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الإفتتاحية
ال�شتاء....
ف�صل العطاء واملح ّبة

بقلم مديرة التحرير
ربى يون�س فرح

�أحبائي،
في كل عام تتوالى الف�صول لتدور الطبيعة دورتها ال�سنوية المختلفة
�صممها
من ف�صل �إلى �آخر ،فتبدّ ل الطبيعة �أثوابها في كل ف�صل كما
ّ
الخالق ،ب�سحرها ورونقها و�ألوانها وعطرها.
وها هو ف�صل ال�شتاء قد �أنعم علينا بخيراته الكثيرة� ...شالالت الأمطار
تت�ساقط في كل مكان� ،أ�ضواء تتلألأ في ال�سماء ،قرع طبول يد ّوي في
الف�ضاء ،رياح تحمل الأخ�ضر والياب�س ،ثلوج تك�سو الجبال� ...إنه ف�صل
العطاء من الطبيعة التي تروي الأر���ض والإن�سان والنبات والحيوان.
ت�ستمر من دونه.
وال يمكن للحياة �أن
ّ
ّ
وخزان الطبيعة وثروة النا�س ،كما �أنه ف�صل الن�شاط
�إنه م�صدر المياه
والعودة �إلى الأعمال والمدار�س والنجاح والتقدّ م.
�إنه ال�شتاء ...ف�صل الحب والدفء ،لغته المطر والثلج والريح ..معه
يعود كل �شيء �إلى �أ�صله ،وفي �أح�ضانه نغو�ص في مو�سيقى الطبيعة
ّ
وتنقي ال�ضمائر...
التي تغ�سل القلوب والنفو�س
�إنها عظمة ف�صل ال�شتاء بكل قدراته وكرمه وخيراته...
�إنه تاج على عر�ش الأر�ض ونعمة من اهلل للطبيعة والب�شرية ال تقدّ ر.
كم نحن محظوظون لأننا ُخلقنا في بلد �أح ّبه اهلل كثي ًرا ،ف�أنعم عليه
وخ�ص كل ف�صل بميزات تختلف عن الآخر ،وتخت�صر
بتعاقب الف�صول،
ّ
فيها كل الجمال والعطاء والمحبة.
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رحلة يف لبنان

مارون الرا�س

تقع بلدة م��ارون الرا�س في محافظة
ال��ن��ب��ط��ي��ة ق�����ض��اء ب��ن��ت ج��ب��ي��ل .تبعد
ع��ن العا�صمة ب��ي��روت  ١٢٥ك��ل��م ،وعن
م��رك��ز ال��م��ح��اف��ظ��ة النبطية  ٤٠كلم،
وعن مركز الق�ضاء بنت جبيل  ٢كلم.
ترتفع عن �سطح البحر  ٩٥٠م ،ويبلغ
عدد �سكانها  ١٤٠٠٠ن�سمة.

4

ّ
تحدها من ال�شمال بنت جبيل ،ومن
ال�شرق والجنوب فل�سطين المحتلة،
وم��ن ال��غ��رب ي����ارون .ن�صل �إل��ي��ه��ا عن
طريق� :صور تبنين بنت جبيل مارون
الرا�س � /أو الناقورة علما ال�شعب عيتا
ال�����ش��ع��ب ال��ط��ي��ري ب��ن��ت ج��ب��ي��ل م���ارون
ال��را���س � /أو مرجعيون مي�س الجبل

عيترون مارون الرا�س .
دوائرها الر�سمية
تتبع البلدة �أمنيًا و�إداريًا لمخفر بنت
ج��ب��ي��ل ،وف��ي��ه��ا م��ج��ل�����س ب���ل���دي و�آخ����ر
اخ���ت���ي���اري ،وم���در����س���ة ر���س��م��ي��ة مقفلة
ح��ال�� ًي��ا  ،وت��ع��اون��ي��ة زراع��ي��ة ،ومحطات
ار�سال للهاتف الخليوي.
�آثارها وثرواتها
في البلدة مغاور وكهوف منحوتة في
ال�صخر ،وحديقة عامة ،و�أعين مياه،
وب����رك م��ي��اه ط��ب��ي��ع��ي��ة و�إ���ص��ط��ن��اع��ي��ة.
وقد ا�شتهرت م��ارون الرا�س بالأ�شجار
ال���م���ث���م���رة م����ن زي����ت����ون وت���ي���ن وزراع������ة
الحبوب والتبغ .بالإ�ضافة �إلى وجود
ب��ع�����ض ال���م���ح���ال ال���ت���ج���اري���ة ،وم��ع��م��ل
ح���دادة و�آخ���ر خ��ف��ان .وه��ي ت�شرب من
مياه م�شروع الطيبة ،ومن بئر �إرتوازية
خا�ص بالبلدة.
الم�ؤهل م .ف�ؤاد رم�ضان
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تع ّرف على احليوانات

حركات
الكالب
ومعانيها

م���ن ال���م���ع���روف �أن ال��ح��ي��وان��ات
ب�شكل عام والكالب ب�شكل خا�ص
ت����ق����وم ب���ع���م���ل ح�����رك�����ات م��ع��ي��ن��ة
�أم�������ام الإن���������س����ان ،ح���ت���ى ت��و���ص��ل
ل����ه م���ق�������ص���ده���ا ع���ن���د ح��اج��ت��ه��ا
للطعام �أو ل ّلعب� ،أو عند وجود
خ���ط���ر م�������ا ...وب���م���ا �إن ال��ك��ل��ب
ه��و ال�����ص��دي��ق ال��وف��ي ل�ل�إن�����س��ان،
فهناك لغة ما بينهما وطريقة
معينة م��ن التوا�صل �سنعرفها
في هذه ال�سطور.
عندما ينظر �إليك الكلب ب�شكل
ث��اب��ت وم�����س��ت��م��ر ،ف��ه��ذا يعتمد
ب�����ش��ك��ل ك���ب���ي���ر ع���ل���ى ال��ط��ري��ق��ة
التي ينظر �إليك بها .ف���إذا كان
النظر مبا�شرة ف��ي العينين
ف����ه����و ع�ل�ام���ة
على حبّه لك ب�شكل
كبير� ،أو �أن��ه يريد
�أن يد ّلل.
ع����ن����دم����ا
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يح�ضر لك كلبك �أي �شيء في فمه ف�أنت
قد تعتقد �أن��ه يريدك �أن تلعب معه لعبة
وخ�صو�صا �إذا �أح�ضر كرة .لكن
الإلتقاط،
ً
هذه الحركة هي تعبير عن �أنه يريد تقديم
هدية لك.

