أخشى النظر إل

 : وفجأة قال 
 ھال أال تریدین أن تعرفي ماذا جرى لي بعد أن انتقمت مّني في 

 لبنان وكیف وصلت كندا؟
 .طبعًا ألن ھذا األمر یحّیرني 

ي             ن ن ك جة ول ال ع م ل في لبنان یا ھال انتقلت إلى مستشفیات سویسرا ل
وعة من        أقسمت أن أالحقك وأتتبع أخبارك فأرسلت إلى لبنان مجم
جل                     اجد ن ى م وا عل ّرف ع ت رجالي لیتعقبواأخبارك  واستطاعوا أن ی
م       رھ د أخب أحد الوزراء اللبنانیین الذي أوصلك إلى مطار بیروت فق
قصاء                 د إست ع ان ، وب ن ب عن إسمك وعن عنوان منزل والدیك في ل
ي              ك ف وان وتحرّیات استطعنا أن نعرف من خالل أھلك إسمك وعن
حاجة       كندا بحّجة أننا بصدد إقامة مشاریع صناعیة في كندا ونحن ب
إلى موظفین لبنانیین مغتربین في ھذه البالد ، وھكذا علمت أین ھو   

 تواجدك ، وفي أي بقعة في العالم وأنا الیوم أالحق أخبارك 

فوجدت زوجھا سلیم یعیش فسادًا على            .  في الحلقة الخامسة عادت ھال إلى كندا بعد ان انتھت من سیف األمراء                             
وفجأة ظھر سیف األمراء مجّددًا       .  طاوالت القمار والخمرة ال تفارقھ ، فاضطّرت للعَمل كبائعة للورد على الطرقات                    

 . فسقطت غائبة عن الوعي بین ذراعیھ ، وإلى الحلقة السادسة . في حیاتھا ، فقد لحق بھا إلى كندا 
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ي           ا ف ورد وأن ك ال وأتجّسس علیك منذ شھر وكنت دائمًا أشتري من
ة                     ل ی ك كل ل ق ت أراف ن ن وجھي وك سّیارتي دون أن أجعلك تلمحی
ة السوداء               ب ی حق ي وال ارت ألطمئّن إلى وصولك المنزل وأنا في سی
لصوص        س ال ی التي وقعت أمامك ھذه اللیلة أنا الذي رمیتھا لك ول
ة      ئ ی ل كي أساعدك على تخّطي عذاب وشقاء الحیاة وتلك الحقیبة الم

 . بالدوالرات ھي لك 
ده                ھ وألّول مرة أشاھ ی ن ی ي ع فنظرت إلى وجھھ فرأیت الصدق ف
ھ    بالبدلة وربطة العنق فقد كان وسیمًا بقامتھ الطویلة وتالمیح وجھ
ق                     ری ل وب ی ّل ون ال ل ھ ك ی ن ی ع وع ی ّرف ولون بشرتھ الّسمراء وأنفھ ال
ي                  الت أّم اطع ت ق جرًا ف ا ف م ھ شفتیھ كأّنھا قطرات الندى سقطت علی

 : قائًال 
م وأدركت     ھال بعد أن تعّرضت للجلد على یدیك أدركت معنى األل
وم أصبحت                       ی ا ال من ، وأن أّل ت ایضًا كم كنت أعذب النساء وھن ی
رًا                       ی ي أم ّول ح طعت أن ت ت است أن ك ف إنسانًا آخرًا والفضل یعود ل

 . فاسدًا ووضعھ في الطریق الصحیح 
ة اهللا                                 ّن ى س زّوجك عل د أن أت م وأری ّی ت ل ُم ك ، ب غرم ب ا ُم ھال أن

 . ورسولھ 
ة      ّی ح سیف األمراء ماذا أسمع وماذا تقول؟ أنا إمرأة متزّوجة ومسی

 . أیضًا 
 : فوضع سیف األمراء یده على فمي وقاطعني قائًال 

ّد أن أدخل                      ع ا مست أن سى ف ى عی ن ال تكملي یا ھال فإذا كنت من ب
ي              ت ي دول امي ف ق ي وم عالمك ، ولكن تأكدي بأنني سأخسر منصب

