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الإفتتاحية
املحبة قدوة للنا�س

بقلم مديرة التحرير
ربى يون�س فرح

�أحبائي،
خلقنا اهلل في هذه الدنيا على �صورته ومثاله ،ووهبنا ِنع ًَما كثيرة وعظيمة
تجعلنا �أنا�س ًا خ ّيرين و�صالحين ،لن�سير في درب حياتنا كما ع ّلمنا و�أرادنا
�أن نكون.
وم��ن �أرق���ى ه��ذه ال ِ��ن��عَ��م المح ّبة ،ه��ذه ال�صفة الجميلة ،وال�شعور النبيل،
خ�صنا بها اهلل ،وزرعها في نفو�سنا ،ون�شرها بيننا،
وال�سمة المميزة ،التي ّ
ِ
لتكون المبد�أ الرئي�سي الذي يجعلنا نحمل �إ�سم «الإن�سان» .فالمح ّبة هي
تقوي العالقات الإن�سانية ،وتم ّتن جذور الأخوة وال�صداقة بين الأفراد.
التي ّ
وهي التي تدفعنا �إلى فعل الخير والت�سامح والتعامل الح�سن ونقاء القلب
والفكر .والمح ّبة ال�صادقة التي تنبع من الداخل تترجمها العيون والكلمات
ِ
والأفعال والتعامل مع الآخر.
المح ّبة� ,أعزائي ،لي�ست للع�شاق فح�سب� ،إنما هي � ً
أي�ضا لكل النا�س ،فالطفل
يحتاج �إلى المحبة ،والكبير �أي�ض ًا يحتاج اليها .ك ّلنا بحاجة لأن ُن ِح ّب ُ
ون َح ّب
كي نرى الحياة �أنقى و�أرقى و�أجمل ،وهذا �سي�ؤدّي �إلى ِق َيم �أخالقية �أخرى
في العالقات الإن�سانية� ،أهمها الت�سامح.
فالمح ّبة والت�سامح مرتبطان بع�ضهما ببع�ض ،لأنه ال وجود للمحبة مع
وال�شر والأذى .والمح ّبة من �ش�أنها �أن تجعل تفكير الإن�سان
الحقد والبغ�ض
ّ
ً
�أف�ضل و�أداء مهامه � ّ
تم�سك ًا
أدق ،والت�سامح يجعله �أكثر تفا�ؤال بالحياة و�أقوى ّ
يحول حياتنا جميلة
ب��الآخ��ر .فالمح ّبة ق��وة والت�سامح ف�ضيلة ،وه��ذا ما
ّ
وخ ّيرة وغير معقدة.
هاتان ال�صفتان تجعالن من الإن�سان قدوة لغيره.
المهم �أن نتد ّرب على هذه القيم ونتع ّلمها من ال�صغر ومن قبل �أ�شخا�ص
من
ّ
اً
م�س�ؤولين في كل مكان ...بد ًءا من البيت �إلى المدر�سة ،و�صول �إلى العمل...
عندها �ستنتقل هذه الف�ضائل �إلى �أنف�سنا لي�س بالكالم فح�سب بل � ً
أي�ضا
بالأفعال ،فنكون قدوة للخير والجمال والحب.
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رحلة يف لبنان

بلدة معربون

تقع بلدة معربون في محافظة بعلبك
الهرمل على الحدود ال�سورية اللبنانية
وهي من قرى بلدات �شرقي بعلبك .تبعد
عن العا�صمة بيروت  ٩٠كلم ،وعن مركز
المحافظة والق�ضاء معًا بعلبك  ٢٧كلم.
ترتفع ع��ن �سطح البحر ١٤٠٠م ،وتبلغ
م�ساحتها حوالى  11كلم ،٢وعدد �سكانها
حوالى  ٤٠٠٠ن�سمة.
ت��ح��ده��ا ����ش���م اً
���ال ب���ل���دة ح����ام ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة،
وجنوبًا �سرغايا ال�سورية ،و�شر ًقا رنكو�س
ال�سورية وغربًا بلدة الخريبة اللبنانية.
ن�����ص��ل �إل��ي��ه��ا ع��ن ط��ري��ق :ب��ي��روت ���ش��ت��ورا
زحلة مفرق �سرعين النبي �شيت الخريبة
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ح���ام وم��ع��رب��ون� /أو م��ف��رق ب��ري��ت��ال ح��ام
معربون� /أو مفرق دور���س عين بور�ضاي
ح��ام معربون� /أو بعلبك عين بور�ضاي
حام معربون.
�أ�صل الت�سمية
ُ
يرجح �أن تكون الت�سمية قد ن ِ�سبَت لملك
روم���ان���ي �إ���س��م��ه رع���ب���ون ،ل���م ت����زل قلعته
قائمة في البلدة .وكانت توجد بجوارها
نبعة مياه ،كان الملك وحا�شيته ي�شربون
منها .وب��ات��ت تطلق على البلدة ت�سمية
م��اء رعبون ن�سبة لإ�سم الملك وم�صدر
ال���م���ي���اه� ،إل�����ى �أن دُ ِم������ج الح ً���ق���ا لي�صبح
معربون.

دوائرها الر�سمية
تتبع معربون �أمنيًا لمخفر درك البلدة،
و�إداريً��������ا ل���دائ���رة ن��ف��و���س ب��ع��ل��ب��ك ،وف��ي��ه��ا
مجل�س بلدي و�آخ���ر اخ��ت��ي��اري ،ومدر�سة
ر�سمية �إعدادية ،وم�ستو�صف تابع لوزارة
ال�����ش���ؤون الإجتماعية ،وتعاونية زراع��ي��ة،
ّ
ومحطتي �إر�سال ل�شبكة الخليويMTC
.
�آثارها وثرواتها
ت�����ش��ت��ه��ر ال��ب��ل��دة ب���ع���دة �آث�����ار ت���ع���ود للعهد
الروماني منها دير رعبون وق�صر البنات
وق�صر الزواريب ونبع عين معربون .فيها
ح��وال��ى  ٦٥ب��ئ��ر ًا �إرت���وازيً���ا ل��ري الأرا���ض��ي
الزراعية والإ�ستخدام المنزلي .وت�شتهر
البلدة بالأ�شجار المثمرة على �أنواعها من
ت��ف��اح وك���رز و�إج���ا����ص ودراق وخ���وخ وج��وز
ول����وزي����ات .وف��ي��ه��ا ب������ ّرادان ل��ح��ف��ظ �إن��ت��اج
الفاكهة ،ومزرعة دج��اج وبع�ض المحال
ال���ت���ج���اري���ة .وه����ي ت�����ش��رب م���ن م���ي���اه نبع
النهير بوا�سطة الجر والجاذبية.

