راغب عامة يغازل شمس ويستفز محبيه
لتز�ل حلقة �لفنانة �سم�ص في برنامج
«�ل��م��ت��ه��م» ،تح�سد �لكثير م��ن � لأ ���س��د�ء
� لإ يجابية ،حيث كتب �لفنان ر�غب علمة
على �سفحته �لخا�سة على «تويتر»« :لم
يت�سن لي م�ساهدة لقاء �لفنانة �لكويتية
�سم�ص في برنامج �لمتهم ،لكن �سمعت
ردود فعل �إيجابية جد�ً عن �سخ�سيتها،
و�لظاهر �أنها �إن�سانة مميزة».
ردت على ر�غب ،بقولها
�سم�ص َ
«�سكر ً� يا �سوبر �ستار � أل خ��لق»،
وهو ما دفع ببع�ص �لمغردين �إلى

خبر غير عاجل

تخيل ردة فعل �أ ح��لم على هذ� �لغزل بين
غريميها.
وكان ر�غب قد رد بطريقة غير مبا�سرة
على أ�حلم عبر ح�سابه �لخا�ص على «تويتر»
بلغتها �لخا�سة ،حيث كتب « �إ لى تلك �لتي
تطلق ت�ساريح كلها حقد وجنون ،ليل نهار..
جو�بي لك -1هههههههههه -2هههههههههه
 -3لن تحلمي ..هههههه -4ههههههههه
خام�س ًا و �أ خ��ي��ر ً� �أ ع�سق برنامج و �أ ع�ساء
لجنة  xfactorو�لجو بيننا كله فرح ومحبة
و�حتر�م وذوق ،ول مكان عندنا لغير ذلك».

شيرين لن تشارك في الماراثون الرمضاني
على الرغم من كافة اأخبار التي نشرت حول
استعداد المطربة المصرية شيرين عبدالوهاب
للمشاركة في مسلسلها التلفزيوني اأول
«طريقي» ،الذي قيل إنه سيعرض في رمضان
المقبل ،تداولت المواقع الفنية أن شيرين لن
ً
قريبا ،ومن المحتمل
تقوم بتصوير المسلسل

16

5

1436

أن تقوم بتأجيله ليعرض في رمضان  ،2016كونها تريد
ً
تماما للعمل.
التفرغ
يذكر أن شيرين سبق وصرحت أنها عندما تقبل على
ً
مجددا ،ستشارك في عمل قوي ينسي
خطوة التمثيل
الجمهور فشل عملها اأول فيلم «ميدو مشاكل» ،الذي
جمعها بالفنان أحمد حلمي.
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ن�����ي�����ش�����ان

سميرة سعيد تدعم مصابي اإيدز
وتتبنى حملة توعية مجتمعية

المرء يكبر مع أخاقه على ما ربى

في �نعكا�س لهتمامها بالدور �لمجتمعي
للفنان ،ح�شرت �لنجمة �شميرة �شعيد �لم ؤوتمر
�ل�شحافي �لخا�س ب� «�شبكة نهر» ،وق��د و�شفت �إد�رة
�لموؤتمر وجود �شميرة �شعيد بالفعال و�لقوي ،وقالت:
«�هتممنا بتكريم رو�د عملو� في مجال �لإي��دز منذ
�شنو�ت ،كما أ�عطينا �شهاد�ت للمتدربين
على �لعمل �لتوعوي ومن تعلمو� كيفية
تقديم �لم�شور�ت و�لفح�س».
لد�رة أ�نه في ظل
و أ�كدت � إ

والناس دايم تقول اللي يبيك بـ يجيك
إن جيت يا مرحبا ،وان رحت يا مرحبا
مدور عليك
ماني مراكض وراك ،وا ّ
صاح العرجاني

