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الإفتتاحية
�صانع الأجيال

بقلم مديرة التحرير
ربى يون�س فرح

�أحبائي،
ف��ي � ٩آذار م��ن ك��ل �سنة نحتفل بعيد ال��م��ع ّ��ل��م ،ر���س��ول ال��ع��ل��م وم��رب��ي
الأجيال .ففي يومك الخا�ص هذا يا معلمي� ،س�أقتب�س من الحروف
التي علمتني �إياها� ،أجمل الكلمات والعباراتّ ،
علني �أق��دم لك جزءًا
ً
ب�سيطا مما قدمت لي خالل �سنوات طويلة من عمري.
فب�إ�سمي وب�إ�سم ك��ل ت�لام��ذة العالم �س�أقدم ل��ك �أ�سمى معاني ال�شكر
واالم��ت��ن��ان وال��ت��ق��دي��ر ،ول���ك م�� ّن��ا تحية �إج��ل�ال وت��ك��ري��م �أي��ه��ا ال��ف��ار���س
العظيم في الثقافة والتن�شئة .يا من �صنعت من طفل ال يدرك القراءة
والكتابة ،طبيبًا ومحاميًا ومهند�سً ا وعالمً ا .يا من �أر���ش��دت الأجيال
وكنت لهم الأب والأم والمربي وال�صديق .ف�إليك نقولُ :دمت لر�سالة
العلم والتن�شئة .ف�أنت ال ت�س�أل يومً ا عما �أخذت بل ت�س�أل عما �أعطيت
ّ
وقدمت .و�ضميرك هو �سالحك الدائم ،ور�سالتك تجمع كل المحبة
والت�ضحية والعطاء والفرح والم�س�ؤوليّة .والكتب وو�سائل التعلم كلها
هي مجرد �أداة في مجال الثقافة ،بينما المعلم الناجح هو الأ�سا�س
في تقديم هذه الثقافة للأجيالّ ،
ومد ج�سور الثقة والمحبة والرغبة
ً
أ�شخا�صا ناجحين في حياتنا ومجتمعنا
بالتعلم وبناء الذات ،لنكون �
ووطننا.
فيا معلمي �أنت اليد الأمينة التي ن ّتكل عليها لتم�سك بنا وتو�صلنا
�إلى ب ّر الأمان في العلم والمعرفة والثقافة والتن�شئة والتربية.
فكل عيد و�أنت ب�ألف خير وعافية ،وكل عيد ونحن نحبّك ّ
ونقدرك �أكثر.
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رحلة يف لبنان

لبايا
بلدة ّ

تقع بلدة لبايا في محافظة البقاع،
ق�����ض��اء ال��ب��ق��اع ال��غ��رب��ي  .ت��ب��ع��د عن
العا�صمة ب��ي��روت  ٩٠كلم ،وع��ن مركز
المحافظة زحلة  ٦٠كلم ،وعن مركزي
الق�ضاء جب جنبن و�صغبين  ٣٤كلم.
ترتفع عن �سطح البحر  ١٢٥٠م ويبلغ
عدد �سكانها �سبعة �آالف ن�سمة.
ّ
تحدها من ال�شمال كفرم�شكي وكوكبا،
ومن الجنوب بير الظهر  ،ومن ال�شرق
م��رج ال��زه��ور والقنعبة  ،وم��ن الغرب
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يحمر .ن�صل �إليها عن طريق بيروت
�شتورا قب اليا�س جب جنين القرعون
���س��ح��م��ر ي��ح��م��ر ل��ب��اي��ا � /أو الم�صنع
ظهر الأحمر را�شيا الوادي كفرم�شكي
لبايا � /أو مرجعيون قليا يحمر لبايا
� /أو مرجعيون حا�صبيا م��رج الزهور
كفرم�شكي لبايا.
دوائرها الر�سمية
تتبع البلدة �أم��ن�� ًي��ا لمخفر القرعون
و�إداريً�������ا ل��دائ��رت��ي ن��ف��و���س ج��ب جنين