الم�ؤهل م .ف�ؤاد رم�ضان
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�صحتني

حلوى ال�سوي�رسول
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المقادير:
 كوب من الدقيق المنخول. ملعقة كبيرة من البيكنغ باودر.  ٥حبات من البي�ض بحرارة الغرفة. ملعقة �صغيرة من الفانيليا.ّ
الخل الأبي�ض.
 ن�صف ملعقة �صغيرة من كوب من ال�سكر البودرة. ٦ -مالعق كبيرة من الماء الدافىء.
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طريقة التح�ضير:

للح�شوة :ربع علبة كبيرة حليب ّ
محلى ـ
 ٦حبات جبنة قابلة للدهن (كيري) ـ ملعقة كبيرة قرفة.
ملعقة كبيرة كاكاو وبودرة ـ ملعقتان كبيرتان �سكر بني.
ً
جانبا.
 في وعاء نخلط الدقيق والبيكنغ باودر ونتركه في الخالط الكهربائي نف�صل بيا�ض البي�ض عن ال�صفار ،ون�ضع البيا�ض معً
جانبا.
الفانيليا ونخفقه حتى ينف�ش ويجمد ،ثم ن�ضعه في طبق
ّ
والخل الأبي�ض ،والفانيليا،
 في نف�س الخالط الكهربائي ن�ضع �صفار البي�ضوال�سكر البودرة ،ونخفق حتى تتجان�س المكوّنات مع بع�ضها البع�ض ،ثم ن�ضع الماء
الدافىء ونخفق .ن�ضع خليط الدقيق فوقها ونخفق حتى تندمج جميع المكوّنات
ً
�سابقا �إلى الخليط بالتدريجّ ،
ّ
ونقلب بملعقة
المح�ضر
جيد ًا ،ثم ن�ضيف بيا�ض البي�ض
بال�ستيكية من تحت الى فوق حتى ي�صبح لدينا خليط متما�سك للكيك.
ن�صب المزيج في قالب م�ستطيل ّ
مبطن بورق الزبدة ،ون�سوّيه جيد ًا في ال�صينية،
ّ
ً
ً
ّ
تقريبا.
م�سبقا ،على درجة حرارة  ١٨٠لمدة  ١٢دقيقة
الم�سخن
ون�ضعه في و�سط الفرن
بعد �أن ين�ضج ّ
نقلبه على فوطة مر�شو�ش عليها ال�سكر البودرة.
ّ
المحلى في الخالط الكهربائي
 للح�شوة نخلط الجبنة القابلة للدهن مع الحليبحتى تتجان�س مع بع�ضها البع�ض .وفي وعاء نخلط القرفة مع الكاكاو وال�سكر البني.
 ندهن كيك ال�سوي�سرول بخليط الجبنة ،ثم نر�ش فوقه خليط القرفة بوا�سطةّ
ونلف العجينة على �شكل رول �أ�سطواني بالفوطة المو�ضوعة
منخل �صغير،
ً
تحتها .ندخلها الى الب ّراد لمدة �ساعتين حتى تبرد تماما ،ثم نزيل الفوطة
ّ
ونقطعها الى دوائر متو�سطة الحجم ،ون�ضعها في طبق التقديم.
عنها،



�ألف �صحتين
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تع ّرف على احليوانات

وقوي
ذكي
احلمار حيوان
ّ
ّ

يعد الحمار من الحيوانات التي تنحدر من ف�صيلة الخيول ،وهناك العديد من
�أنواعها التي تختلف في الحجم واللون .تجدر الإ�شارة �إلى �أنه عند تزاوج الحمار
و�أن��ث��ى الخيل ينتج ما ي�سمّ ى بالبغل .وم��ن �أه��م فوائد الحمير �أن لديها القدرة
لتحمّ ل �أوزا ًنا ثقيلة ونقلها من مكان لآخر.
ال�صفات
ُ
ّ
تعي�ش الحمير �أكثر من  50عامً ا ،وتتميّز بالذكاء والقوة ،فهي تتذكر الأ�شياء وتميّز
الأماكن والأ�شخا�ص ،ومن �أهم الخ�صائ�ص التي تتميّز بها الحمير:
العنادّ :
تعد الحمير من الحيوانات العنيدة التي من ال�صعب �إجبارها وتخويفها
لت�أدية مهمة معينة� ،إذ �أن �إح�سا�سها ب�ضرورة الحفاظ على الذات يمنعها من ذلك
ً
حفاظا على �سالمتها و�صحتها.
ال�سً مع :تمتلك الحمير �أذا ًنا كبيرة ت�ساعدها لت�سمع نداءات الحمير الأخرى على
بعد حوالي � 5أميال.
تحب الحمير المطر وال ت�ستطيع البقاء طويلاً تحته لأن جلدها
ُكره المطر :ال
ّ
غير منا�سب لذلك.
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ا�ستهالك الطعام :ت�ستفيد �أج�سام الحمير من حوالي  %95من طعامها ،لهذا
ال�سبب قد ال ّ
تعد ف�ضالتها �سما ًدا ع�ضويًا للأر�ض.
التع ّلم :تبقى الحمير في مرحلة التدريب حتى ت�ألف �صاحبها من خالل الأفعال
أرا�ض وا�سعة.
والكلمات الح�سنة ،وهي تتعلم �أكثر في حال و�ضعت في � ٍ
محبّة للقطيعُ :ت ّ
ف�ضل الحمير البقاء مع القطيع وال ترغب في البقاء وحدها،
وفي حال تع ّر�ض القطيع للخطر فهي تحميه بكل قوّتها.
ال�صفات الج�سدية :تق�ضي الحمير �أوقاتها في ال�صباح ن�شيطة ً
جدا تعمل وتتعب
وتحمل الأثقال ،وفي الم�ساء ترعى وت�أكل مع القطيع وترتاح .وهي تتميّز ب�صوتها
ال��ح��اد ال���ذي يطلق عليه النهيق .ت��ت��غ ّ��ذى على الع�شب وال��ح��ب��وب ،كما يمكن
للجح�ش تناول غذاء الحمار
البالغ خالل �شهر من فترة
ال���ر����ض���اع���ة .م�����دة ح��م��ل
الأنثى تكون � 11شه ًرا،
وفي �أغلب الحاالت
ت������ل������د ح����ج����� ً����ش����ا
ً
واحدا .
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�سياحة