@SalahAlArjani

وج��������وه

شيماء علي تعقد قرانها ..وتعتزل الفن
عقدت �لفنانة �لكويتية �شيماء علي قر�نها ،أ�ول أ�م�س ،على رجل من خارج
�لو�شط �لفني لم تك�شف عن هويته� ،شيماء أ�علنت هذ� �لخبر ،على ح�شابها
�لخا�س على موقع « إ�ن�شتغر�م» ،حيث ن�شرت �شورة ليدين مت�شابكتين في
كل منهما خاتم �لزو�ج ،وعلقت عليها« :تم عقد قر�ني �ليوم و أ��شكر كل زمائي
و إ�خو�ني �للي هنوني» .كما أ�علنت �عتز�لها �لفن ،وقالت « :أ�علن �عتز�لي �لفن

ب�شكل ر�شمي ،وهذي آ�خر �شنة ،لي بالمجال � 15شنة من �لعطاء».

مذكرات ليست للقراءة

فعلها اإرهابيون!

ح�شور رجال �لدين و�لحقوقيين كان ينق�س �لم ؤوتمر �لدور
�لفني ،حيث �شكرت �لفنانة �شميرة �شعيد تلبيتها �لدعوة
دون غيرها من �لفنانين �لآخرين ،نظر ً� �إلى �هتمامها بالدور
�لمجتمعي وبدعم �لق�شايا �لإن�شانية ،و�أ�شافت« :وجود �لنجمة
�شميرة �شعيد كان عام ًا قوياً ،وقدمت بظهورها في و�شطنا
ت�شجيع ًا للجمعيات و أ�م ًا للمتعاي�شين مع �لمر�س .وقد ت أاثر
�لموجودون جد ً� بها ،و�شعدو� لظهورها ،ونعتقد �أن موقفها
�لإيجابي كان خير تمثيل لدور �لفن في ق�شية مهمة كانت�شار
مر�س نق�س �لمناعة».

أوقات الصاة
الفجر
05 : 13
الشروق
06 : 34
الظهر
12 : 02
العصر
03 : 08
المغرب
05 : 30
العشاء
06:49

أعلى مد
متر دقيقة ساعة الوقت
3.11
3.66

1.04
1.13

نعت �لفنانة � إلم��ار�ت�ي��ة أ�ح��ام ب أا�شى �شديد� ،لطيار � ألردن��ي معاذ
�لك�شا�شبة� ،لذي قتله تنظيم «د�ع�س» حرقا ،وقالت�« :إذ� كان معاذ �لك�شا�شبة
�حترق مرة ف أانتم يا د�ع�س و يا إ�خو�ن �ل�شياطين �شتحترقون إ�لى � ألبد في
جهنم ..ويارب ناركم كانت برد ً� و�شام ًا عليه كما �إبر�هيم ..حتى �لنمل
حر�م حرقه فما بالكم ب إان�شان م�شلم أ�يها �لدو�ع�س �لحقر�ء ،لعنة �ه عليكم
لقد �أردتم �إهانة معاذ �لك�شا�شبة لكن ربي �أكرمه بال�شهادة» .وتوعدت تنظيم
«د�ع�س» بالنتقام.

ن�شرت �لفنانة هيفاء وهبي منذ أ�يام �شورة لها عبر « إ�ن�شتغر�م» ،وهي تقوم
بتقبيل �لممثلة �لم�شرية ي�شر� ،وت�شاءل �لكثيرون عن �شر لقائهما وخا�شة �أن ل
�شد�قة تربط بينهما� .لحقيقة أ�ن ي�شر� �شت�شارك هيفاء في بطولة م�شل�شلها �لجديد
«مريم» �لمقرر عر�شه في �شهر رم�شان �لمقبل ،و�لق�شة من تاأليف �أيمن �شامة
و إ�خر�ج محمد علي .جدير بالذكر ،أ�ن ي�شر� تو��شل حالي ًا ت�شوير دورها في �لجزء
�لثاني من م�شل�شل «�شر�يا عابدين» ،كما �أنها كانت ت�شتعد للم�شاركة في م�شل�شل �آخر
يعر�س في �شهر رم�شان ،إ�ل أ�ن ت�شويره تعطل وهو ما دفعها للمو�فقة للعمل مع هيفاء.