و�صغبين ،وفيها مجل�س بلدي و�آخ��ر
اختياري ،ومدر�ستان ر�سميتان ثانوية
وت��ك��م��ي��ل��ي��ة ،وم���رك���ز ل��ل��دف��اع ال��م��دن��ي،
وتعاونية زراعية ،وم�ستو�صف للهيئة
ال�صحية الإ���س�لام��ي��ة ،و�آخ���ر ّ
لك�شافة
وناد وملعب ريا�ضي ،ومركز
الر�سالةٍ ،
هاتف لأوجيرو.
�آثارها وثرواتها
ت�شتهر البلدة ببع�ض الآث��ار التي هي
ع��ب��ارة ع��ن ق�لاع ومج�سمات �صخرية
و�أج�������ران و�أع���ي���ن وي��ن��اب��ي��ع م���ي���اه� .أم���ا
زراعيًا فهي ت�شتهر بالأ�شجار المثمرة
م��ن تين وع��ن��ب وزي��ت��ون وج���وز وبع�ض
�أنواع الحبوب والخ�ضار .وفيها بع�ض
ال���م���ح���ال ال��ت��ج��اري��ة وم���ع���ام���ل خ ّ��ف��ان
وم�ؤ�س�سات تجارية وعقارية ،ومزرعة
�أب���ق���ار وم���اع���ز .وه����ي ت�����ش��رب م���ن بئر
�إرتوازية خا�صة بالبلدة ت�صل مياهها
�إلى المنازل والأرا�ضي الزراعية.
الم�ؤهل م .ف�ؤاد رم�ضان
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�صحتني

كوكيز الرباوين
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المقادير:
 علبة خليط كيك البراوني. بي�ضتان بدرجة حرارة الغرفة. ن�صف كوب زيت نباتي. ملعقة �صغيرة فانيليا. -قطع �شوكوال للح�شوة.
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طريقة التح�ضير:
 ن�ضع ورق الزبدة في �صينية كبيرة ،ون�سخنالفرن على درجة حرارة .١٨٠
ّ
الخالط الكهربائي ،نخلط بودرة البراوني والزيت النباتي
 فيوالبي�ضتين والفانيليا حتى نح�صل على عجينة متما�سكة.
 نقطع مكعبات ال�شوكوال الى قطع �صغيرة ،ونخلطها مع العجينةبوا�سطة الملعقة.
 ن�أخذ كرات �صغيرة من العجينة ون�ضعها على ورق الزبدة في ال�صينيةب�شكل متباعد .ون�ضعها في و�سط الفرن الم�سبق الت�سخين لمدة ١٠
دقائق.
ً
جانبا حتى تبرد وتتما�سك .وهكذا
 نخرجها من الفرن ونتركهانح�صل على كوكيز البراوني اللذيذ والجاهز للتقديم.
�ألف �صحتين
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تع ّرف على احليوانات

عادات غريبة
للقطط
ً
ن�شيطة ً
جدا،
تتعدد �أن��واع القطط باختالف عاداتها ،فتجد �أن بع�ضها قد تكون
(خ�صو�صا الهرر ال�صغيرة) ،في حين �أن ه��ررًا �أخ��رى تكون
تحب اللعب والحركة
ً
خاملة وقليلة الحركة .ومهما اختلفت �أنواعها ،هناك بع�ض الت�صرفات الغريبة
التي ت�صدر من  ٪٩٩من القطط ،تع ّرفوا على الأكثر �شيوعً ا منها:
ت�ستطيع القطط �سماعك عند مناداتها وتمييز �صوتك عن الغريب ،ولكنها لن
تمتثل لطلباتك.
بع�ض القطط تكره ال�شيئ الوحيد الذي ن�ستلطفها لأجله« :العناق»� ،إذ قد ي�صيبها
بالتوتر.
�إن اح��ت��ك��اك ال��ق��ط ب��ك ال ي�شير
�إل���ى �أن���ه ي�ستلطفك ،ف��ه��و يقوم
عبر الإحتكاك الج�سدي بو�ضع
رائحته عليك.
قد يعبّر لك القط عن ترحيبه
ع���ب���ر ال���ت���ح���دي���ق ب�����ك ،وال���ط���رف
بعينيه ببطء.
ال ت��ك��ت��رث ال��ق��ط��ط ل��ل��ح��ل��وي��ات
�أو ال�سكريات � ،إذ �أن��ه��ا ال تملك