عادات وتقاليد فرن�سا
�أثّرت يف العامل
ُتعتبر فرن�سا واح����دة م��ن �أج��م��ل دول
العالم ووج��ه��ة �سياحية رائ��ع��ة ،وذل��ك
لأن فيها الكثير من الأماكن ال�سياحية
وال���ط���ب���ي���ع���ي���ة ال������خ���ّل��اّ ب������ة .وي���م���ت���ل���ك
الفرن�سيون بع�ض ال��ع��ادات والتقاليد
التي تم ّيزهم عن باقي دول العالم ،وقد
� ّأث���رت بهم بف�ضل قيمتها و�أهميتها،
ومن �أبرز هذه العادات والتقاليد:
ف�������ي ال������ع���ل��اق������ات ال������ع������ام������ة :ي���ف�������ض���ل
الفرن�سيون الخ�صو�صية ،وال ب��د من
الإ�����ش����ارة �إل����ى �أ ّن���ه���م ي��م��ت��ل��ك��ون ق��واع��د
والمقربين.
للتعامل م��ع الأ���ص��دق��اء
ّ
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وه���م ي��ت��م�� ّي��زون ب��ال��ت��ه��ذي��ب ف��ي جميع
معامالتهم.
ف��ي �آداب الإج��ت��م��اع :الم�صافحة هي
�أح�����د �أ����ش���ك���ال ال��ت��ح��ي��ة ال�����ش��ائ��ع��ة في
فرن�سا .وتكون بين الأ�صدقاء بتقبيل
ومرة
مرة على الخد الأيمن ّ
الخدّ ين ّ
على الخد الأي�سر.
ع��ن��د ت��ق��دي��م ال���ه���داي���ا :ي��ج��ب ت��ق��دي��م
الهدايا في �أع��داد فردية ،وتج ّنب رقم
 13ح���ي���ث ي���ع��� ّب���ر ع����ن ال���ح���ظ ال�����س��يء
لديهم .يفتح الفرن�سيون الهدايا فور
ا�ستالمها.
عند الذهاب �إلى مطعم:
�إرت��داء المالب�س الأنيقة.
ال����و�����ص����ول ف�����ي ال���م���وع���د
المحدد لتناول الطعام.
�إر�������س������ال ال�����زه�����ور ���ص��ب��اح
ال��م��ن��ا���س��ب��ة ل��ع��ر���ض��ه��ا في
ال��م�����س��اء خ��ا���ص�� ًة �إذا ك��ان

حفل الع�شاء في باري�س.
في �آداب المائدة :تج ّنب تناول الطعام
ق��ب��ل ق���ول الم�ضيف bon appetit
و�ضع اليدين ب�شكل مرئي مع تجنب
و�ضع المرفقين على الطاولة .تناول
كل الطعام الموجود في الطبق .تج ّنب
الجلو�س ب�شكل ع�شوائي.
الخبز الفرن�سي :تعتبر وجبة الإفطار

واح������دة م���ن ال���وج���ب���ات ال��م��ق��د���س��ة في
فرن�سا� ،إذ تتكون في الغالب من قطعة
من الكعك المحلى �أو الكروا�سان مع
ّ
ولعل ه��ذا ال�سبب
فنجان من القهوة،
في ر�شاقة ج�سم الفرن�سيين .كما �أنهم
ي��ع�����ش��ق��ون ت���ن���اول ال��رغ��ي��ف ال��ف��رن�����س��ي
خ�صو�صا بعد يوم �شاق من
(الباغيت)
ً
العمل.
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�ص ّحة

ال�سمنة لدى املراهقني
ّ
م�شاكلها �صحية ونف�سية
ال�سمنة من الإ�ضطرابات ال�صحيّة
ُتعتبر ّ
ّ
ال�شائعة في فترة المراهقة ،وهي ُتع ّرف
بال ّتراكم المفرط ّ
للدهون في الج�سم،
ً
حيث يمتلك ال�شخ�ص وزنا ً
زائدا بمقدار
� %20أو �أكثر من وزنه المثالي .والأ�شخا�ص
ال��ذي��ن ي��ع��ان��ون م��ن زي���ادة ال���وزن يكونون
ً
عر�ضة للإ�صابة بالعديد من
�أكثر
وخ�صو�صا
ال�صحيّة،
ً
الم�شاكل ّ
ب�شكل
الأطفال فهم مع ّر�ضون
ٍ
�أك��ب��ر لأن ي�صبحوا مراهقين
وبالغين �سمينين.
الأ�سباب
ي�����رج�����ع ����س���ب���ب الإ������ص�����اب�����ة
ب���ال���� ّ���س���م���ن���ة ع����م����ومً ����ا �إل�����ى
ت���زوي���د ال��ج�����س��م ب�����س��ع��رات
ح�������راريّ�������ة �أك�����ث�����ر م��ن
ح����اج����ت����ه ،م���مّ ���ا
ي����������������ؤدي �إل��������ى
زي���ادة ال��وزن.
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ل��ك��ن فيما ي��ت��ع�� ّل��ق ب�سمنة ال��م��راه��ق��ي��ن،
يمكن �أن ت��رج��ع الإ���ص��اب��ة ب��ه��ا �إل���ى ع��دة
ع���وام ٍ���ل� ،أه���مّ ���ه���ا :الإ����س���ت���ع���داد ال���وراث���ي.
ال��م�����ش��اك��ل الإج��ت��م��اع��ي��ة والإق��ت�����ص��ادي��ة.
ك��ي��ف��يّ��ة ت��ح��وي��ل ال ّ
��ط��ع��ام �إل����ى ط���اق ٍ���ة في
كاف
الج�سم .عدم الح�صول على
ق�سط ٍ
ٍ
م��ن ال��� ّن���وم .ن��م��ط ال��ح��ي��اة الم ّتبع.
�إ���ض��ط��راب��ات ال��غ��دد ،والأم��را���ض،
والأدوية.
الأعرا�ض
يُ عاني المراهقون ذوو الأوزان
ال���م���رت���ف���ع���ة م����ن ���ض��غ��وط��ات
�إج���ت���م���اع���يّ���ة ،و�إ����ض���ط���راب���ات

ال�سمنة الأكثر �شيوعً ا لديهم :ظهور
نف�سيّة،
و�صعوبات في �إنجاز مهامهم .ومن �أعرا�ض ّ
ٍ
ب�شكل غير متنا�سق .تراكم ّ
ال�شحوم �أو الخاليا ّ
الدهنية في الج�سم .زيادة
الوجه
مالمح
ٍ
ّ
المبكر .زيادة حجم
حجم البطن .وجود عالمات بي�ضاء �أو �أرجوانية على الجلد .البلوغ
ّ
الذراعين والفخذين� .شيوع م�شكلة الركبة المتال�صقة.
معالجة الوزن الزائد
غني الحبوب الكاملة مثل ال�شوفان ورقائق الذرة والفاكهة وم�شتقات الحليب.
تناول �إفطار ّ
تناول وجبات منزلية ترتبط بنظام غذائي �أف�ضل ،يت�ضمن الفاكهة والخ�ضراوات والأطعمة
الغنية بالفيتامينات والألياف.
ممار�سة الن�شاط البدني ،وعليه يحتاج المراهقون �إلى ممار�سة الأن�شطة البدنية لمدة
 60دقيقة تقريبًا في اليوم.
ين�صح الخبراء بتج ّنب تناول الوجبات �أمام التلفاز �أو الحا�سوب.