عا الفارس

(قاسم سامي)

دعاء خطاب
تحت رعاية �سمو �أمير �لبلد �ل�سيخ
�سباح �لأحمد ،وح�سور وزير �لتربية
وزير �لتعليم �لعالي بدر �لعي�سى ،نيابة
عن �سموه� ،فتتح �لمركز �لعلمي �سباح
�أم�ص معر�ص �ألف �ختر�ع و�ختر�ع �لذي
ي�ستمر حتى  7مار�ص �لمقبل.
وفي هذ� �ل�سياق ثمن ممثل �أ مير
�لبلد د.بدر �لعي�سى جهود موؤ �س�سة
�لكويت للتقدم �لعلمي ،و�لمركز �لعلمي
في �لتح�سير لمعر�ص أ� ل��ف �ختر�ع
و�ختر�ع ،وو�سفه بالمتميز ،معتبر�
�إياه بمثابة �إحياء لح�سارتنا �لعربية
�لقديمة و� لإ ���س��لم��ي��ة ،فيما يتعلق
ب�سيا�سة وز�رة �لتربية في دعم �لعلوم
و�لتكنولوجيا للطلب ،وقال « :إ�ن وز�رة
�لتربية و�لتعليم �لعالي تدعم �لمجالت
�لعلمية ب�سكل كبير ،د�عيا طلبة مد�ر�ص

�لتربية و�لجامعات لكت�ساف هذ�
�لمعر�ص �لقيم».
بدوره� ،أكد رئي�ص �لمركز �لعلمي
مجبل �لمطوع ،أ�ن ��ست�سافة �لمعر�ص
جاءت بالتعاون مع م ؤو �س�سة �لتقدم
�لعلمي لتعزيز ر�سالة �لمركز �لهادفة
�إ ل��ى تب�سيط �لعلوم ون�سر �لوعي
�لبيئي ،وتوؤ كد جهوده في �لمنطقة
لتو فير منا خا للتعليم � لتر فيهي ،
منوها إ�لى أ�ن �لمعر�ص قام بجولة في
�لعديد من عو��سم �لعالم ،م�ستقطبا ما
يزيد على  6مليين ز�ئر محققا �أرقاما
قيا�سية.
وتابع �أن �أهد�ف �لمعر�ص ت�سب
في �سميم ما ي�سعى �إليه �لمركز �لعلمي
لت�سجيع �لجيل �لجديد على �لتوجه
لدر��سة �لعلوم و�لتكنولوجيا و�لعمل
في مجالتها �لمختلفة.

من جانبه� ،أ �سار رئي�ص �لنادي
�لعلمي م� .إ ي��ج��اد �لخر�في� ،إ ل��ى �أ ن
وج���ود ه��ذه �لمعار�ص تمثل دعما
لطلبة �لمد�ر�ص ،كما أ�نها تركز بال�سكل
� أل �سا�سي على �لعقل ،كما تركز على
دور �لعرب في �لختر�عات �لتي قامو�
باإجر�ئها منذ �أكثر من �ألف �سنة ،وها
هي �ليوم توؤتي ثمارها ،حيث يظهر ذلك
من خلل �لحياة �ليومية ،وهو �سيء
م�سجع ويحث �لطلبة على �لدر��سة
و�للتز�م و�لو�سول للنتائج �لعليا.
من ناحيته ،قال مدير عام موؤ�س�سة
�لكويت للتقدم �لعلمي عدنان �سهاب
�لدين� ،إن رعاية �سمو �أمير �لبلد لهذ�
�لمعر�ص تاأتي �نطلق ًا من �هتمام �سموه
�لفائق بالتقدم �لعلمي كركيزة أ��سا�سية
للتنمية ،ودع��م �ل�ستثمار في تنمية
�لمعرفة �لعلمية و�لتقنية لدى �ل�سباب.