�إذا قام كلبك برفع �إحدى
ق���وائ���م���ه الأم���ام���ي���ة ع���ن الأر������ض
ّ
ورك�������ز ع���ل���ى ����ش���يء م�����ا ،ف���ه���و ف��ي
الغالب يرى فري�سة معينة ويريد
ا�صطيادها ،فال تقف في وجهه
وال ت�ش ّتت انتباهه.
ع���ن���دم���ا ي���ت���ق���وق���ع ال���ك���ل���ب ع��ل��ى
نف�سه ،فهذا دليل على �إنه خائف
م��ن �شيئ م���ا� .أم���ا �إذا ف��ع��ل ه��ذا
ال���ت�������ص��� ّرف رغ����م ع����دم وج�����ود ما
يخيفه ،فهو في الغالب يتع ّر�ض
ل���ل���م�������ض���اي���ق���ات وال�����������ض�����رب م��ن
�شخ�ص ما ،فراقبه خالل اليوم.
�إذا ق���ام ك��ل��ب��ك بتقطيع الأث����اث
ب���أ���س��ن��ان��ه ف��ه��و ي��ع��ان��ي م���ن ت��وت��ر
ال������ف������راق� ،أو ربّ�����م�����ا ي����ك����ون ه���ذا
الت�صرف ناتج عن الملل.
معان
�إذا جل�س كلبك على قدمك فلهذا
ِ
ك��ث��ي��رة م��ن��ه��ا م���ث�ًل�اً � ،أن����ه ي��ري��د �إث���ب���ات �أن���ك
�صاحبه �أو لطم�أنة نف�سه بوجودك حوله �أو
لكي يقلل من توتر الفراق لديه.
ع��ن��دم��ا ي��ت��ث��اءب ك��ل��ب��ك ب��ط��ري��ق��ة مرتخية
فهذا في الغالب يعني �أنه مرتاح معك ،وقد
يتثاءب بجوارك لمجرد �أنه ر�آك تتثاءب.

�إذا مال الكلب عليك فهو في هذه الحالة
يد ّللك ويجذب انتباهك له ،وهذا يجعله
ي�شعر بالأمان لوجوده معك.
ّ
يحدق الكلب فيك و�أن��ت خارج من
عندما
المنزل ،فهذا يحدث في الغالب لأنه يقلق
م��ن خ��روج��ك م��ن ال��م��ن��زل وي��ت��وت��ر ب�سبب
الفراق .وربما يقوم ّ
بع�ض الأثاث �أو النباح
�أو التبول �أو �أي عالمة من عالمات التوتر.
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�شعوب

الأملان
يتم�سك
�شعب
ّ
بعاداته وتقاليده
يتميّز ال�شعب الأل��م��ان��ي ب��ال��ذك��اء وال��ق��وة
االقت�صادية وال�سيا�سية ،ولكن هذا الأمر ال
ينفي �أنه من �أكثر ال�شعوب الأوروبية تم�س ًكا
ب���ع���ادات���ه وت���ق���ال���ي���ده .ول���دي���ه ال���ع���دي���د من
ال�����ص��ف��ات ال��ت��ي ت��م��يّ��زه ع��ن ب��اق��ي ال�شعوب
الأخرى� ،أهمها:
 �إحترام المواعيد والدقة فيها ،فالألماني�ؤمنون ب���أن �إحترام المواعيد من �إحترام
ال�شخ�ص ذاتة الذي ينتطر.
 ت��رت��ي��ب وت��ن��ظ��ي��م ك���ل ���ش��ئ وك����ل ���ص��غ��ي��رةوكبيرة م��ن الأع��م��ال وال��واج��ب��ات اليومية،
ول���ذا ت�سمع دائ���مً ���ا ع��ب��ارة “�إعذرني لي�س
عندي وقت” فهم يهتمون بالوقت كثيرًا .
ال���ت���ف���ان���ي ف���ي ال���ع���م���ل ،ك��ون��ه��م ي��ع�����ش��ق��ونعملهم ويحبون التفاني.
 ال�صراحة في الحديث والتعامل في �ش ّتىالأمور بو�ضوح.
 ال����ك����رم وال�������ض���ي���اف���ة ،ال ي��ع��ت��ب��ر ال�����ش��ع��بالألماني من ال�شعوب الكريمة والم�ضيفة.
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 الإع��������ت��������زاز وال�����ف�����خ�����ر ب���ال���ل���غ���ةالأل��م��ان��ي��ة ،ف�لا ي��ت��ح��دث��ون غيرها
�إال فى الحاالت ال�ضرورية.
 ت��ق��دي��م ال�����ش��ك��ر ف��ي ك��ل الأوق����اتوع���ل���ى ك���ل ���ش��ئ ح��ت��ى ل���و ك����ان ���ص��غ��ي��رًا ال
ي�ستوجب ال�شكر ،وكذلك تحية الإ�ستقبال
والوداع وكلمات التلطف.
 ت��رب��ي��ة ال���ح���ي���وان���ات الأل���ي���ف���ة ف���ي ال��ب��ي��تً
وخ�صو�صا الكالب والقطط ،والإعتناء بها
كثيرًا لدرجة �أن بع�ضهم يعتبرونها بمثابة
طفل.
 ع��دم المبالغة ف��ى ال��ث��راء ،فتري الثريي�����س��ك��ن ب����ج����وار ال���م���وظ���ف ال�����ع�����ادي ،وم���ن
ال�صعب �أن تتعرّف على الثري من خالل
مظهره الخارجي.

حب ال�سفر� ،إذ يعتبر الألمان من ال�شعوب العا�شقة
 ّللرحالت وال�سفر والتعرف على ثقافات وح�ضارات
�أخرى.
 لل�سجق ف��ي �ألمانيا خ�صو�صية كونه �شعب محبلأك���ل ال�سجق ،وي��وج��د لديهم �أك��ث��ر م��ن  600ن��وع من
ال�سجق.
 �إ���س��ت��غ�لال وق���ت ال���ف���راغ �أو الأج�������ازات ف���ي م��م��ار���س��ةال��ه��واي��ات المف�ضلة ���س��وا ًء ك��ان��ت ريا�ضية �أو غيرها.
فكما �أن��ه��م يفنون �أنف�سهم ف��ي العمل ،ف�إنهم � ً
أي�ضا
ي�ستمتعون بوقت فراغهم ً
جيدا .ونادرًا ما نجد �أ�صوات
عالية �أو م�شاحنات �أو �إ�شتباكات بين النا�س.
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ق�صة