13

ق�صة

املنق ُذ املجهولُ

و�صاف� ،إ ّت َ
يوم مُ
�صل بي «�سامر»،
�شم�س
ٍ
ٍ
في ٍ
َ
وقال:
 �س�أم�ضي و«ع����ادل» ال��ن��ه��ا َر ب��ك��ام ِ��ل ِ��ه على����راف ُ����ق����ن����ا ،ي���ا «م��������روان»؟ ه ّ��ل�� ْل ُ��ت
ال��� ّث���ل ِ���ج� .أ ُت ِ
لدعوت ِه ،و�أجب ُْت ُه:
ِ
َ
ِّ
َّ
الفور:
على
د
ر
ف
.
�سرور
بكل
،
ًا
ع
 طبَ
ِ
ٍ
 �إ ًذا� ،إن���ت���ظ��� ْرن���ا���َ .س��ن��م��رُّ ب َ�����ك ،ون��ن��ط��ل��قُ
ب�سيّارتي.
ّ
ُ
ُ
َ
لج.
ث
بال
له
د
عه
ال
كطفل
ْت
ب
هناك لع
ْ
ٍ
ِ
اً
َ
ّ
َق�صنا وغنيْنا
َ�صنعْ ُت ِتمثال ثلجيًّا رائعًا ،ر ْ
َ
حول ُهّ ،
المنحدرات.
وتزل ْجنا على
ِ
برد � َ
أرجف
ونحن نحت�سي القهو َة�َ ،شع ْر ُت ِب ٍ
ال�سماءِ  ،وق ْل ُت:
�أو�صالي .نظ ْر ُت �إلى ّ
 ها قد احتجب َِت َّ
الغيمات
م�س خلف
ال�ش ُ
ِ
َو َب َر َد الهواءُ َ .
أف�ضل لو نغاد ُر المكا َن
من ال ِ
َ
قبل � ْأن ُت ِثلجَ .
إعتر�ض «�سامر»َ ،
َ
وقال :
�
تكن مت�شائمً ا .لنبقَ.
 ال َْ
�أ ّي َد ُه «عادل» وهتف :
 ما َُ
الوقت باكرًا ْ
ولن �أذهبَ الآن.
زال
 و� ْإن �أثلجَ ْت؟ �س�أ ْل ُت بع�صبي ٍّة.ال�سماءِ  ،و�صرخَ:
يديه �إلى ّ
ر ََف َع «عادل» ِ
 كمْ �أتم ّنى لو ُت ِثلجُ و�أُ ْح َتجَ ُز هنا.مُ ��ق��اط��عً��ا - :ال ت��ق ْ��ل ك�ل�امً ���ا م��م��اث�ًل�اً و� ْإن
ّارة.
مُ زاحً ا .لنغاد ْر فورًاّ .
وتوجهْ ُت �إلى ّ
ال�سي ِ
فلحقا بي.
��اب ك��ث��ي��فٌ،
ون���ح ُ���ن ع����ائ����دون� ،إن��ت�����ش�� َر ���ض��ب ٌ
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َ
و�ساء َِت ال ّر� ُ
فقال «�سامر» �ساخرًا:
ؤية كثيرًا،
ّ
َ
 ال �أري ُ��د �إخافتكماّ ،ريق
لكن معال َم الط ِ
َ�ض ِحكَ.
�ضاع ْت من �أمامي .و َ
َ
ُ
ْ
ُ
ُ
َتو ّت ْرت ،وقلت :
ّارة.
أ�شع ْل م�صابيحَ ّ
ال�سي ِ
 هيّاِ � ،�ضج ًة قويّةً
ما �إن �أنهي ُْت كالمي� ،سمعْ نا ّ
ال�سيّار ُة .
إثرها ّ
�إهت ّز ْت على � ِ
ال�ص ُ
وت؟ �س�أ ْل ُت مُ �ستف�سرًا.
 ما هذا َّ
�أخ������ َذ «����س���ام���ر» ي��م��ي�� َن ُ��ه  ،و�أط�����ف������أ م���ح���ر َ
ّك
ّ��ارة .م��ن ث��مَّ ف��ت��حَ ال��ب��ابَ  ،وم َّ���د ر� َأ���س ُ��ه
ال ّ�����س��ي ِ
مُ �ستطلعًا:
بد ُل ُه .قالَ،
الخلفي� ،سَ �أُ ّ
ّ
 �إنفج َر ال��د ُوالب
ُّ
وترج َل َ
ّارة .
ّ
من ّ
ال�سي ِ
َ
َ
�صوت ِه :
ما �إن فتحَ ّ
ال�صندوق�َ ،صرخ ب�أعلى ِ
 ال � َُ
أحمل �إط��ارًا �إ�ضافيًّا .و�أغلق الغطا َء
وجل�س
عجل،
ال�سيّار َة على
َ
ب��ق��و ٍّة ،ودخ َ��ل ّ
ٍ
ع���ل���ى م����ق����ع ِ����د ِه وه�����و ي���ن���ظ���رُ ب���ب�ل�اه ٍ���ة �إل����ى
ّ
ريق.
الط ِ
ُ
والعمل؟ �س�أ ْل ُت ُه.
َ
َ
ُ
ّ
َ
ّ
 ���س���أت�����ص��ل ب����أخ���ي ع��ل��ى ال���خ���ل���وي .ق����ال ،َ
ّارة.
لمبة
و�أ�ضا َء
�سقف ّ
ال�سي ِ
ِ
َ
ْ
�سترت ِه،
جيب
ل��مْ
ِ
يجد «�سامر» هاتف ُه في ِ
ّ���ارة��� .ض��ربَ
وال ف���ي خ���زان ِ���ة ت��اب��ل��وه ال���� ّ���س���ي ِ
أ�سدا�سَ ،
ظاهرة:
وقال بع�صبي ٍّة
�أخما�سً ا ب�
ٍ
ٍ
ّ
لج� .سنبقى هنا
ث
ال
على
هاتفي
 �أ�ضعْ ُتِ
َ
ح ّتى يم َّر بنا � ُ
أحدهم ويُنقذنا.
َه��ب َ
��ط ال ّ��ظ�لامُ وا���ش��ت َّ��د ال��ب ُ
ّارة
��رد .و�إذ ب�سي ٍ