 . وربما سأخسر الفرصة ألكون حاكمًا یومًا ما في بالدي 
ع                               طی سى ال أست ي عی ن و أصبحت من ب ى ول سیف األمراء حت

 . الزواج منك ألنني متزوجة 
ي          غ ف ل ب م ذا ال إذن یا ھال كوني رفیقتي خالل إقامتي في كندا ، وھ
ي الشارع          ورد ف ع ال الحقیبة ھو لك ألنني أرید منك التوقف عن بی

 . وسیف األمراء ھو خادمك المطیع طیلة عمره 
ى أمل                     ي سیف األمراء عل ن د أن أوصل عدت إلى المنزل لیًال بع
لقائھ غدًا فوجدت المنزل خالیًا وزوجي سلیم كالعادة یعاقر الخمرة    

ة                    ن ت حة ن ھ رائ ن وح م ف وألّول .  والسھر والقمار ورائحة المنزل ت
مّرة منذ فترة طویلة أنام قریرة العین الّن ھناك شمعة أمل أضیئت  

 . في حیاتي 
د أصبحت        وبصراحة عشت سنة كاملة یومیًا مع سیف األمراء فق
ون                             ى رجل حن ّول إل ح ر ت ی ذا األم ھ ھ ، ف ة ل مغرمة بھ بل عاشق
ا                      ّن ك ة ، ف ى مالك رحم عطوف مھّذب وتحّول أیضًا من جّالد إل
ًا             م رك مطع ت نتجّول في كندا ولم نترك فندقًا إال وأقمنا فیھ ، ولم ن
ت              ان ك اه ، ف ًا إال وزرن ی إّال وتذّوقنا مأكوالتھ ولم نترك مكانًا سیاح

ا         ھ دائ ة إلرت ی دائمًا تصلني من باریس آخر صرعات األزیاء النسائ
ي               خمر ف ام وزجاجة ال ھدیة من سیف األمراء ، وزوجي سلیم ین
ع سیف           سات م جل یده ویستفیق والخمر یستفیق معھ ، وفي إحد ال

 : األمراء قلت لھ 
 . سیف األمراء أنا حامل منك 

 : ضحك وضحك وقال 
 . ھذه أسعد لحظة في حیاتي وھذا الخبر أفرح قلبي 

 وزوجي یا سیف األمراء؟
 .أطلبي الطالق یا ھال 

 ال أستطیع یا سیف األمراء 
 إذن ، ما العمل یا ھال ؟

عرف               ھ ال ی ي ألن ن سأقول لزوجي سلیم بأنني حامل منھ وسیصّدق
 . نھاره من لیلھ ھّمھ الوحید الخمر والقمار ومعاشرة نساء الشارع 

راء               ...   ف األم اره سی ت م اخ ذا اإلس د وھ ی ي وح ن د إب ذا ُول ك وھ
كن وجود                  د ، ول وال و ال ھ ھ أن وزوجي سلیم آخر من یعلم مقتنعًا ب

 . وحید في المنزل لم یغّیر شیئًا من عادات زوجي السیئة 
ھ    ت مضت ثالث سنوات وسیف األمراء یسافر شھرًا واحدًا إلى َدول
العربّیة ویمضي بقّیة األشھر معي في كندا ، وفي إحدى األیام قال   

 : لي 
د            ي وق حال م ال ھال ھناك تحضیر إلنقالب ما في دولتي لخلع الحاك
ي            عیش ف ل یختارني الشعب الحاكم الجدید علیھم، لذلك سأضطر ل
جاح     ن بلدي ورّبما یفشل اإلنقالب وأتعّرض لإلغتیال أو یكتب لھ ال

 .وأتسّلم السلطة 
 . فسقطت دمعتي وأنا أستمع إلى أخباره 

د    :  فصرخ  ال تبكي یا حبیبة العمر إّال على قبري یا ھال  ولكن أری
 منك تذكارًا وأخشى الرفض؟

 .أطلب یا سیف األمراء فالّدماء في عروقي ھي لك 
دي                       ع ث من ب وری ون ال ك ی ي ل ت ى دول أرید أخذ إبننا وحید معي إل