بعد غياب ...عاد «ربيع»
اىل ِّ
�صف ِه

الخام�س «ربيع» متغي ٌّب عن ِّ
�صف ِه،
لليوم
ِ
ِ
َ
أ�ستاذُ � ،
أحدكم �سببَ َ
قال ال ُ
أيعرف � ُ
ذلك؟
وقف “«�سمير» َ
َ
وقال :
ْ
ُ
ُ
ّ
ً
 منذ �أي ٍّام التقيت ُه ،لكن ُه لمْ يقل لي �شيئا.توج َه ال ُ
إدارة
نهاية
في
دوامهّ ،
أ�ستاذ �إلى ال ِ
ِ
ِ
ال�سكرتير ُة
وط��ل��بَ ع��ن��وا َن «رب��ي��ع» .د ّو َن��� ْت ُ���ه ّ
ورقة و� َ
جيبه،
د�سها في
أعط ْت ُه �إيّاهاّ .
ِ
على ٍ
َ
و���ش��ك�� َره��ا ،ث��م غ���اد َر ال��م��در���س��ة��� ،س��ي��رًا على
َ
بيت «ربيع».
قدميه ،ح ّتى
و�صل �إلى ِ
ِ
ٌ
َّ
قليلة وان��ف��ت��حَ  .ظ��ه��ر َِت
دق ال��ب��ابَ  .دق��ائ ُ��ق
ُ
ٌ
���دام��� ،ش��ع��رُ ه��ا
ام�������ر� ٌأة �أن���ي���ق���ة ،ح�����س��ن��ة ال���ه���ن ِ
م���رب ٌ
العقد
���وط �إل���ى ال��خ��ل ِ��ف ب��ع��ن��اي��ة ،ف��ي
ِ
العمر� .أل��ق��ى عليها ال ّتحي َّة،
ال�� ّث��ال ِ��ث م��ن
ِ
بنف�س ِه قائلاً :
وعر َّفها ِ
ّ
 �أنا ال ُغة العربي ِّة
أ�ستاذ «وهيب» ،مدر ُّ�س الل ِ
مدر�سة «ربيع».
في
ِ
لاً
لاً
 �أه و�سه .موجودٌ
البيت؟
في
 هل«ربيع»ِ
َ
ُ
ي�ساعد خاله في ّ
ُ
�سيعود بع َد
الد ّكان،
 �إ ّنهْ
ّ
�ساعة .تف�ضل ّ
خول� ،أرجوك� .أنا
ن�صف
ِ
ٍ
بالد ِ
والد ُتهُ.
بمعرفت ِك �سيّدتي .ق َ
َ
ودخل
��ال،
 ت�شر ّْف ُتِ
البيت ،وق��ع�� َد على الأري��ك ِ��ة ،و�أ���ض��افَ:
�إل��ى
ِ
َ
المدر�سة؟
ِل َم «ربيع» تغيّبَ خم�سة �أي ٍّام عن
ِ
ُ
خاله؟
ِول َم
يعمل في د ّك ِان ِ
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 ْمدر�ست ِه
أ�سبوع تقريبًا ،عا َد «ربيع» من
ِ
من � ٍ
جدا .وعن َد �س�ؤالي ما ِبهَ ،
م�ستا ًء ًّ
بنبرة
قال
ٍ
ح�ص ِة ال�� ّت��اري ِ��خ� ،أتانا المديرُ ،
عالية :في ّ
ٍ
ّ
��س��ي الثاني،
وذ ّك�� َرن��ا ب��دف ِ��ع
الق�سط ال��م��در� ِّ
ِ
ّ
وحذرَناْ � ،إن ت� َّأخ ْرنا ْ
إمتحان،
لن نخ�ض َع لل
ِ
َ
بين
ول ْ��ن
ندخل �إل��ى ّ
ال�ص ِّف ،و�سمّ اني ِم ْ��ن ِ
ّ
الق�سط  ...وتابع َْت �أمُّ
دفع
ِ
م َْن تخلفوا عن ِ
َ
ً
ّ
يلة عا َد �أبو ربيع
ربيع
قائلة :وفي تلك الل ِ
ٍ
ً
َ
عمل ِه مغتاظا ،وزاد الأم َر �سوءًا عندما
من ِ
الق�سط ،و ْ ..
المدير
كالم
عن
ِ
ِ
�أخبرَه ِ
عن ِ
َ
آتيه
بابنه وق��ال«ِ :م ْ��ن �أي َ��ن � ِ
الجارح � .صر َخ ِ
ِ
ُ
��������ردْت م���ن ع��م��ل��ي ب��ح ّ��ج ِ��ة
ب���ال���م ِ
���ال وق����د ُط ِ
تخفيف العمّ ِال» ؟
ِ
�����ض «رب���ي���ع» وق َ
وق��ت��ه��ا ،ان��ت��ف َ
������ال :ع������ذرًا يا
المدر�سة ح ّتى يت�أمّ َن
�أب��ي ،ل ْ��ن �أع���و َد �إل��ى
ِ
ُ
ُ
ّ
ً
خاله في
الق�سط  .لهذا ،يعمل م�ؤقتا عن َد ِ
بيع ُ
و�سيعود للغداءِ َ
ُ
لحظة
بين
الخ َ�ضر،
ٍ
ِ
و�أخرى.
 و�أبو ربيع؟ ما َُ
زال يبحث ْ
عمل ...
عن ٍ
َ
في َ
تلك ّ
ودخل ُ
ُ
منه
الباب،
حظة انفتحَ
الل ِ
ُ
يهتف :و�أخيرًا ُف ِرجَ ْت .قام َْت
ربيع وهو
�أبو ٍ
َ
ورح�� َب ْ��ت ب ِ���ه ،وق��ال ْ��ت،
زوج ُ��ت��ه ع ْ��ن
مقعدها ّ
ِ
ّ
يف:
وهي ُت�شيرُ �إلى ال�ض ِ
 �أت����ى الأ����س���ت ُ���اذ «وه����ي����ب» ،م����د ّر� ُ����س ال ّ��ل��غ ِ��ة

لل�س� ِؤال ُ
عنه،
العربية ،من
مدر�سة «ربيع»ّ ،
ِ
ِ
ّ
ِّ
ويل ْ
عن �صف ِه .
و�سبب تغي ِّبه الط ِ
ِ
ُ
ً
ُ
ً
َّ
هب الأ�ستاذ واقفا ،ومد له يدا ،وت�صافحا.
َّ
الكريم ..ق َ
لاً
�ًل�ااً
���ال �أبو
أ�ستاذ
ل
با
و�سه
أه
�ِ
ِ
ْ
ربيعّ ،
بالجلو�س� ،أرجوك.
تف�ضل
ِ
أريكة ،و�أ�ضافَ:
َ
 �شكرًا  ..قال ،وقع َد على ال ِعلمْ ُت لل ّت ِو
بظروف تغي ِّب «ربيع»� .إ�سمحْ
ِ
ل��ي � ْأن �أت ّ
���دخ َ���ل ع��ن�� َد ال��م��دي ِ��ر ليعي َده �إل��ى
َ
لاً
ِّ
�صف ِه ح ّتى تج َد عم وتدف َع الق�سط .
أكون ممت ًّنا َ
لن � َ
� ُلك ،لأ ّنني ْ
أقب�ض راتبي
� اّإل بع َد ح��وال��ى ّ
هرين ��� ،س���أك ُ
َ
تحت
��ون
ال�ش ِ
جربة ْ ...
وجد ُت عملاً والحمدهلل.
ال ّت ِ
َ
ل��ح��ظ�� َت��ه��ا ،ان��ف��ت��حَ ال����ب ُ
����اب ،ودخ�����ل «رب��ي��ع»
حاملاً كي�سً ا ورقيًّاَ ،
عال :
وقال
ٍ
ب�صوت ٍ
 م��ام��ا ،ل��ق��د ع ْ����د ُت و�أن����ا �أت�����ض�� ّو ُر ج��وعً ��ا..
َ
ُ
ُ
جنيته م��ن عملي
البرتقال بما
إ�شتريت
�
و�صمت عن َد ر�ؤي��ت ِ��ه �أ�ستاذهَ
َ
عن َد خ��ال��ي...
بالقول :
الذي بادرَه
ِ
َ
ِّ
 ًّ
َ
تح�ض ْر يا «ربيع» لتعود غدا �إلى �صفك...