ت��ت ّ
م�صابيحها
��وق ُ��ف خ��ل�� َف��ن��ا ،و ُت��ب��ق��ي ن���و َر
ِ
وتوج َه نحوَنا.
ترج َل منها رج ٌ��ل
ّ
م�ضاء ًةّ .
�����س��ائ ِ��ق ،ح ّ
����د َق �إل��ي��ن��ا ،و���س��� َأل��ن��ا
م ْ���ن ج��ه ِ��ة ال ّ
بلطف وك�أ ّنه ُ
يعرفنا:
ٍ
ُ
�شباب؟
م�ساعدة ،يا
بحاجة �إلى
 �أ�أنتمٍ
ٍ
ل���مْ ن��� َر م�لام��حَ ُ��ه ج��ي ً��دا ،ل ّأن ق�سمً ا كبيرًا
ّ
ّعة �صوفي ٍّة
م��ن ر� ِأ���س ِ��ه ووج ِ��ه ِ��ه
مغطى بقب ٍ
ُ
واحد :نعم.
ب�صوت
ه
ْنا
ب
�سميكة � ،اّإل �أ ّننا �أج
ٍ
ٍ
ٍ
َ
ونكون َ
لك من ّ
ُ
ال�شاكرين� ،أ�ضاف «�سامر»،
َ
إيجاز ما حدث معنا.
بع َد � ْأن �أخب َر ُه ب� ٍ
ّ���ارت ِ���ه ،و�أخ��������ر َج م��نْ
ع�����ا َد ال���� ّرج ُ����ل �إل�����ى ����س���ي ِ
َ
ً
ً
معدنية ،و�إطار ًا
و�سال�سل
علبة،
�صندوقها
ِ
َ
َدحرجَ ُه �أمام َُه ،وقال لنا :
 �إنزلوا َّارة .
من ّ
ال�سي ِ
َ
ِب َ��ل��م ِ��ح الب�صر� ،إ�ستبدل الإط����ا َر المثقوبَ
ال�س َ
الدواليبَ ال َ
ألب�س» ّ
ال�سل
ب� َآخرَ« ،و� َ
أربعة ّ

المعدني َّة ،وق َ
ثقة� :أ�صبحَ ْت عود ُتكم
��ال ِب ٍ
ال�س ُ
المة.
بيوتكم �أكث َر �أما ًنا .رافق ْتكم ّ
�إلى ِ
َ
وامتنا َننا له� ،إ�ستقلَّ
قبل � ْأن ي�سم َع �شكرَنا ِ
ُ
المجهول �سي َ
ُ
ّارت ُه  ،واختفى في
المنقذ
ّ
يل .
َع ِ
تمة الل ِ
���وم ال��� ّت���ال���ي ،ون���ح ُ���ن ن���دخ ُ���ل ���ص��ال��ةَ
ف���ي ال���ي ِ
َ
ّيا�ضة�« ،سامر» و«ع��ادل» و�أن��ا� ،إ�ستقبلنا
الر ِ
و�ضاحكَ ،
ٍّ
وقال :
با�ش
بوجه
المدر ُّب
ٍ
ٍ
ْ
طريق
لج ،وفي
 �أه�ًل�اًِ
بمن كانوا على ال ّث ِ
ّارة ،و�ضا َع ْ
ُ
من
عودتهم انفج َر
دوالب ّ
ال�سي ِ
ِ
َ
ُ
َ
ً
ّ
أحدهم هاتفه الخلوي  ...حمدا هلل على
� ِ
ُ
�شباب.
المتكم ،يا
ّ�س ِ
ب�صوت واح ٍ���د :
تقاطع َْت ن��ظ��را ُت��ن��ا ،وق ْلنا
ٍ
َ
َ
ُ
�أن َ
نا؟وعل ْت �ضحكاتنا وم�ل�أ ِت
��ت م ْ��ن �أنق َذ
المكانَ.
ديانا جورج حنون
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�أفالم

written and directed by Garth Jennings, co-directed by
Christophe Lourdelet, and stars the ensemble cast consisting
of Matthew McConaughey, Reese Witherspoon, Scarlett
Johansson, Taron Egerton, Tori Kelly, Nick Kroll,
Jennings, Peter Serafinowicz, Jennifer Saunders, and Nick
Offerman, reprising their roles from the first film. The
sequel also features new characters voiced by Bobby
Cannavale, Pharrell Williams, Halsey, Chelsea Peretti, Letitia
Wright, Eric André, Adam Buxton, and Bono. Like the
previous film, Sing 2 features songs from many artists, most
of which are performed diegetically. The story is set after the
events of the previous
film, where Buster
Moon and his group
put on a show in
Redshore City while
working to impress
an entertainment
mogul and enlist a
reclusive rock star to
perform.
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Sing movies

Sing is a 2016 American computer-animated musical comedy
film produced by Illumination Entertainment and released
by Universal Pictures. It is the first film of the franchise of
the same name. The film was written and directed by Garth
Jennings, co-directed by Christophe Lourdelet and stars
the ensemble voices of Matthew McConaughey, Reese
Witherspoon, Seth MacFarlane, Scarlett Johansson, John
C. Reilly, Tori Kelly, Taron Egerton, and Nick Kroll. Set in
a world inhabited by anthropomorphic animals, the film
centers on Buster Moon, a struggling theater owner who holds
a singing competition to save his theatre, as well as how the
competition interferes with the personal lives of its contestants.
The film features more than 60 songs from famous artists,
mostly performed diegetically, and also has an original song
by Stevie Wonder and Ariana Grande called «Faith,” which
was nominated for a Golden Globe.
Sing 2 is a 2021 American computer-animated jukebox
musical comedy film produced by Illumination and distributed
by Universal Pictures. It is the sequel to Sing, the film was
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ريا�ضة

املالكم مايك تاي�سون...
م�صدر رعب خل�صومه

مالكم �أميركي �أ�سود ّ
لقب بـ”مايك
الفوالذي” ب�سبب �شرا�سته و�أ�سلوب
لعبه الترهيبي .حمل الرقم القيا�سي
لأ�صغر مالكم يحقق بطولة العالم
في المالكمة للوزن الثقيل عن عمر
��� 20س��ن��ة .ول���د ف���ي  30ح���زي���ران ع��ام
 1966في منطقة بروكلين في مدينة
ن���ي���وي���ورك الأم���ي���رك���ي���ة ،ح���م���ل ل��ق��ب
�أم��ه �إث��ر تخلي وال���ده عن
ع��ائ��ل��ت��ه .ع���ا����ش ط��ف��ول��ة
ق����ا�����س����ي����ة ف������ي �أح�����ي�����اء
تنت�شر فيها الجريمة،
وت����ع ّ����ر�����ض ل��ل�����س��خ��ري��ة
م���ن ���س��رع��ت��ه ب��ال��ك�لام
ولثغته بحرف ال�سين،
ما ترك في نف�سه �أث ًرا
ع����م����ي����ق����ا ون����ق����م����ة
كبيرة.
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التجربة