العدد الكافي من م�ستقبالت التذوق لتمييز الطعم الحلو.
تقوم القطط بت�ضخيم وتهويل �صرختها للح�صول على م��ا ت��ري��ده م��ن مالكها،
وبالعادة يكون ذلك الطعام.
قد تقوم ب�إح�ضار �ضحيتها كهدية ل�سيّدها.
القطط ت�ستخدم خرخرتها للتحكم بك.
ً
مقرفا.
تقوم قطتك بتنظيف نف�سها لأنها تظنك
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�شعوب

طقو�س وتقاليد خمتلفة يف الهند

الهند واحدة من �أهم الدول التي تتمتع بح�ضارة ممتدّ ة منذ قديم ال ّ َزمان.
وتعدّ �سابع �أكبر دولة من حيث الم�ساحة ،و�أكثر الدول عددًا لل�سكان .وهي
التنوع في الديانات والمعتقدات،
بتنوع ثقافي وديني كبيرين ،وهذا
تتمتع
ّ
ّ
جعلهم يمتلكون بع�ض العادات والطقو�س التي قد تكون غريبة بالن�سبة
لباقي دول العالم ،وهنا �سنذكر �أهمها.
الطعام
� ّ َإن من عادات وتقاليد الهند في الطعام هي عدم تناول اللحوم �أو �أي مواد
ُ
حيث � ّ َإن الهنود ال ي�أكلون الزبدة �أو الجبنة �أو
مُ �ستخرجة من الحيوانات
البي�ض وال ي�شربون اللبن .كما � ُ
أ�شتهر الهنود بطعامهم
ال��ح��ار ف��ي ج��م��ي��ع �أ���ص��ن��اف��ه��م ح��ت��ى ف��ي ال��ح��ل��وي��ات
ك��ال��ك��ي��ك ال ُ��م��ح��ل��ى .وم����ن غ��ي��ر ال��م�����س��م��وح �أن
يتناول الهندود ال�سمك �أو يذبحون الأبقار،
ُ
حيث � ّ َأن البقرة باعتقادهم من الحيوانات
المقد�سة التي تدل على الخ�صوبة ،وهي
وا���ض��ح��ا من
مُ ��د ّل��ل��ة ح��ي ُ��ث ي��ظ��ه��ر ذل���ك
ً
خالل اهتمامهم بها ور�ؤيتها في �أرجاء
الهند تم�شي في كل مكان.
الزواج
ال زالت ُتحافظ الهند على العديد من
الم ّ َتبعة في الزواج،
العادات والتقاليد ُ
ُ
حيث ت�شمل عدد من الإحتفاالت
قبل يوم الزفاف الفعلي .وفي
يوم الزفاف يدور الزوجان حول
نار ُتعتبر مُ قد�سة في عاداتهم،
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ث ّ َم يُ طلقون عددًا من الوعود لبع�ضهم وهي من �أهم عادات الزواج في الهند،
بعا الختالف المناطق في الهند.
ثم يتبعها عدد من العادات التي تختلف ِت ً
المو�سيقى والرق�ص
ترتبط العادات والتقاليد الهندية ب�شكل كبير ب�أنواع مختلفة من الرق�ص
ُ
حيث تمتلك الهند نوعين من المو�سيقى التقليدية �إحداهما
والمو�سيقى،
المو�سيقى الهندو�ستانية في �شمال البالد ،والأخرى المو�سيقى الكارنتية في
جنوبها .ويُ عتبر الغناء �أ�سلوبًا �شعب ًيا هنديًا للتعبير عن الم�شاعر الدينية
المختلفة التي تحمل التنوع بين ط ّ َياتها ،وتتم ّيز بتكرار المقاطع ال�صوتية
بمعاونة فرقة �صغيرة ،م�ساندة وتحتوي على العديد من الرق�صات
للأغنية ُ
و�سرد الحكايات ال�سعيدة ،بالإ�ضافة �إلى
الق�ص�ص ال�شعبية.
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ق�صة