والد ِه م�ستف�سرًا .
نظ َر «ربيع» �إلى ِ
 َكيف هذا؟
كلمة
مكتوبة م ّني �شخ�صيًّا تو�ضحُ
ٍ
 ومع ٍّ
المدر�سة ،كي
عن
ويل
الط
الغياب
�سببَ
ِ
ِ
ِ
َ
َ
ِّ
تدخل �إل��ى �صفك مرفو َع ال�� ّر�أ� ِ��س .و�أخيرًا
ُف ِ����رجَ ْ
����ت ،وج ْ
������د ُت ع��م�ًل�اً ج���دي ً���دا ،وع��ن��دم��ا
َ
� ُ
أقب�ض راتبي �س�أدفعُ
الق�سط ،ول ْ��ن �أ�سمحَ
َ
يهين �إب��ن��ي ال��ذي �أح ُّ���ب كثيرًا،
لأح ٍ���د ب���� ْأن
َ
ّ
ُ
وح�� ّت��ى ذل���ك ال��وق ِ��ت �سيتكلمُ الأ���س��ت��اذ مع
��ص��ف َ
��ودت��ك �إل��ى � ِّ
إن�س
��كَ � .
المدير ب�ش� ِأن ع ِ
ِ
َ
َ
َ
ع��م َ��ل��ك وت���اب���عْ درا����س���ت���ك .ق����ال �أب����و رب��ي��ع،
ً
َ
َ
قبلة على
المراهق ،ود ّو َن
واحت�ضن اب َنه
َ
جبينه ،و�أ�ضاف� :أنا فخو ٌر بك ،يا ولدي.
ِ
َ
ُ
ً
وهنا  ،ق��ال الأ���س��ت��اذ :ونحن �أي�ضا نفتخرُ
َ
تلميذ ّ
ٌ
بك ،ف� َ
ومحبوب،
مهذ ٌب ،ومطيعٌ ،
أنت
ٌ
وم��ج��ت��ه ٌ��د ج ًّ
����دا ،وال ي��ج��و ُز � ْأن ُت���ح��� َر َم من
ّ
ِّ
ُ
�سيتجاوب المديرُ مع
حق َك في ال ّتعل ِم،
العادل والمحقِّ.
مطلبي
ِ
ديانا جورج حنون
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عيادة

ت�ساقط ال�شعر عند املراهقني
م���ن �أب�����رز ال��م�����ش��ك�لات ال��ت��ي ت���واج���ه ال�����ش��ب��اب
وال�شابات ت�ساقط ال�شعر في فترة المراهقة.
وت�سبب هذه الم�شكلة �أ ًذى نف�سي وج�سدي،
وقد تزداد ب�شكل �سريع لدرجة وجود فراغات
في فروة الر�أ�س .من هنا يجب عالجها ب�شكل
�سليم و�آمن.
الأ�سباب:
 العامل ال��وراث��ي ال��ذي قد يظهر في فترةمبكرة لدي المراهقين مع عامل ال�ضغط �أو
التوتر نف�سي.
 خلل الهرمونات �أثناء فترة المراهقة عندالفتيات ،وارت��ف��اع ه��رم��ون الأن��دوج��ي��ن عند
الذكور.
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 ���س��وء التغذية والأن��ي��م��ي��ا ونق�ص الحديدوالإعتماد على الوجبات ال�سريعة .
 الحمية القوية تت�سبب في ت�ساقط ال�شعرب�شكل مفاجئ و�سريع.
 خلل هرمونات الغدة الدرقية ارتفاعً ا �أوً
انخفا�ضا.
 ال��ع�����ص��ب��ي��ة وال���ت���وت���ر والإج����ه����اد الم�ستمرخ�صو�صا في فترات الإمتحانات.
ً
 مر�ض الثعلبة وه��و مر�ض مناعي ي�سببال�����ص��ل��ع وي��ظ��ه��ر ف���ي ���ش��ك��ل ب��ق��ع خ��ال��ي��ة من
ال�شعر ب�صورة مفاجئة وتتخد �شكلاً دائريًا.
 تناول بع�ض الأدوية مثل �أدوية حب ال�شبابو�إنقا�ص الوزن وغيرها.

 الإ�صابة بالفطريات في فروة الر�أ�س. الإفراط في ا�ستخدام الجل و�صبغات ال�شعروالمثبتات ومجفف ال�شعر والكريمات بطريقة
خاطئة.
 ّ�شد ال�شعر بعنف وا�ستخدام الأم�شاط غير
المنا�سبة وت�سريحه بقوة.
العالج :
 الإه��ت��م��ام ب��ت��ن��اول ال���غ���ذاء ال�����ص��ح��ي وت��ن��اولال���خ�������ض���روات وال����ف����واك����ه وال���ح���ب���وب ال��ك��ام��ل��ة،
وال������ح�������������ص������ول ع�����ل�����ى ق�����در
�����اف ي���وم���ي م���ن ع��ن�����ص��ري
ك ٍ
الكال�سيوم والحديد.
 تجنب ت�سريح ال�شعر وهومبلل.
 اللجوء �إلى الطبيب عندظهور �أي ق�شور �أو التهابات
في فروة الر�أ�س لت�شخي�صها
وعالجها مبكرًا.
 تناول المكمالت الغذائيةعند وج��ود �أنيميا �أو نق�ص
في الأمالح المعدنيه تحت
�إ�شراف الطبيب.
 ا�ستخدام منتجات طبيةللعناية بال�شعر والحفاظ
عليه.
 ت�����س��ري��ح ال�����ش��ع��ر ب��ل��ط��فوع��دم ّ
�شده ل��ل��وراء بربطات
�ضيقة.
 البعد ع��ن �أ�سباب التوتروالقلق قدر الم�ستطاع.
 ت����ن����اول الأط����ع����م����ة ال��ت��يت�������ح�������ت�������وي ع�������ل�������ى ال�������ي�������ود
م����ث����ل ال�������س���م���ك وال����م����ح����ار
والفا�صوليا وال�سبانغ.

