
 لقطات األسبوع 

   تدهشني دائمـاً مظاهر الثقـة بالنفس التي يبديهـا أصحـاب مصـالح تجارية في مواقــ
 قياديـة.
   أظن أن القدرة على مشاهدة الفيلم السخيف ذاته ألكثر من مرة واحـدة ولـو ب ـد عـام

م ــروف كامــت تحتـــاق ذوقـــاً فاســـداً جــداً. وكــذلت حعــور أن اجتمــاع ذن ســيناريو م ــد مســبقاً  
 البداية والخاتمة.

    مادامت إسرائيت تش ر أن تسلطها على ال الم بلغ الدرجة التـي تسـمح لهـا بـااجترا
علــى منــ  بطريــرت اليتــين ميشــيت صــباإ مــن المــرور إلــى المســيحيين الفلســطينيين فــي عــين 

ور عريت  في غرابة في اجترائها على من  الزميلين شريف مش ت ومـروان البرغـوثي مـن المـر
 بين العفة والقطاع.

   باسم الديمقراطيات الش بية تولت الحكم في بلدان الكتلـة ااشـتراكية قلـة مـن الرجـات
وباسم الديمقراطيات الليبرالية يتولى الحكـم فـي أمريكـا وال ـرب  األقويا  في األحزاب الشيوعية 

ــا  ــة مــن الرجــات األقوي ــي  قل ـــا الشــ وب الت ــات ان النظـــام أصــحاب المصــالح ااقتصــادية. أم يق
 الديمقراطي جـا  ليسمح لها بالحكم  فلم تحكم أبداً!

  دخت إلى قسم ااستقبات بمستشفى الشفا  ب زة مسا  أوت أيام عيـد األعـحى المبـارت
مائة وعشرون حالة إس اف م ظمها حاات تلبت م ون بسبب المبال ة في تنـاوت الط ـام اسـيما 

ى ال يق  ثم أصدر لهم األطبا  الت ليمات بلزوم الحمية حتى اللحوم. وبطبي ة الحات تلقى المرع
 ترتاإ م دهم وأم ـاؤهم.وصدق من قات : رب أكلة من ت أكيت!

 ليقات على وفاة الحجاق الخمسـة والثيثـين الـذين قعـوا هـذا ال ـام دهسـاً أصحاب الت 
باألرجــت فــي غمــار الزحــام والتــداف   ردوا أســباب هــذ  المتســاة التــي تكــررت أكثــر مــن مــرة فــي 
بع ة مواسم حج في السنوات القليلة الماعية إلى سببين إجمـاا : فقـد عللهـا الـب خ بعـخامة 

عـنهم المكـان وعللهـا وخـرون بعـي  مـذاهب أولئـت الـذين يصـرون أعداد الحجـاق الـذين يعـي  
على عرورة إلقا  الجمار في ساعات م ينة حصراً  وعـدم قبـولهم الفتـول التـي أجـازت توسـي  

 مدل تلت الساعات. 
ولكن الم لقين لم ينتبهوا للقوت بعرورة وع  حد لهذ  المتساة. وأعتقد أن الحت يكمن في  

فات مفتوحـة فـوق الجمـرات  وهـو يتكـون مـن عـدد كبيـر مـن الطوابـ  بنا  برق دائرن مـن شـر

التـــي تخـــدمها مصـــاعد كهربائيـــة قويـــة ت مـــت وفقـــاً لنظـــام كمبيـــوترن مصـــمم لمـــت  الطوابـــ  

ولتفري هــا. وبهــذ  الطريقــة يمكــن الت لــب علــى عــي  المكــان  ويمكــن أدا  الشــ يرة فــي أســرع 

 احد.وقت  إذ يتم الرجم من مختلف الطواب  في وقت و

  اجتهـادان غريبـان منكـران صــدرا عـن جهتـين سياســيتين تنسـبان سـلوكهما السياســي
 جارانج في السودان  وتدمير التماثيت في أف انستان.  الى اإلسيم : اتفاقية الترابي

  صادق مجلس بلدية ايهود ألمرت على إقامة حـي اسـتيطاني جديـد فـي بلـدة أبـو ديـس
لين بـاوت ب ـدم بنـا  مسـتوطنات جديـدة. ا.. ا.. اسـمحوا على الرغم من ت هـد شـارون أمـام كـو

  لنا..كله اا أبو ديس.. لئي يزعت يوسي بيلين!
  غالباً ما يكون طوت قامة الرجـت سـبباً إعافيــاً للعـحت إذا بـدرت منــه حركـة مفاجئـة

لـى غير متوق ة. وكذلت حات شاؤوت موفاز الذن كان أطوت الموجودين وأسرعهم الى اانكفا  ع
بطنـه حين سم  صـوت طلقة من ناحيـة قرية بيت اهيـا بقطـاع غـزة  أثنـا  أوت زيـارة قـام بهـا 

 وزير الدفاع بن الي ازر للقطاع. 

  

 



  

  

 

 



 


