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فيلم  انتاج  على  العاملية  سي  بي  بي  فضائية  تعمل 
وثائقي حول رجل األعمال جودت ابراهيم ابو غوش 
إبن قرية أبو غوش ومؤسس شبكة مطاعم حمص أبو 
غوش صاحبة األسم العاملي. حيث ابرقت الفضائية 
برسالة لرجل األعمال وأبلغته عن نيتها انتاج الفيلم 
الوثائقي الذي يتمحور حوله وحول تأسيس شبكة 
املطاعم وجناح الشبكة، الى جانب إجنازاته األخرى 

املختلفة في اجلانب االجتماعي واإلنساني.
مع  مطولة  لقاءات  الوثائقي  الفيلم  وسيحوي  ه��ذا 
تصويرية  ولقطات  ابراهيم  ج��ودت  األعمال  رج��ل 
سيتحدث  بحيث  غ��وش  اب��و  ف��ي  األول  مطعمه  م��ن 
ابو  اس��رار صناعة حمص  م��رة عن  ويكشف ألول 
غوش الشهير الى جانب لقاءات اخرى مع رجاالت 

سياسة زاروا املطعم.

ت���ن���ت���ج   BBC ف����ض����ائ����ي����ة 
ف�����ي�����ل�����ًم�����ا وث������ائ������ق������ًي������ا ح������ول 
ش���ب���ك���ة ح����م����ص اب�������و غ����وش 
وص��اح��ب��ه��ا ج���ودت اب��راه��ي��م

من: محاسن ناصر
مب����ب����ادرة م��ج��ل��س م��ج��د ال����ك����روم احمل���ل���ي وامل���رك���ز 
اجلماهيري والقسم الثقافي واجلماهيري وبالتعاون 
مع مجلس الطالب البلدي، وتزامنا مع احياء ذكرى 
"ح��ادي  مسرحية  ع��رض  مت  اخل��ال��د   االرض  ي��وم 
القوافل" املسرحية الغنائية عن حياة القائد والشاعر 

توفيق زياد.
افتتحت االمسية بكلمة من رئيس املجلس احمللي الذي 
في  والبطولي  القيادي  زي��اد  توفيق  دور  على  أثنى 
نضال اجلماهير العربية في الداخل الفلسطيني وعلى 
موقفه البطولي بإعالن االضراب العام والشامل قبيل 
يوم االرض اخلالد خالل اجتماع لرؤساء السلطات 
عن  حتدث  حريكة  علي  شفاعمرو  بلدية  في  احمللية 
الكروم في يوم  الذي شهدته مجد  الشعبي  احل��راك 
مت  وبعدها  اجل��ب��ارة،  املظاهرة  وع��ن  اخلالد  االرض 
القائد  وحياة  مسيرة  عن  الهادفة  املسرحية  عرض 

توفيق زياد امام العشرات من اهالي مجد الكروم.

من: حجاج رحال
ش��ارك امل��ئ��ات م��ن أب��ن��اء ال��ن��اص��رة بقداس 
أحد الشعانني الذي أقيم االحد في كنيسة 
ويحتفل  األرث����وذك����س.  ل��ل��روم  ال��ب��ش��ارة 

في  الشرقي  للتقومي  املتبعني  املسيحيني 
السيد  دخ��ول  عند  الشعانني،  بأحد  العالم 
امل��س��ي��ح إل���ى أورش��ل��ي��م ع��ل��ى داب��ت��ه حيث 
النخيل  ب��س��ع��ف  امل��دي��ن��ة  أه��ال��ي  إس��ت��ق��ب��ل��ه 

في  داوود  الب���ن  "ه��وش��ع��ن��ا  وب��ال��ت��ه��ل��ي��ل: 
الرب"، وبعد  األعالي، مبارك اآلتي باسم 
القداس هنأ املصلني بعضهم متمنني السالم 

واحملبة للجميع.
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