�أفالم
Once there, they meet a songwriter David Seville, they impress him
with their singing talent. Seeing the opportunity for success, both
human and chipmunks make a pact for them to sing his songs. While
that ambition proves a frustrating struggle with the difficult trio, the
dream does come true after all. However, that success presents its own
trials as their unscrupulous record executive, Ian Hawke, plans to
break up this family to exploit the boys.
Alvin and the Chipmunks: The Squeakquel (2009)
Pop sensations Alvin, Simon and Theodore end up in the care of
Dave Seville’s cousin Toby. The boys must put aside music super
stardom to return to school, and are tasked with saving the school’s
music program by winning the $25,000 prize in a battle of the bands.
But the Chipmunks unexpectedly meet their match in three singing
chipmunks known as The Chipettes—Brittany, Jeanette and Eleanor.
Romantic and musical sparks are ignited when the Chipmunks and
Chipettes square off.
Alvin and the Chipmunks: Chipwrecked (2011)
Dave, the Chipmunks, and the Chipettes enjoy fun and mischief on
a luxury cruise before their seafaring vacation takes an unexpected
detour to an uncharted island. Now, the harder Alvin and friends
search for a way back to civilization, the more obvious it becomes that
they aren’t alone on this secluded island paradise.
Alvin and the Chipmunks: The Road Chip (2015)
Through a series of misunderstandings, Alvin, Simon and Theodore
come to believe that
Dave is going to propose
to his new girlfriend
in Miami...and dump
them. They have three
days to get to him and
stop the proposal, saving
themselves not only from
losing Dave but possibly
from gaining a terrible
stepbrother.
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Alvin and The Chipmunks
The fictional animated singing group Alvin and the Chipmunks
created by Ross Bagdasarian have appeared in four films and four
direct-to-video films.
Theatrical live-action films:
Alvin and the Chipmunks (2007)
Three musically inclined chipmunks, Alvin, the mischievous
troublemaker, Simon, the smart, and
Theodore the chubby sweet hearted
chipmunk, after cutting the tree they
used to live in they are
transported to Los Angeles.
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عادات

الطربو�ش زينة الرجال

د .محمد قبي�سي

من بين العادات والتقاليد التي �سادت قديمً ا ،ظاهرة اعتمار الطربو�ش الذي �أ�صبح من
التراث ،ولم َ
يبق منه على الر�ؤو�س في بالدنا �سوى النادر ،في بع�ض المناطق الجبلية ولدى
َ
بع�ض المعت ّزين بحَ �سَ به ون�سَ به.
ّ
الحكام والك ّتاب
لقد اعتمر كبار القوم وال�شيوخ العرب الطربو�ش ،مفاخرين به مزي ًنا ر�ؤو�س
وال�سيا�سيين .ففي م�صر اعتمره الملك ف�ؤاد الأول والملك فاروق ،وفي لبنان لب�سه الأمير
ب�شير ال�شهابي الثاني ويو�سف بك كرم.
�أم��ا كيف و�صل الطربو�ش �إل��ى ب�لادن��ا ،فقيل �إن��ه ج��اء م��ن ب�لاد ف��ار���س وانتقل �إل��ى بلدان
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متدرجا الى تركيا واليونان وم�صر والمغرب .واهتمت ب�صناعته كل من النم�سا
ال�شرق
ً
وت�شيكو�سلوفاكيا وفرن�سا ،و�أدخلت عليه تبديالت في �شكله ولونه بهدف تح�سينه وترويج
�سوقه.
ومن بين �أنواع الطرابي�ش نجد �أقدمها ال�صغير القليل العر�ض ،الذي ظهر في عهد الأمير
فخر الدين المعني الكبير ،وكان ي�ستورده من �إيطاليا وبالتحديد من (تو�سكانا)�إلى �صيدا
ومنها الى بيروت وطرابل�س ،وبد�أ ينت�شر في القرى الجبلية.
ونجد كذلك الطربو�ش المعروف بـ«الدلح» ،وقد ا�ستعمل في عهد الأمير ب�شير الثاني.
وهناك الطربو�ش المغربي ال��ذي ا�شتهر في لبنان ،وحافظ القرويون على اعتماره �إلى
�أوائل القرن الحالي.
ّ
وف��ي �أيامنا ه��ذه بقي الطربو�ش ال��ع��زي��زي ،ال��ذي يقال �إن ال�سلطان عبد العزيز هو �أول
من اعتمره ف ُن�سب �إليه .وهو �أ�سطواني ال�شكل وله قالب يعطيه هذا ال�شكل ،بعد تبطينه
بالق�ش وخيوط الحرير ،ولونه �أحمر مائل �إلى خمري داكن.
ق�ص �شعر
كي الطربو�ش كان مهنة الحلاّ قين وال يزال عند القليل منهم .فبعد ّ
والطريف �أن ّ
الرجل ،كان الحالق يحر�ص على تنظيف طربو�شه بالفر�شاة و�إزال��ة البقع عنه بمحاليل
خا�صة.
ومن خ�صائ�ص الطربو�ش� ،أنه زينة الرجل .واذا كان قد �أ�صبح اليوم من التراث ،يبقى له
في ذاكرتنا نكهة خا�صة �شاهدة على زمن جميل م�ضى.
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ريا�ضة

مايكل جوردان
جنم الـNBA

مايكل جوردان ،نجم �أميركي في كرة ال�سلة.
ولد في � 17شباط �سنة  1963في بروكلين
 ن��ي��وي��ورك .ت���رك ج����وردان ال��ج��ام��ع��ة بعد�سنته الأولى لين�ضم �إلى الإتحاد الوطني
لالعبي ك��رة ال�سلة  . NBAح��از ج��وردان
على جائزة «مبتدئ ال��ع��ام» من ال��ـ NBA
ً
�سابقا ،ومع ثالثة
نظرًا لجهوده المبذولة
ج���وائ���ز � MVPأ����ص���ب���ح ج�������وردان ال�لاع��ب
الأكثر تكريمً ا في الـ NBA .وهكذا بد�أت
م�سيرة نجوميته ف��ي ك��رة ال�سلة لي�صبح
�أ�سطورة الـ .NBA
�إنجازاته
�ساعد فريق  Chicago Bullsللو�صول
�إل��ى النهائيات م�سجلاً معدل ق��دره 28.2
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ن��ق��ط��ة ل���ك���ل م����ب����اراة ف����ي ذل�����ك ال��م��و���س��م،
وتكريمً ا لجهوده حاز ج��وردان على جائزة
“ م��ب��ت��دئ ال��ع��ام «م���ن ال���ـ  NBAواختير
لجائزة “نجم المباراة».
�أ���ص��ب��ح اول الع���ب ي�سجل �أك��ث��ر م��ن 3000
نقطة في مو�سم واحد ،فحاز جوردان على
جائزة «الالعب الأكثر قيمة» الأولى من الـ
� ،NBAشرف اكت�سبه لأربع مرات �إ�ضافية.
و�صل فريق � Chicago Bullsإلى نهائيات
الم�ؤتمر ال�شرقي وفاز ب�أول بطولة NBA
في ال�سنة التالية.
ح�صل ج���وردان على ع��دة �صفقات موقعة
مع �شركات مثل  ،Nikeالتي دفعته �أكثر
�إلى ال�شهرة.