أقام الكويتية

إقام الكويتية

«اإبداع»
با وطن
يسكنه..

أطفال
مع وقف
التنفيذ!

يا قلبك
الخواف..

مشعل
الغانم

رنـدا
الـشـيـخ

سارة مطر

22
يوم عالمي من دون هواتف ّ
ذكية

23
22
العناق وصور «سيلفي» ثمن وجبة الطعام

�أعلن��ت منظم��ة �لأم��م �لمتح��دة �أن �أي��ام 8 ,7 ,6
فبر�ير �ستكون خالية من �لهو�تف �لذكية ،وفق ما قرر
�لمنظمون ل أليام �لعالمية.
وقد �ختارت منظمة �لأمم �لمتح��دة مو�سوع هذ�
�لعام عن �لآثار �ل�سيئة للهو�تف في �لبيئة.

معلوم لدى �لجميع �أن �أي وجبة طعام جاهزة يتم دفع
�سعرها نق��د�ً ،وبالمال فق��ط ،إ�ل أ�ن هذ� �لمفه��وم و�لطريقة قد
تغيرت على يد أ��سهر �سل�سلة مطاع��م للوجبات �ل�سريعة في
�لعالم ،حيث �ستجعل ه��ذه �لمطاعم �لعن��اق و�لتقاط �سور
«�سيلفي» ثمن ًا لأي وجبة يتم �سر�وؤها.
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أقل جزر

أحام تتوعد «داعش»