خا�ض تاي�سون م���ع���ارك ���ش��ر���س��ة مع
�أق����ران����ه ،واع��ت��ق��ل م����رات ع���دي���دة ك��ان
�أول���ه���ا وه����و ف���ي ���س��ن ال��ث��ال��ث��ة ع�����ش��رة
ف����أدخ���ل م���رك��� ًزا �إ���ص�لاح��ي��ا ل�ل�أح��داث
ومن هناك دخل عالم المالكمة .
في �سن الثامنة ع�شرة ب��د�أ تاي�سون
م�سيرته الإحترافية ،حيث خا�ض
خ�ل�ال ال��ع��ام الأول  15م��ب��اراة
وف��از بها .الأم��ر ال��ذي لفت
الأن������ظ������ار �إل�����ي�����ه ،وب���ع���ده���ا
ف�����از ف����ي �أول  28م���ب���اراة
�إح�����ت�����راف�����ي�����ة 26 ،م��ن��ه��ا
بال�ضربة القا�ضية.
ف�����ي ال�����ع�����ام  1986ح��ق��ق
ل���ق���ب ب���ط���ول���ة ال���ع���ال���م ف��ي
ال���م�ل�اك���م���ة ل����ل����وزن ال��ث��ق��ي��ل
بال�ضربة القا�ضية في الجولة
الثانية ،م�سجلاً بذلك
رق�����مً �����ا ق���ي���ا����س���يً���ا

لأ�صغر مالكم يحقق اللقب في �سن
الع�شرين ،حيث� أ�صبح ب�سبب قوته
و�أ���س��ل��وب��ه ف��ي المالكمة م�صدر رعب
لخ�صومه.
�أعلن �إفال�سه عام  2003رغم �أنه حقق
م��داخ��ي��ل ت��زي��د ع��ن  30م��ل��ي��ون دوالر
في ال�سنوات الأخ��ي��رة ،وم��ا يزيد عن
 300مليون دوالر في مجمل م�سيرته
ال���ري���ا����ض���ي���ة ،وف����ي ع����ام � 2005أع��ل��ن
تاي�سون ا�ستقالته بعد خ�سارته �أمام
��ص��رح��ا «�أن�����ه لم
ك��ي��ف��ن م��اك��ب��راي��د ،م��� ّ
يعد يملك �شجاعة القلب لمزيد من
القتال».

����ض���رب���ة ف���ن���ي���ة ق���ا����ض���ي���ة ف�����ي ت���اري���خ
البطولة.
ي�ضم �سجله  58م��ب��اراة ،خ�سر منها
����س���ت م���ب���اري���ات ورب������ح  44ب��ال�����ض��رب��ة
القا�ضية� ،صنفته مجلة «ذا رينغز
ماغازين» ع��ام  2003في المرتبة 16
مر
م��ن بين �أع��ظ��م  100م�لاك��م على ّ
الع�صور � .أ�ضيف ا�سمه �إلى «القاعة
ال���دول���ي���ة ل��م�����ش��اه��ي��ر ال��م�لاك��م��ة» في
نيويورك.

الألقاب
�����ش����ارك ت���اي�������س���ون ف����ي ع���ام���ي 1981
و 1982على التوالي في دورة الألعاب
الأولمبية ،وفاز بالميدالية الذهبية
عن فئة النا�شئين في كال الدورتين.
�سجل رق��مً ��ا قيا�سيًا ك�صاحب �أ���س��رع
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�شعوب

الـ«ميكي»

�شعب يعي�ش من غري ماء
د .محمد قبي�سي

الـ«ميكي» ّ
ي�شكلون حالة فريدة من �أجل العودة �إلى الحياة البدائية .الـ«ميكي» ،جماعة
من الرُ ّحل ،وهم من �سكان مدغ�شقر اختاروا منذ ثالثة ق��رون الإن�سحاب من الحياة
المدنية والعودة �إلى الغابة ،حيث ال �سقف لهم وال يخ�ضعون لأي قانون ،وحيث ال ماء
وال زراعة� ...إنه نظام البقاء.
تحكي الأ�سطورة �أنه في �أعماق غابة «توليار»� ،شبه الخالية من ال�سكان جنوب غربي
مدغ�شقر ،تعي�ش جماعة تطلق عليها ت�سمية الـ «ميكي» .تتميّز هذه الكائنات الغريبة

20

الأ�����س����ط����وري����ة ب�����أن����ه����ا غ���ي���ر م���رئ���ي���ة م��ن
ال��ج��م��ي��ع� ،إال �أن ���ش��ه��ادات ك��ث��ي��رة ت���ؤك��د
وجودها .فهم يظهرون في الليل فقط،
ويختفون و�سط غابة معادية للحياة.
ال ي�شربون ال��م��اء �أب ً���دا وي��م��وت��ون مجرد
مالم�ستهم ل��ه��ا .ه��ك��ذا ي��ع��ي�����ش��ون :ع��راة
ر ُّح��ل وك���أن الزمن بالن�سبة �إليهم ّ
توقف
في الع�صور الحجرية.
منذ مئات ال�سنين لج�أ بع�ض المزارعين
ال��ف��ق��راء ف��ي مدغ�شقر �إل���ى ال��غ��اب��ة في
محاولة للإ�ستمرار والبقاء .وفي القرن
التا�سع ع�شر� ،أث��ن��اء الحكم الفرن�سي،
لحقت بهم موجة ثانية رف�ضت الخ�ضوع
لل�سلطة ال��ف��رن�����س��ي��ة .وت�سميتهم ت���أت��ي
م��ن ع��ب��ارة «ت�سي ميكي ه��ي» �أي الذين

ال يحتملون �أن تلقى عليهم الأوام����ر.
وع��ل��ى م���دى ق����رون ،ت��ب��ع ال��ـ«م��ي��ك��ي» ه��ذه
الحكمة التي ّ
تلخ�ص ثقافتهم« :لنع�ش
مختبئين من �أجل �أن نحيا».
ل���ون ب�����ش��رة ه�����ؤالء ����س���وداء ���ش��ب��ه رم��ادي��ة
بقدر ما خد�شتها الأ�شواك ،وهم ق�صيرو
ال��ق��ام��ة لكنهم لي�سوا �أق���زامً ���ا .يغيّرون
مكان وجودهم كل ثالثة �أيام ،وال يلتقون
ب��ع��ائ�لات �أخ�����رى م��ث��ل��ه��م ،لأن���ه���م لي�سوا
ب��ح��اج��ة �إل�����ى الآخ�����ري�����ن .ه���ك���ذا يعي�ش
الميكي ،حياتهم ّ
ملخ�صة ف��ي البحث
ال��ي��وم��ي ع��ن ال��ط��ع��ام ال���ذي ي�سمح لهم
بالبداية من جديد في اليوم التالي .ال
مال ،ال �إنتاج ،ال ثقافة ،وعدم الإكتراث
للعالم� :إنها ح�ضارة الرف�ض.
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�أفالم

mauvaises humeurs.
Causes de la dépendance aux jeux électroniques
L’isolement : manque de communication avec nos parents.
Le vide et la distraction.
Échapper à la réalité et aux études.
Quand on joue c’est du bonheur pur.
Le professionnalisme : les étapes disponibles dans le jeu jouent un
rôle important dans la motivation et l’addiction.
Comment pouvons-nous nous aider à nous débarrasser de
l’addiction aux jeux électroniques?
Rechercher et lire sur les méfaits des jeux électroniques et de
l’exercice excessif.
Réglementer le temps et limiter l’utilisation de l’ordinateur et de
l’iPad à une heure par jour et à des fins d’étude uniquement.
Être préoccupé par des compétences et d›autres activités agréables,
comme un club d’entraînement pour pratiquer notre sport préféré,
lire des livres et s’engager dans des activités créatives et artistiques,
cela nous aide à rester loin d’être attachés à ces jeux électroniques.
Par conséquent, il est clair que les jeux
électroniques ont des avantages et de gros
inconvénients. Il est donc nécessaire d’organiser
notre temps pour que nous ne gâchions pas
notre vie. Sinon, nous aurons besoin d’un
hôpital psychiatrique pour surmonter cela !!!