 ف���ري���ق  Chicago Bullsه����زم ف��ري��قً
محققا فوزه
Portland Trail Blazers
ال��ث��ان��ي ف��ي ب��ط��ول��ة ال���ـ  ،NBAف��ي ال�سنة
التالية حقق الفريق فوزه الثالث.
 ف��ي خ��ط��وة ���ص��دم��ت ال��ع��دي��د م��ن النا�سق�����رر م���اي���ك���ل ج��������وردان ال���ت���ق���اع���د م����ن ك���رة
ال�سلة ومالحقة البي�سبول (كرة القاعدة).
ل���ع���ب ل��م�����ص��ل��ح��ة ف����ري����ق ن���ا����ش���ئ���ي���ن the
 Birmingham Baronsلمدة �سنة.
ع��اد مايكل ج���وردان �إل��ى ملعب ك��رة ال�سلة
وان�ضم م��رة �أخ���رى �إل��ى فريق Chicago
 Bullsو�ساعدهم للفوز ببطولة �ضد فريق
.the Seattle Sonics
جوردان فاج�أ الآخرين في مجال �آخر وهو

الأفالم حين �شارك في فيلم the star of
)1996( Space Jam
 ف��ي ال��م��و���س��م ال��ت��ال��ي ع���اد ج�����وردان بقوة�أكبر وبمعدل  30.4نقطة لكل مباراة وكان
النجم في جميع المباريات البالغ عددها
 82ل��ذل��ك ال��م��و���س��م .ك��م��ا ���س��اع��د ال��ف��ري��ق
ب�إنهاء المو�سم االعتيادي بـ  72فو ًزا.
 حاز على فوز في نهائيات الـ ّ NBA�ضد
فريق  the Utah Jazz.الفريقان � ً
أي�ضا،
واجها بع�ضهما في بطولة اخ��رى و�ساعد
جوردان فريقه على هزمهم لل�سنة الثانية
على التوالي.
 بعد تقاعده ،ج��وردان لم ًَ
بعيدا عن
يبق
ال��ري��ا���ض��ة ل��وق��ت ط��وي��ل .ان�����ض��م �إل����ى the
 Washington Wizardsك��م��ال��ك
جزئي ورئي�س مكتب عمليات ك��رة ال�سلة.
من ثم ،ا�ستبعد جوردان هذه الأدوار ليعود
�إل��ى الملعب م��رة �أخ���رى ،ولعب لم�صلحة
ف��ري��ق  the Wizardsلمو�سمين قبل
التقاعد نهائيًا عام .2003
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Dr. Mayssa Abbas Hajj Sleiman

simple ce qu’ils font lorsqu’ils prennent une décision.
Donnons notre avis sur l’endroit où nous voulons que le
week-end soit, nos maillots de bain sont-ils prêts ? Le temps
est-il propice au voyage ? Qu’allons-nous emporter avec nous
quand nous y allons ? etc.
Préparons un calendrier pour les tâches en utilisant des
stylos de couleur et d’autocollants décoratifs ; cela nous
encourage à prendre le temps de réfléchir à
la suite. Ainsi, nous nous habituons à mettre
un signe pour marquer l’accomplissement de
la tâche requise.
La compétence d’organisation est une
habitude acquise qui nécessite une pratique
quotidienne et de la patience, et bien sûr la
flexibilité est requise dans l’accomplissement
des tâches.
L’objectif
principal de
notre habitude à
la planification
est de profiter
de nos journées
tout en
accomplissant les
tâches requises
conformément à
nos capacités et à
notre énergie.

20

Organisation et planification
Il est très
naturel d’agir
durant notre
enfance de
manière
chaotique,
aléatoire et
négligente, mais
pour obtenir le
comportement
souhaité, nous
devons être bien organisés et planifiés. Voici quelques
conseils à prendre en considération :
Entraînons-nous à aménager notre chambre, ranger les
vêtements sales à leur place désignée et les vêtements propres
à leur place désignée, ramasser les jouets par terre, faire le lit
et vider les poubelles. La file d’attente de notre école et son
règlement mettront de l’ordre en nous.
Prenons soin de notre apparence et de notre propreté,
mettons des vêtements assortis, et peignons-nous les cheveux.
Plus nous prêtons attention à ces détails à l’organisation,
à la disposition et à l’élégance, plus nous serons efficaces à
l’avenir lors de l’organisation et de la planification.
Cherchons le bon modèle, apprenons par l’observation, et
imitons ce que nous voyons dans l’environnement qui nous
entoure de nos parents, proches ou pairs pour laisser un bon
impact sur nous.
Parlons avec nos parents pour nous expliquer de manière