«ألف اختراع واختراع» إحياء للحضارات

كام مر

العقل
منذ �فتتاح مجمع �أفنيوز كان �لفنان عبد�لرحمن �لعقل يتردد
على مقاهيه �ل�سهيرة مع أ��سرته �ل�سغيرة دون أ�ن يز�حمه أ�حد،
رغم كونه محور حديث كل �لطاولت �لمحيطة �لتي تحر�ص �أن
تتحدث دون �أن تنظر �إليه ،كي ل ي�سعر �أن ثمة من يتحدث عنه �أو
يلحظ وجوده حتى!
و�لفنان عبد�لرحمن �لعقل لمن ل يعرفه ،إ�ن كان ثمة من ل
يعرفه ،يعتبر من رو�د م�سرح �لطفل في �لكويت ،بد�أ حياته �لفنية
منذ عام  1968و�أ�سهر �أعماله م�سرحية «�ل�سندباد �لبحري»،
وم�سل�سل «�إلى �أبي و�أمي مع �لتحية» ،و«خالتي قما�سة» ،وماز�ل
م�ستمر� في �لعطاء ،حيث قدم في رم�سان �لفائت م�سل�سل «ب�سمة
منال» ،ورغم م�سيرته �لفنية �لتي تجاوز �أعمار متابعيه ،يحر�ص
هوؤلء �لمتابعون �أل يلحظ متابعتهم له ،ويتعاملون معه حين
ي�ساهدونه بطريقة «كاأنك مفي�ص»!
في � ألفنيوز نف�سه وفي �لوقت نف�سه تقريبا ن�ساهد ح�سد�
جماهيريا غير م�سبوق حول �سخ�ص �أو �سخ�ص «ة» تتابعهم
عد�سات �لبابار�تزي من �لم�سورين �لمحترفين وهو�ة �ل�سيلفي،
ول نعرف هويتهم �لتي �سببت �سهرتهم� ،إن كانت ب�سبب �لتمثيل
أ�و لعب �لكرة أ�و �لمطالبة بحقوق � إلن�سان ،ويعرفهم مهوو�سوهم
باأن «�سنابهم يون�ص»!
�لعقل قدم �أعمال هادفة و«تونّ�ص» في �لوقت نف�سه ،ورغم
�سهرته جيل بعد جيل ،وتاريخه �لطويل يبدو كمن ل يعرفه �أحد،
في حين يبدو أ�نه ل أ�حد ل يعرف نجوم برنامج �ل�سناب «حتى
�لذين ل �سناب لديهم!» ،رغم �أن �لبرنامج لم يم�ص عليه �أعو�م ،ولم
يكمل نجومه عامهم �لأول فيه ،ومع ذلك �سابقت نجوميتهم ح�سور
فنان �سبق فنه ولدتهم و�سي�ستمر جيل بعد جيل!
وفي � ألفنيوز نف�سه وربما في �لمقهى نف�سه يجتمع �لم�سهور
�لمغمور بالمغمور �لم�سهور ،فيطلب عبد�لرحمن �لعقل فاتورته
ليخرج محفظته ويدفع ح�سابه ويم�سي في حال �سبيله ،وعندما
يكرر �لطلب نف�سه «�أب��و �سناب �أو �أم��ه» تقوم �لدنيا ول تقعد،
فالح�ساب يوم �لح�ساب فقط ،ليخرج علينا ب�سناب «م�سكورين
عالنق�سة �للذيذة» ،وطبعا �ساأن�سم �أنا �لآن �إلى قائمة «�لمحترين»
فقط لأنه «ما وكلوني ببل�ص» ،وكاأنني جئت من مجاهل �أفريقيا
وقتلني �لجوع لأ تحدث عن ظاهرة ينتقدها �لجميع بال�سر
وي ؤويدونها في �لعلنية!
ن�سكو من تر�جع �لفن ،ونحن من نقتل رو�ده بالتجاهل،
ون�سكو ونحذر من �آثار و�سائل �لتو��سل �لجتماعي ،ونحن من
ن�سنع نجومه بالمتابعة ونحييهم بالهتمام ،دون تمييز للغث
من �ل�سمين بينهم ،وطبعا ل أ�عني هنا أ�ن �لجميع �سيئ ،مثلما أ�نه
لي�ص كل �لفنانين جيدين ،لكن كانت جودة �لفنان ،في �لما�سي،
تقا�ص بجماهيريته� ،أما �لآن فتمييز �لجيد من �ل�سيئ بات �سعبا
ب�سبب جماهيرية �لجميع ،وبالتالي بدل �لحديث عن نجوم �سيئين
ونجوم جيدين ،لنتحدث عن جمهور جيد وجمهور �سيئ يقا�ص
باختيار�ته ،فاختيار �لمرء قطعة من عقله!