 . ألنني أقسمت الیمین أن ال أتزّوج مدى العمر 
ا       ب أعّز م ماذا تقول یا سیف األمراء ، أطلب ما شئت لكن ال تطل

 . أملك في الحیاة 
ھ أن                ی ا أخشى عل أن د ؟ ف ھال إھدئي وقولي لي ما ھو مصیر وحی
ل                       ھ كل سب ن ل ا أؤّم ل أن ى األق ل ع یمشي طریق والده في كندا ، ف

 . الحیاة والعلم والنجاح والعرش في وطني 
ًا           وم . ھذا الحدیث كان یدور یومّیًا معھ وعلى مدى خمسة عشر ی

ول         اذا أق وأخیرًا وافقت على إعطائھ إبني وحید والمعضلة كانت م
 لزوجي سلیم؟

ا أصرخ وأضرب وجھي             زل وأن وفي أحدى األیام عدت إلى المن
ي إحدى          ي ف وأبكي أمام زوجي سلیم بأن إبننا وحید فِقد أثناء تجّول

 .الحدائق، فأبلغنا البولیس الذي بدأ بألبحث عنھ 
 

 والى اللقاء مع الحلقة القادمة                                         
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Professional 
Bookkeeping  

&  
Tax Services 

 Payroll Checks 
 Sales Tax     

Audit          
Representation 
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Do you have a bank account or a 

financial Asset in a country outside of 
the U. S. and have not disclosed it to 
the IRS? Do you think the Depart-
ment of Treasury will never find out 
about such accounts? If you are one 
of the thousands of taxpayers who 
still think hiding money offshore and 
generating income from financial in-
vestments overseas will go unde-
tected by the IRS you better get fa-
miliar with this new term:  “ FATCA” 
which stands for:   Foreign Account 
Tax Compliance Act.  

Enacted in March 2010, this new act 
is the latest effort by the IRS to com-
bat tax evasion by U.S. citizens, and 
legal residents holding bank ac-
counts and investments in foreign 
countries.  

Under FATCA foreign banks and 
other financial institutions will be re-
quired to annually report directly to 
the IRS certain information about ac-
counts held by American taxpayers, 
or by foreign entities in which U.S. 
taxpayers hold a substantial owner-
ship interest. On the other hand, and 
as a part of their tax reporting and 
disclosure obligations, taxpayers are 
required to report these accounts, 
and pay taxes on any related income  

on their federal income tax returns . 

     General FACTA Highlights:  

Taxpayers must start complying by 
filing IRS form 8938 with their 2011 
income tax returns. 

Accounts with aggregate values of $ 
50,000 at the end of the year, or $ 
75,000 at any time during the year 
must be reported.  

Financial Assets include: Bank ac-
counts, stocks, bonds, mutual funds, 
trusts, and substantial ownership in 
foreign entities.  

Up to $ 10,000 penalty for failure to 
disclose with a potential maximum 
penalty of $ 60,000 for failure to 
comply after IRS notice of failure to 
disclose. Criminal penalties may also 
be imposed.  

Foreign Financial institutions will 
have until June 30, 2013 to enter into 
special agreements with the IRS to 
comply. 

If you think FACTA applies to you 
and you have failed to comply it is 
not too late. Contact your tax advisor 
and amend your 2011 tax return as 
soon as possible. The stakes are 
high and Uncle Sam is taking this 
issue very serious.  

 Business & Tax Consultant 



 

  أیلول من الشھر المنصرم وفي مثل ھذا  14في
التاریخ ولد رجل األعمال وصاحب مطعم موال 

 .احمد صالحة ألف مبروك  

Saleem (  Sam ) A. Jaoude 

I dream that Lebanese youth to wake up. 
Lebanese have a strange way of expressing 
love for their country. 
We are a people that maybe we do not de-
serve our country. 
A message to the young people in Lebanon 
Christians and Muslims. 
Follow your hearts, and not only your lead-
ers. 
 When will Lebanese residing in Lebanon 
respect their Lebanon? 
Probably the only way is for them to leave to 
know its value. 
Leave and be replaced with the ones who 
left long time ago. 
That learned to appreciate its soil. 
I dream of Lebanon my parents told me 
about, and my grandparents built. 
I am worried and concerned that my chil-
dren might not see that Lebanon. 
And only dream about it. 
 I am sure that Lebanese youth will wake up 
one day, and make these changes cause 
they have done  
so many times over the centuries . 