21

ق�صة

ال�س َم ِك
تعل ّْم َ
�ص ْي َد َّ

د .بطر�س �شالال

ي�����ومً �����ا������ ،س������ َأل ط ٌ
���������ارق ج����������دَّ هُ :ي��ا
ج���دّ ي�،أ����س���م���عُ ت����ك����را ًرا � َّأن ال��م��ث َ��ل
ُ
ال�سمك» ،فماذا
يقول «تع ّل ْم �صي َد
ِ
يعني َ
ذلك؟
�أج������ابَ ال���ج���دُّ ح���ف���ي��� َد ُه ق���ائ�ًل�اً  :يا
���ص���غ ج��� ّي ً
���ذه
���دا �إل�����ى ه ِ
ع���زي���زي� ،إ� ِ
فت َ
الحكاية ُ
القول،
درك مغزى هذا
ِ
ِ
����ذ م��ن��ه��ا الأم���ث���ول��� َة المنا�سبةَ
وخ ْ
َ
لتعي�ش حيا ًة �سعيد ًة:
����اران ،ربيا
���ش��ادي ورام���ي
فتيان ج ِ
ِ
نف�س ِه ،وتع ّلما في
معً ا في المبنى ِ
م�ستقبل كلٍّ
َ
نف�سهاَّ .
لكن
المدر�سة ِ
ِ
ً
منهما َ
مختلفا ك ّل ًّيا ...ولنعُ دْ
كان
�إل������ى ط��ف��ول ِ��ت��ه��م��ا .ك�ل�اه���م���ا ك��ان��ا
يح ّب ِان � ْأك َ
ال�سمك .فعم َد وال ُ��د
��ل
ِ
َ
ال�صيد.
أ�صول
تعليم ِه �
�شادي �إلى
ِ
ِ
ف��ك َ
��ان ي�����ص��ط��ح ُ��ب ُ��ه م���ع َُ���ه ،وي��ع�� ّل ُ��م ُ��ه
م�س َ
بطريقة
ارة ورميَها
ْ
ك ال�ص ّن ِ
ٍ
ثم
احتراف ّية في
البحر ،وال�ص ْب َر َّ
ِ
نا�صحا �إيّا ُه
ثم ال�ص ْب َر…
ً
ال�ص ْب َر ّ
���اد ع��ل��ى ال��ن��ف��� َ��س
���وب الإع���ت���م ِ
ب���وج ِ
��ات ِ��ه.وم�� َع ال���وق ِ���ت� ،أ�ضحى
ف��ي ح��ي ِ
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ال�سمك،
���ش��ادي ب��ارعً ��ا ف��ي ���ص��ي ِ��د
ِ
م�ؤمّ ًنا حاج َت ُه منها منفردًاَّ .
لكن
الحميم ل�شادي،
ال�صديق
رام��ي،
ِ
ِ
ُ
لم يكنْ
البحر،
يرافق وال�� َد ُه �إل��ى
ْ
ِ
ف����ي م�������ش���اوي ِ���ر ال�������ص���ي��� َد ،ب ْ
�����ل ك َ
����ان
��اق ف��ي ال��ح ِّ��ي ،ول ْ��م
يلهو م�� َع ال��رف ِ
إفادة َ
من
ْ
وقت في ال ِ
يرغب في � ّأي ٍ
ذل َ
ْ
��ك .كما ل ْ��م يحاول �أب���وهُ ،يومً ا،
��ال على
���وب الإت��ك ِ
�إر����ش���ا َد ُه �إل��ى وج ِ
بكفاءت ِه
و�ضرورة الت�س ّل ِح
��ذات،
ِ
ِ
ال ِ
وتنفيذ ِه
القرار
واتخاذ
ال�شخ�ص ّي ِة
ِ
ِ
ِ
وح َدهُ”.
����ان ط ٌ
ك َ
�����ارق ي�����س��ت��م��عُ ب��ك ِّ��ل ان��ت��ب ٍ��اه
وم���ت���ع ٍ���ة ،وب��������د�أَ ي�����س��ت��ن��ت��جُ �أب����ع����ا َد
ال��ح��ك��اي ِ��ة .و�أك���م َ
���ل ال���ج���دُّ  :ب ْ���ل � َّإن
�شادي ح َ
��اول ،م ّ��ر ًةْ � ،أن ي��رد َع رامي
الم�سيئة ُ
عنْ
له
نزعت ِه الإتكال ّي ِة
ِ
ِ
الخاطئ
للطريق
و� ْأن ي�ض َع حدّ ا
ِ
ِ
ال�������ذي ي�������س���ل ُ���ك ُ���ه وال�������م��������ؤدّي �إل����ى
��راب ِّ
بكل ت���أك��ي ٍ��د ،فا�صطحب َُه
ال��خ ِ
��وار ���ص��ي ِ��د ���س��م ٍ��ك ،ل��ع�� ّل ُ��ه
�إل����ى م�����ش ِ
َ
تعليم ِه �أ�صول ُهَّ ...
لكن
ينجح في
ِ
ُ

���ص��دم�� َت ُ��ه ك��ا َن ْ
��ت ك��ب��ي��ر ًة ،ل َّأن رام��ي
ق�ضى وق�� َت ُ��ه يلهو ب��ال��رم ِ��ل وعلى
��ال بما يفع ُل ُه
��ور ،غ��ي�� َر م��ب ٍ
ال�����ص��خ ِ
ْ
َ
رف�ض � ْأن يل ّب َي طلب َُه � ْأن
�شادي ،بل
َ
َ
ارة والتع ّلمَ.
يحاول
م�سك ال�ص ّن ِ
���وات وال�������س���ن ُ
وم������� َّر ِت ال�������س���ن ُ
���وات...
محترمة
أ�سرة
وها ه َو �شادي ُّ
رب � ٍ
ٍ
ُ
ويحت�ضن
وم���دي ُ���ر ���ش��رك ٍ��ة ك��ب��رى،
خا�ص ٍة .فيما رامي
برعاية
وال�� َد ُه
ّ
ٍ

ٌ
ُ
ووالد ُه العجو ُز
العمل،
عن
ِ
عاطل ِ
ما َ
ُ
ً
لقمة
أمين
يعمل
زال
ِ
جاهدا لت� ِ
العي�ش ل��ي�ًل�اً ون��ه��ا ًرا ،ب��ال��رغ ِ��م منْ
ِ
�شيخوخت ِه وم��ع��ان ِ��ات ِ��ه الج�سدي ِّة
ِ
وال���ن���ف�������س��� ّي ِ���ة ،ه����و ال�������ذي ب����أم���� ِّ���س
الراحة”.
الحاجة �إلى
ِ
ِ
�����ص�� َة ح ّتى
م��ا � ْأن �أن��ه��ى ال��ج��دُّ ال��ق ّ
ب��اد َر ط ٌ
حتما ،يا
��ول:
ً
��ارق �إل��ى ال��ق ِ
جدّ ي� ،س�أتع ّل ُم �صي َد ال�سمك.
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pour le chat
les nageoires et collez-les de
l’intérieur.
7- Renforcer la base de la boîte
avec un morceau de carton.
8- Dessiner la forme de l’aileron
supérieur sur un morceau de
carton et le découper. Le plier à la
base (2-3 cm). Faire une entaille
au cutter y insérer l’aileron. Coller
l’aileron de l’intérieur.
9- Dessiner la queue sur un
morceau de carton et la découper.
Insérer la queue dans la boîte et la
coller de l’intérieur comme vous
l’avez fait pour les nageoires et
l’aileron.
10- Renforcer le fond et le dessus
de la boîte avec deux morceaux de
cartons supplémentaires.
11- Dessiner les yeux sur les
deux côtés de la boîte en carton
à l’aide d’un feutre. Vous pouvez
utiliser un cercle en carton pour
vous aider à avoir la même taille
des deux côtés. Dessiner les
écailles directement sur tous les
côtés de la boîte en carton. Décorer
les nageoires et la queue.
12- Renforcer les côtés de la
boîte à l’aide de morceaux de
carton.