La dépendance aux jeux
électroniques
Dr. Mayssa Abbas Hajj Sleiman

C’est bien de faire des choses qui nous
plaisent, mais peut-on être accro à un jeu
sans le savoir ?
Des signes d’addiction aux jeux
électroniques
Nous devons obtenir au moins cinq de
ces marques dans un an jusqu’à ce que
nous soyons diagnostiqués accro aux jeux
électroniques :
Penser aux jeux tout le temps ou
beaucoup.
Se sentir mal quand on ne peut pas
jouer.
Le besoin de passer plus de temps à
jouer pour se sentir à l’aise.
Ne pas pouvoir arrêter ou même moins
jouer.
Ne plus vouloir faire d’autres choses
que nous aimions.
Avoir des problèmes à l›école ou à la
maison à cause du jeu.
Jouer malgré ces problèmes.
Mentir à nos proches sur le temps que
nous passons à jouer.
Perte de concentration.
Négligence scolaire évidente.
Créer des arguments et des excuses
tout le temps.
Trouver une source d’argent pour
jouer dans des clubs de jeux vidéo.
Utiliser des jeux pour soulager les

ق�صة

ٍ
ح�سود
ن َد ُم

ه��ا ه�� َو ���س��ام ٌ��ر ي��ه��رعُ م�سرعً ا �إل��ى
��راء دواءٍ ل��ج ِّ��د ِه
ال�����ص��ي��دل�� ّي ِ��ة ل�����ش ِ
ال����ذي ط��رحَ �� ْت ُ��ه ال�����ش��ي��خ��وخ ُ��ة في
��را���ش ،وي��ئ ُّ��ن ال َآن م َ
��ن الأل ِ���م،
ال��ف ِ
����اع ف��ي ال���ر�أ� ِ���س .لكنْ ،
ِ
ب�سبب �أوج ٍ
َ
اكت�شف �أ َّن ُ���ه �أ���ض��ا َع
��ص��ول ِ��ه،
ف���و َر و� ِ
����ود .و� َ
أدرك � َّأن
م��ح��ف��ظ�� َة ال���� ّن����ق ِ
المحفظة
وقوع
هي ُ
ُّ
ِ
ال�س ِ
رعة َ
�سبب ِ
منْ ج ْي ِب ِه .وخ��ر َج َ
من ال�صيدل ّي ِة
حزي ًنا،
و�ضمير ُه ي�ؤ ّن ُب ُه .ف� ُّأي �سوءٍ
ُ
���اء،
���ذه الأث���ن ِ
يُ �����ص��ي ُ��ب ج����دَّ هُ ،ف��ي ه ِ
�سيتحم ُل م�س�ؤول ّي َت ُه الج�سيم َة
ّ
�������ر َر ال���ب���ح َ
���ث ع ِ��ن
��������د! وق ّ
�إل�����ى الأب ِ
المحفظة والعثو َر عل ْيها ،مهما
ِ
ك ّل َ
أمر منْ
ووقت.
جهد
ف ال ُ
ٍ
ٍ
ال�ش ّ
المهم َة ّ
ب�شيخ
اق َة ...و�إذا
وبد�أ
ّ
ٍ
ويخاطب ُه
��وز ي��ن��ادي ���س��ام�� ًرا،
ُ
ع��ج ٍ
ق���ائ�ًل�اً � :أيّ���ه���ا ال��ف��ت��ى ،ه ْ���ل تف ّت�شُ
����ذه ال��م��ح��ف��ظ ِ��ة؟ ف���أج��ا َب ُ��ه:
ع���نْ ه ِ
ك���ّل��اّ � ،أيّ����ه����ا ال�������س��� ّي���دُ ال���م���ح���ت���رمُ .
ولي�س ْت
�سوداء عاديّة،
محفظتي
َ
ُ
��وج َ
��ئ
ذه��ب�� ّي�� ًة ف���اخ���ر ًة
ِ
كهذه” .وف ِ
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د .بطر�س �شالال
بالعجوز محفظ ًة �أخ��رى
�سامر
ٌ
ِ
ُ
َ
م���نْ ج��� ْي ِ���ب ِ���ه ،وي���ق���ول ل ُ
��ي
�����ه :ه���ا ه َ
ك .و�إل�� ْي َ
محفظت َ
َ
ُ
المبلغ
��ك ه��ذا
ه�����ديّ����� ًة رم������زيّ������ ًة م���� ّن����ي ،م����ك����اف�����أ ًة
ل�صدق َ
ك.
ِ
َ
َ
�سامر �أه��ل ُ��ه بما ح�صل...
�أخ��ب�� َر
ٌ
وان���ت�������ش��� َر ال���خ���ب ُ���ر ف���ي ال��م��ن��ط��ق ِ��ة
ب�����س��رع ٍ��ة .وه���� ّن�����أَ ُه ال��ج��م��ي��عُ على
ونزاهت ِه ،ما عدا فتى
ا�ستقامت ِه
ِ
ِ
يُ دعى رمزي الذي �أعمى الح�سدُ
َ
فقدان
عي
عق َل ُه وقل َب ُهّ ،
وقر َر � ْأن يدّ َ
���ان ن��ف ِ�����س ِ��ه
م��ح��ف��ظ ِ��ت ِ��ه ف���ي ال���م���ك ِ
طمعا
�����س ُ��ه،
ً
وي��ن��ت��ظ�� َر ال��ع��ج��و َز ن��ف َ
�سامر.
بالمكاف� ِأة التي نا َلها
ٌ
��ارع
 ...وه���ا ه��� َو رم�����زي ،ف���ي ال�����ش ِ
يتظاهر
الم�ؤدّي �إلى ال�صيدل ّي ِة،
ُ
ب���ال���ب���ح ِ���ث ع ً
�����ن �����ش����يءٍ  .وق������دْ ب���دا
ح����زي���� ًن����ا ج���������دًّ ا ،ب ْ
������ل ت����م ّ
����ك َ
����ن م���نْ
تنهمر منْ
��وع
ج ْ��ع ِ��ل
ُ
ِ
بع�ض ال��دّ م ِ
ُ
���اء ال��م�����ص��ادف��ة � ْأن
ع��ي��ن�� ْي ِ��ه! وت�������ش ُ
نف�س ُه ال��ذي ذك�� َر ُه
ي��دن�� َو ال��ع��ج��و ُز ُ
����س���ام ٌ���ر ،وي�������س���� ُأل ُ���ه ع����نْ م�����ش��ك��ل ِ��ت ِ��ه،