ولأنه لم يعد لدينا قادة توجه �لجماهير� ،سار لدينا جمهور
يخترع قادته ،وبين �لثنين حدث �لعاقل بما ل يعقل ،فاإن �سدق
فل عقل له ،ومن كان ل عقل له فهو في ر�حة على ر أ�ي �لعم �لمتنبي:
ذو �لعقل ي�سقى في �لنعيم بعقله و�أخو �لجهالة في �ل�سقاوة ينعم،
(بالنق�سة و�لبابار�تزي وكل �سيء �أبو بل�ص كتر منو) ..وعليه فاإن
�لمو�سوع قديم ومتجذر في �لقدم لدى �لعرب منذ �أيام �لمتنبي �إذن!
�لغرب لديهم ظاهرة �لتفاف �لجماهير حول �لفنانين بطريقة
تخرق خ�سو�سيتهم ،حتى �سارت تحركاتهم مزعجة لهم ولمن
حولهم ،ولدينا ظاهرة تجاهل �لجماهير لفنانين �سنعو� �لزمن
�لجميل ،وتهافتهم ل�سنع نجوميته �أ�سخا�ص هم �أنف�سهم يتذمرون
منهم ،ومن ت أاثيرهم �ل�سلبي على �لجيل �لحالي و� ألجيال �لقادمة
ربما! ومثلما كانت مطاردة �لفنان و�قتحام خ�سو�سيته ي�سكل
عامل �إزعاج في �لغرب ،فاإن تجاهل �لفنان ي�سكل عامل �إحباط
لدينا ،لكن �لفرق بيننا وبين �لغرب �أنهم هم لديهم عقل ،ونحن
لي�ص لدينا �سوى عبد�لرحمن �لعقل ،وليتنا نلتفت له أ� و نقر
بوجوده �إن �ساهدناه!
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ل أ�علم من أ�ين �بد أ� ول كيف أ�نتهي ،ما أ�علمه جيد� أ�ن �لقلب
يعت�سر بغ�سة ،و�لعين تدمع حزنا على فقيد �لوطن معاذ
�لك�سا�سبة ،أ�مام م�سهد وح�سي يتفنن فيه �لتنظيم � إلرهابي في
�إظهار مدى �لل�إن�سانية �لتي يعي�سون ،وبر�ءتهم من �لدين �لذي
يزعمون ،و� إل�سلم �لذي ي�سوهون ..لحظات يتو�سح فيها �لحزن
�لقلوب لمر�رة ما ر�أينا ،فكم �ساهدنا من مقاطع �لقتل �لوح�سية
�لتي طالما تجنبنا في �لم ؤو�س�سات � إلعلمية �لتي ننتمي إ�ليها
بثها للم�ساهد لفظاعة �ل�سور ،لكن �لم�سهد �ليوم مختلف و�أكثر
مر�رة ..أ�مام �سهيد �لوطن �بن �لكرك � ألبية ..أ�مام من أ�ر�د با ألردن
ديرة هلي� ..ل�سوء� ،لجبناء �لذين �تفقو� على �لنازية و�لفا�سية
في �نحللهم وقذ�رتهم..
رحل معاذ �لم�سلم �لذي حمل علم �لأردن على كتفه ..رحل
�لعري�ص �ل�ساب وهو من لم يم�ص على زو�جه بعد �ستة أ��سهر،
و�أي رحيل رحل ،رحيل �ل�سقر �لبطل ،من نزفه �سهيد� باإذن �ه
ونحت�سبه مع �لمغفور لهم ب إاذن �لمولى ،مع من ق�سو� في خدمة
�لأردن و�لدفاع عنه وعن �أمنه ،ها هو م�سابنا فيك «يا �بن ديرتي»
يزيدنا قوة ووحدة و�سلبة ،فا ألردنيون في �ل�سد�ئد ج�سد و�حد،
وهذ� ما ل يدركه �لجبناء!
إ�ذ لم ولن ينالو� من �سلبة �لوطن ول عزمه مهما �قترفو�
من جر�ئم ،ومهما تفننو� في �لترويج لأفعالهم �لدنيئة �لوح�سية،
و إ�ن كان هذ� �لمقطع �لذي تناقلته و�سائل � إلعلم �لجديد هدفه
زرع �لخوف في �لنفو�ص ،فهذ� لن يحدث �أبد� ،فلن يتمكن �أحد
من ترويع أ�و تخويف أ�ي أ�ردني ،حتى �لطفل �لحر في مهده..
هذه لي�ست �سعار�ت ول عبار�ت منمقة ،بل و�قع على �لجميع �أن
ي�سعه ن�سب �لعين ،من ي�ساطرنا �لم�ساب ومن تتكاثر في قلبه