I dream of Lebanon 

   أیلول من الشھر المنصرم ، وفي مثل ھذا             22في
 .التاریخ ُوِلَد عارف منیمنة ألف مبروك  

  تشرین األول وفي مثل ھذا الیوم، ُوِلَد البیر        17في
 ) .سنة حلوة یا ألبیر( بعقلیني نجل سمیح بعقلیني 

    تشرین األول وفي مثل ھذا الیوم ،ُوِلَدت                19في
یوال باخوس والدة رجل األعمال جو باخوس                        

 ) . عقبال المئة (

  تشرین األول وفي مثل ھذا التاریخ ، ُوِلَدت        20في
لھا ألف   (السیدة لودي رزق عقیلة الدكتور ماھر            

 ) .قبلة

    تشرین األول وفي مثل ھذا الیوم، ُوِلَدت                22في
اآلنسة ھبة الرز كریمة رجل األعمال عماد الرز                 

 .مبروك وعقبال المیة 

   تشرین األول وفي مثل ھذا الیوم ، ُوِلَدت               24في
السیدة دوللي بعقلیني في ضھور الشویر عقیلة                 

 ) . لھا شمعة العید(الصدیق سمیح بعقلیني 

   تشرین األول وفي مثل ھذا التاریخ ، ُوِلَد               27في
 Happy(المھندس شاھین أبي سمرا                                     

Birthday. ( 

    تشرین األول وفي مثل ھذا الیوم، ُوِلَد                    30في
سعید األسطا صاحب مؤّسسة األسطا للسیارات في        

Cyprus  مبروك ، . 



 أخبــار لیَسـت للنشــر
       ز م ای ر            علمت مجلة لیبانون ت ی ب ي ك ن أن مرجع دی ب

ي       وجھ              19سیصل نیویورك ف ت م  ی ن األول ث تشری
ع    الى ھیوستن إلجراء بعض الفحوصات ومن المتوق
ي                     ھ ف ت ف ائ اء ط ن ات من اب ان یكرم بعض الشخصی

 .ھیوستن 

  ة مع أرض         ارسل لھ إبن عمھ في لبنان ای ن صورة ب
ري                    غ ا ُی رھ ا ، ألن سع ھ ھ شرائ ن ًا م ب ال ة ط ع شاس
ن                      وست ی ھ في ھ ات ی ذي أمضى ح رب ال ت فاقتنع الُمغ
وأرسل لھ المبلغ المطلوب على دفعات ، ولما انتھى   
ھ                       ت دھشت ان م ك وطن ، وك ا زار ال ھ ن م من تسدید ث
ن            ة ، ألن إب ای ن عندما رأى األرض ولكنھ لم یرى الب
ھ      ّم ان ھ العّم خبیر بالكومبیوتر وتركیب الصور ، وك

ًا        . األول واألخیر الربح  اس رب فضرب إخم أّما الُمغت
ظھر         : بإسداس قائًال  دة ال وآخ ..  حقیقة الصھر سن

 !!یا ظھري

               ز م ای ون ت ان ب ی ة ل ي        علمت مجل وزراء ف أن أحد ال ب
ي                 دا ف ن ال ك ری ت ون ى م حكومة كلنا للوطن سیصل ال

شال                  1ت 28 ی رال م جن ھ ال ق راف ومن المرجح ان ی
حمالت              ن ال درج من ضم ن ارات ت زی ذه ال عون وھ

 . 2013اإلنتخابیة لعام 

       ت       قضیة عالقة ، ھل یتّم الطالق أم ال ؟ د أن دخل ع ب
دًا          منزلھا أثناء دوام عملھا لتجد زوجھا المخلص ج
دًا                        صة ج مخل ا ال ھ ت ق ی ة مع شق ی . في جلسة غرام