أ�ضع ُت محفظتي،
ُ
في ُ
جيب ُه :لقدْ � ْ
ُ
ُ
��ذه
�أيُّ ��ه��ا
ال�شيخ الجليل ،على ه ِ
ال��ط��ري ِ��ق ،فيما ك�� ْن ُ��ت �أت���ن ّ���ز ُه ُ
منذ
َ
خرج
دقائق .و�إذا
ب�ضع
بالعجوز يُ ُ
ِ
ِ
المحفظ َة الذهب ّي َة المزخرف َة،
�����ذه
وي���خ���اط ُ
���ب رم�����زي ق����ائ��ًل�اً � :أه ِ
محفظت َ
ُ
ك؟ ف���أج��ا َب ُ��ه رم��زي،
ه َ��ي
بالفرح ّ
ديد ،وه�� َو
متظاه ًرا
ال�ش ِ
ِ
يمدُّ َ
نعم.
يد ُه لت�س ّل ِم المحفظةْ :
لن
ً
طبعا� ،إ ّنها َ
هي� .شك ًرا جزيلاً ٍ .
�أن�سى ف�ض َل َ
ك .فقدْ � ْ
أنقذ َتني منْ
لكن العجو َز فاج�أَ
كبيرة! ّ
ورط ٍ��ة
ٍ
رم�����زي ب���ال���ت���راج ِ���ع ع����نْ �إع��ط��ائ��ه
المحفظة ،قائلاً َل ُهَ :
ؤ�سف
من الم� ِ
تكذب .والح�سدُ م َ
�ل�أ قل َب َ
�أ ّن َ
ك
��ك
ُ
���ك ،وج���ع��� َل َ
وط���غ���ى ع���ل���ى ع���ق ِ���ل َ
���ك

الكذب ...وربَّما
خطيئة
تقعُ في
ِ
ِ
َ
ألم
رقة.
ّ
ال�س ِ
وكان رمزي ي�صغي ،ب� ٍ
وال�ص ُ
دمة جل ّي ٌة على
وندم،
و� ًأ�سى
ّ
ٍ
مح ّياهُ.
��وز يُ �����ض��ي ُ
بلهجة
��ف،
ِ
و�إذا ب��ال��ع��ج ِ
ُ
يكتنفها ال��ع��ط ُ
�شيخ
��رة
��ف وب��ن��ب ِ
ٍ
��دع
م��ر���ش ٍ��د ح��ك ٍ��ي��م  :ي��ا ب��ن َّ��ي .ال ت ِ
ف�سدُ ح��ي��ا َت َ
َ
��ك .واع��ل ْ��م،
الح�سد يُ ِ
ُ
يعرف
يا عزيزيَّ � ،أن الح�سو َد ال
حياته”.
عادة في
طع َم ّ
ال�س ِ
ِ
َ
خ َف َ
وقال
�ض رمزي ر� َأ�س ُه خجلاً .
��ص��وت م��رت��ج ٍ��ف� :إ ّن���ي
��وز ب��� ٍ
ل��ل��ع��ج ِ
أ�شكر َك ،منْ ِّ
هذه
� ُ
كل قلبي ،على ِ
بثمن� .أنا
�صيحة التي ال ُتقدَّ ر
ال ّن
ِ
ٍ
در�سا لنْ
ن��ادمٌ ج��دًّ ا .وق��دْ تع ّل ْم ُت ً
�أن�سا ُه �أبدً ا!
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sacs en papier

ا�شغال يدوية
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Des petits
Matériel

Des ciseaux.
De la colle.
Du scotch.
De la cordelette un peu rigide.
Des jolis papiers imprimé.
Réalisation:

-Pliez et collez.
-Pliez à 6 cm environ.
-Ouvrez et pliez.
-Pliez et collez.
-Pliez à 4 cm environ.
-Coupez sur les plis.
-Coupez en 2 parties.
-Fixez avec du scotch.
-Collez a l’interieur.
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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.

حلول �ألعاب العدد 337
الكلمة الزائدة

WARD
TUSK

مرمى الأهداف

Girafe

الحدود
2*1

BALANCE
WILD
ZERO

ً
� ً
وعموديا
أفقيا

ENVELOPPE
EPERON
NATIONAL
LIBERTE
ENFIN

حل م�سابقة العدد 336

 -١كفرفالو�س � -٢-شيبوب  -٣-راهب � -٤-شربين  -٥-ا�ش  -٦-ليفربول
 -٧وب ،لجين � -٨-سوريا  -٩-منجلبنتيجة القرعة التي �أُجريت بين �أ�صحاب الحلول ال�صحيحة لم�سابقة العدد  336فاز بـ:
الجــائزة الأولى :تيا جهاد ابو عزيز � 100ألف ليرة لبنانية.
الجائزة الثانية  :محمد خ�ضر طاهر � 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

1
2
3
4

 -١يرافقونه في
الم�سيرة
 -٢مدينة م�صرية.
8
 -٣والية �أميركية
9
 -٤من �أنهار �أوروبا
 -٥خ�شن �صوته
 -٦ا�صغر رئي�س وزراء بريطاني راحل.
 - ٧عا�صفة بحرية ،من الفاكهة.
 - ٨عا�صمة �آ�سيوية.
� - ٩شهر هجري.

7

الأ�سم:
العنوان:
المدر�سة:

حل ال�شبكة:
 هانوي  -وليام بت  -ايوا -يواكبونه  -محرم  -تفاح  -بح -
حلوان  -نو  -دانوب

ق�سيمة ا�شرتاك العدد 338
العمر:

الهاتف:
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9

ECLAIRER
NIVEAU
ECLANCHE
UNION
RIVERAIN

30

�أكاليل  -الركام  -حاويات  -تقاليد  -لبناني  -العقيد  -انعدام  -م�سعفون
 -قوامي�س � -سجنهما
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قائمة الكلمات:
 فريد الأطر�ش  -كارم محمود  -ناظم الغزالي � -صباح فخري  -وديع ال�صافيكلمة ال�سر م�ؤلفة من حرفين :من الأ�سماء الخم�سة
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ً

ً
ً

 -١لهب النار
 -٢منع وح ّرم ال�شيء
على الغير
 -٣مخرج النف�س من
الحلق
 -٤ا�شتدت �شناعة الأمر
 -٥كالم �شعر موزون
ّ
مقفى

ظ
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ملحق �شهري ي�صدر عن جملة «الأمن» العدد � 338شباط � 2022سعر الن�سخة  1000لرية لبنانية

املحبـ ــة
جتمعنا

ق�صة العدد:

ن َد ُم ح�سو ٍد

La dépendance
aux jeux
électroniques