�لأحقاد على هذ� �لبلد �لذي �حتوى �لجميع ،ودفع �سريبة كرمه
و أ��سالته وعروبته غاليا على مر �ل�سنين..
�أما �ل�سامتون فنقول لهم «قل لل�سامتين �أفيقو� ..فاإن نو�ئب
�لدنيا تدور» يا من يتعاطفون مع هذ� �لتنظيم ها أ�نتم �ليوم على
�لمحك و�أمام و�قع ل يقبله �لمنطق ول �لعقل ول �لإن�سانية ،فكيف
بدين � إل�سلم �لذي نعتنق أ�ن تن�سب إ�ليه هذه �لجر�ئم �لنكر�ء؟
�أي مذهب �إ�سلمي يحرق �لأ�سير �لم�سلم حتى �لموت بالنار؟
وكما جاء في �لحديثين �ل�سريفين «ل يعذب بالنار إ�ل رب �لنار»،
«لزو�ل �لدنيا �أهون عند �ه من �إر�قة دم م�سلم» ،فهل من �لإ�سلم
ما يفعله «د�ع�ص»؟
على ن�سرة هذ� �لتنظيم وه �وؤ لء �لذين ك�سبت د�ع�ص
تعاطفهم للحظة بحجة رفع ر�ي��ة � إل���س��لم ،و إ�ع��ادة �لدولة
�لإ�سلمية �لمزمعة ،من خلل تلقيح �لفيديوهات �لإرهابية ب�سور
� ألطفال و�لقتلى ،وت�سوير أ�نف�سهم على أ�نهم رجال �لحق كما
يزعمون ،وهم من عاثو� في �أر�سنا ف�ساد� ..عليهم �أن ير�جعو�
أ�نفه�سم و أ�ن يعلمو� ويدركو� أ�ن توظيف �لتكنولوجيا و�لم ؤوثر�ت
�ل�سوتية و�لأنا�سيد في �لتفنن في �إخ��ر�ج �لم�سهد �لوح�سي
وغيرها ،ما هي إ�ل أ�دو�ت ت أاثير وجزء من �لر�سالة �لتي يريدون
�أن ت�سل للعالم ،من خلل بث �لخوف في �لنفو�ص تارة ،و�لعزف
على ر�ية � إل�سلم تارة أ�خرى ،ناهيك عن ت�سوير أ�نف�سهم على أ�نهم
قوة جامحة ع�سكريا وتكنولوجيا و��ستخبار�تيا ..ويخ�سوؤون!
حرب نف�سية و إ�لكترونية ل تقل خطورة عن تلك �لتي
تخا�ص في �لميد�ن ،ويت�سدى لها �لتحالف بكل عزيمة و�إ�سر�ر،
يتخذ � ألردن فيها موقفا و��سحا في محاربة هذ� �لفكر � إلرهابي
�ل�سال ،ليعلنها �سر�حة �أمن و�أبناء هذ� �لبلد خط �أحمر ،ومن
تعد�ه فقد جنى على نف�سه ،رغم أ�ننا أ�مام ق�سية ل تخ�ص � ألردن
وحده بل عالمنا �لعربي باأ�سره� ،لذي يجب عليه �أن يعي ما
يحاك له في زو�يا �لظلم �لتي يقبع فيها ه ؤولء ،و أ�ن يتحدو�
لجتثاث هذ� �لوباء ..وهنا �أ�سيد بموقف كثر ممن وقفو� وقفة حق
مع � ألردن في م�سابه ،مج�سدين عبارة «كلنا � ألردن» ،ومثبتين
�أنه لي�ص �سعار� وطنيا وح�سب ،فالأردنيون و�لعرب �لأوفياء
من عرفو� أ�هله أ�و مرو� من أ�ر�سه بهذه �لمحنة وغيرها ،يثبتون
يوما بعد يوم �أنهم كالبنيان �لمر�سو�ص ي�سد بع�سه بع�سا..
بكل ما للكمة من معنى.
بانتظار رد مزلزل بحجم �لأردنيين وغ�سبهم و�سخطهم..
بانتظار ث أار يليق بحجم ع�سقنا لتر�ب � ألردن ومن على أ�ر�سه..
ع�سي على �لحاقدين
و�إلى ذلك �لحين فليعلم كل عابث �أن �لأردن
ّ
بوحدة �سفه وحكمة قيادته ..رحم �ه فقيد �لوطن ،و أ�لهمنا جميعا
�ل�سبر و�ل�سلو�ن.
�للهم إ�ن عبدك معاذ �لك�سا�سبة قد ذ�ق نار �لدنيا فحرم عليه
نار �لآخرة ،و�أدخله جنة �لخلد ب�سلم..
عظم �ه أ�جرك يا وطن..
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