ث                       ة حی ی اطف ة ع ي من صدم ان ع وم ت ی زوجة ال وال
ا        م وى م ت أق یعالجھا أطباء نفسیین ألن الصدمة كان

ا        ھ ى من                 .  تتحمل أعصاب ن األول ی ت ن ت طع ال د ن ق ف
 .زوجھا والثانیة من شقیقتھا 

   ك وال            ،   9ھل قیاس خذاءك رقم ی دم ي ق ھ أخف ب ت إن
ست ال               ن ، وإذا جل وست تتجّول كثیرًا في شوارع ھی
م                     راھ ك كي ال ی ی دم ي ق ل إخف تضع قدمًا فوق قدم ب

ر من       المحقق ألنھ یحقق ، یبحث ، یالحق ، فھو أكث
حت     9أرسین لوبین ، فھو یضع فردة حذاء قیاس     ت

ة                        ى ھوی وده إل ق ذي سی ع ال ی رف ط ال خی إبطھ ألنھ ال
ھو                زوجي ، ف ره ال صاحبھ بعد أن وجده تحت سری
ة من            رف ع م یبحث اآلن عن مقاییس أقدام أصدقاءه ل
ي                    ردة حذاءه ف ذي نسي ف مخلص ال ھو الصدیق ال
اذا              م ز ل غ ل د حل ال منزلھ أثناء غیابھ في العمل ویری

في الماضي كانوا یبحثون   . غادر بفردة حذاء واحدة 
بحث عن        ..  عن فردة حذاء سندریال  الیوم صدیقنا ی

 . حذاء الخیانة 

  ان من    فضیحة عائلیة وغریبة من نوعھا ، ثالثة شب
ن             ك ن ، ول دی وال عائلة واحدة یعیشون تحت سقف ال
افسون            ن ت المشكلة بأن الثالثة یعشقون فتاة واحدة ی
علیھا تارة تراھا برفقة األخ األكبر ، وتارخ مع األخ   
ون     ق األوسط وتارة مع األخ األصغر ، والثالثة یتساب

ا                  ھ ا ل دای ذھب ھ م ت ھ ب ى   .  إلحتالل قلبھا وروات وحت
 !!بواحدة 3حقیقة یس .. اآلن لم تختار بعد أحدھم 



 جولیا نادر: كتبت

 :في لبنان نقول 

 .بسّیة بربارة والقمح بالكوارة                      

وفي لبنان ال نقبل أن نتقاَض الملبس والشوكوال ، نرید أن نتقاَض المال في                           
. اهللا یبعتلك عریس     ..  یا معلمتي حّلي الكیس       :  عید البربارة ، لذا نغّني قائلین          

 . اركیلة فوق أركیلة صاحبة البیت زنكیلة : فإذا دفعت نقول لھا 

أیھا اللبناني انزع عن وجھك       :  نصرخ قائلین      Lebanon Timesونحن في    
جمیع األقنعة ، انزع عن وجھك القناع اإلیراني ، والقناع األمیركي والبریطاني              
وأقنعة الدول العربّیة ، وارتدي قناع العلم اللبناني على وجھك ضعھ على جبینك          

انزع أّیھا اللبناني كّل األقنعة عن وجھك وارمھا في سلة                       .  ضعھ في قلبك        
المھمالت ، ارمي جمیع  األقنعة الحزبّیة ، وجمیع األقنعة الطائفّیة والمذھبّیة ،                  
وارمي األقنعة الغریبة عن وجھك ، علم بالدك ُینادیك  ضعھ على وجھك                              

زوان بالدي وال القمح الصلیبي ، فكیف إذا كان علم بالدك          : وتذّكر المثل القائل 
 . سنبلة قمح وعطاء وحضارة وثقافة وأرزة تتحّدى الدھور 

یا رّب اعطي القّوة لكل لبناني ُمقیم وُمغترب أن یضع القناع اللبناني على وجھھ                
 . ویرمي كّل األقنعة األخرى 

 .وكل بربارة وانتم بخیر                                                        