ا�شغال يدوية

24

Une niche
Matériel
- Du carton : une boîte de taille
suffisante pour votre chat et
quelques chutes pour les
détails et pour la renforcer (deux
boîtes seraient parfaites)
- Cutter et ciseau
- Feutre noir et crayon

25

Réalisation :
1- Trouver une boîte en carton.
Dessiner une forme de « nez » avec
un feutre sur un morceau de carton,
le découper.
2- Dessinez les contours de la
forme de nez découpée sur tous les
côtés de la boîte en carton.
3- Découper à l’aide d’un
cutter les formes dessinées sur la
boîte en carton.
4- Couper le devant de la boîte
pour former une bouche.
5- Couper tous les côtés du
carton restant et enlever les restes
pour former les nageoires. Vérifier
que les nageoires sont à la bonne
taille et s’adaptent à la boîte, sinon
les réduire.
6- Faire une entaille de
chaque côté de la boîte, y insérer

بريد ومواهب

ها�شم مرعر ــ مدر�سة مغدو�شة االبتدائية
الر�سمية.

مانويل جدعون ــ لي�سيه
�شارلمان.

�آية �شفيق جابر ــ ثانوية ال�سراج تاال ال�شامية ــ مدر�سة مغدو�شة
الر�سمية
ــ يانوح

ملك خليفة ــ مدر�سة مغدو�شة االبتدائية
الر�سمية.
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حال زيعور ــ مدر�سة مغدو�شة الر�سمية.

فاطمة المخبط ــ ابتدائية مغدو�شة
الر�سمية.

�أر�سلوا ر�سوماتكم لن�رشها فـي املجلة �إىل العنوان التايل:
الأ�رشفـية � -شارع بي�ضون ،ثكنة املالزم الأول ال�شهيد اليا�س خوري

زهراء بغدادي ــ �ستارز كولدج ـ زبدين

علي بكة ــ مدر�سة مغدو�شة
الر�سمية

رنيم برظان ــ مدر�سة مغدو�شة الر�سمية

�سارة رحال ــ مدر�سة مغدو�شة راما كعور ــ مدر�سة مغدو�شة
الر�سمية
الر�سمية

�سنا غدار ــ مدر�سة مغدو�شة الر�سمية

را�شيل �ضاهر ــ مدر�سة القليعة الر�سمية
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�شروط و�إي�ضاحات
1ـ يجب �أن ترفق «ق�سيمة الإ�شتراك» مع ورقة الإجابة.
2ـ �أن تكون الأجوبة كلها �صحيحة.
3ـ �آخر موعد لتلقي الأجوبة هو �آخر ال�شهر.
4ـ يتم اختيار فائ َزيْن بوا�سطة القرعة التي تجرى فـي �أواخر ال�شهر الذي يلي �صدور العدد.
5ـ يُ ن�شر �إ�سما الفائ َزيْن فـي �أول عدد ي�صدر بعد �إجراء القرعة.
6ـ قيمة كل جائزة مئة �ألف ليرة لبنانية.
ً
�شخ�صيا.
7ـ على الفائ َزيْن الإت�صال بالمجلة على الرقم  01/204315لتحديد موعد ت�س ّلم الجوائز
 8ـ تر�سل الأجوبة على العنوان التالي:
مجلة الأمن ـ بيروت ـ الأ�شرفـية ـ �شارع بي�ضون ـ ثكنة المالزم الأول ال�شهيد اليا�س الخوري.

الدوائر الخم�س
 -١ع�ضد
 -٢ف�ضة
 -٣ف�ضخ
 -٤م�ضغ
 -٥م�ض�ض
2كلمة ال�سر
نطرونا

ً
� ً
وعموديا
أفقيا

حلول �ألعاب العدد 336
الكلمة الزائدة
�أنابيب

مرمى الأهداف
1*0

BALANCE
REEK
SLIM
OPEN

NEED

Girafe

EXPOSE
EXPIRER
REPERTOIRE
ETENDU
USINER

حل م�سابقة العدد 335

 -١الجمهوري  -٢-الب�صر  -٣-جواد  -٤-هانوي  -٥-ها  -٦-وليام بث  -٧-رب،
تر�سل  -٨-ت�صرون  -٩-اليد
بنتيجة القرعة التي �أُجريت بين �أ�صحاب الحلول ال�صحيحة لم�سابقة العدد  336فاز بـ:
الجــائزة الأولى :عي�سى نور الدين � 100ألف ليرة لبنانية.
الجائزة الثانية  :ريتا جان �سليمان � 100ألف ليرة لبنانية.
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جميع الألعاب والأفكار
من ت�صميم و�إعداد :جوزف كرباج
1

طريقة الحل� :إقر�أ
ال�س�ؤال � ً
أوال ثم ابحث
عن جوابه ال�صحيح
فـي قائمة الحلول
التي دوّنا فـيها جميع
حلول ال�شبكة من
دون تحديد مكان
الجواب �أو رقمه فـي
ال�شبكة.

5

ً
� ً
وعموديا:
أفقيا

6

2

3

4

5

6

7

8

9

1
2
3
4

 -١بلدة لبنانية.
 -٢ا�سم �شقيق عنترة
بن �شداد.
8
 -٣متبتل متعبّد في
دير معتزل عن النا�س9 .
� -٤شجر كال�سرو
ي�ستخرج منه القطران.
 -٥خبز ياب�س.
 -٦فريق كرة قدم انكليزي.
 -٧تهي�أ للحملة في الحرب ،من �أ�سماء
الف�ضة.
 -٨دولة عربية.

7

الأ�سم:
العنوان:
المدر�سة:

الح�صاد.
 - ٩من �أدوات
ّ

حل ال�شبكة:
 �شربين  -ليفربول  -منجل -كفرفالو�س  -راهب  -ا�ش � -شيبوب
� -سوريا  -وب  -لجين.

ق�سيمة ا�شرتاك العدد 337
العمر:

الهاتف:
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NATIONAL
ENVELOPPE
LIBERTE
EPERON
ENFIN
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 مخلالت  -تقا�سيم  -الرخيم  -داهومي  -يعاتبه  -ا�ستقام  -الحدود  -بالتين -لبناني  -منت�شرة.
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ّ
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قائمة الكلمات:
 عدت يا يوم مولدي  -الحب لحن جميل  -نغم في حياتي  -يوم من عمري � -أن�ساككلمة ال�سر م�ؤلفة من � ٣أحرف :من �أنهار العالم الم�شهورة
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ً

ً
ً

 -١رقة ورحمة
 -٢نبات طيب الرائحة
 -٣غفا
 -٤ولد البقرة
� -٥شق ال�شيء.

ط
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Fata
al Amen
ملحق �شهري ي�صدر عن جملة «الأمن» العدد  337كانون الثاين � 2022سعر الن�سخة  1000لرية لبنانية

بيا�ض الأمل

ق�صة العدد:
تع ّل ْم َ�ص ْي َد ال َّ�س َم ِك

Organisation et
planification