ِ
منت�صف الل ِ
ُ
ّيل
هاتف

���ار ط���وي ٍ���ل وم���ت���ع ٍ���ب �أم�������ض���ي ُْ���ت���ه في
ب���ع��� َد ن���ه ٍ
ُ
القرية ّ
حي� ،أويت �إلى بيتي
م�ستو�صف
ال�ص ّ
ِ
ِ
ً
ْ
وخلد ُت �إلى ال ّنوم باكرًا .
منهكا،
منت�صف ّ
ْ
رنين
يل� ،
عن َد
ِ
الل ِ
إ�ستفق ُت على ِ
الهاتف  .ما ك ْ��د ُت �أق ُ
���ول “�آلو” ح ّتى خرقَ
ِ
َ
ٌ
ٌ
�أذني �صوت مخنوق� ،أخافني كثيرًا .
 دكتور “�سامر”� ،أن��ا حائرٌ  ،بقرتي �ستلدُ،بذلك َ .
َ
َ
تعال
خبرة لي
للمر ِّة الأول���ى ،وال
ب�سرعة� ،أرجوك.
ٍ
ّ
 ْمن يُكلمني؟
 �آه� ،إ�سمي “�صالح” ،م َ��ن ق��ري ِ��ة “الورد”،َ
وهي ُ
قريت َك.
ن�صف
تبعد
�ساعة عن ِ
ٍ
َ
َ
ب�سرعة� ،أرجوك.
دو ِّن العنوان ،وتعال
ٍ
َ
َّ
مدخل بيتي مُ �ضا ًء لت�ستدل �إليه.
�س�أترُ ُك
َّ
...قل ُت ،و� ْ
 � ٍآت ْالخط ،بع َد � ْأن كتب ُْت ُه
أقفل ُت
�صغيرة.
ورقة
ٍ
على ٍ
�إرت������دي ُ
ْ������ت ث���ي���اب���ي ع���ل���ى ع����ج ٍ����ل ،وان���ط���ل ْ���ق ُ���ت
المن�شود.
العنوان
ب�سيّارتي �إلى
ِ
ِ
ُ
َ
عامً
المدينة،
ع�شرين ا �أم�ضيْتها في
بع َد
ِ
ُ
� ْ
الوادعة ،لأ ّ
خف َف
َي�ش في قريتي
ِ
إنتقل ُت للع ِ
ّ
ْ
نا�سها الط َ
م�ستو�صف ،عمل ُت
يبين في
�آال َم ِ
ٍ
ً
إن�شائه .
جاهدا على � ِ
����زات ج���اري
������وم ،ع���ال ْ
���ج ُ���ت �إح������دى ع����ن ِ
ف���ي ي ٍ
الرّاعيُ ،
و�شفي َْت...
ومنذ َ
ُ
الوقت� ،أ�صب ُ
إن�سان
ذلك
َحت طبيبَ ال ِ
ِ
���وان ،وت��خ ّ��ط ْ��ت ���ش��ه��رت��ي ق��ري��ت��ي �إل��ى
وال���ح���ي ِ
والبعيدة .
المجاورة
القرى
ِ
ِ
لم � َأخيّب �أم َ
َ��ل �أح ٍ��د ا�ستنج َد بي  .وهذا ما
َ
الل َ
هذه ّ
يلة .
ح�صل معي ِ
�أما َم ِّ
كنت � ّ
لوحة ُ
كل
أتوق ُف ،و�أقر�أُ ،على �ضوءِ
ٍ
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ّارة� ،أ�سما َء القرىّ ،
علني � ُ
أجد
م�صابيح ّ
ال�سي ِ
ِ
المن�شودة .
القرية
ا�س َم
ِ
ِ
ُ
َ
��ارق ،ق���ر�أت الإ���س��مَ،
و�أخ��ي��رًا،ع��ن��د �أح ِ���د ال��م��ف ِ
���ح ُ���ت ن������ورًا ���ض��ع��ي ً��ف��ا ي��ن��ب��ع ُ��ث م���ن �أح ِ����د
ول���م ْ
ْ
ُ
الحي ،وتتبّعْ ت ُه  .و�إذ بي �أرى
البيوت .دخل ُت
َّ
ِ
ُ
رجلاً يقف ّ
بيد ِه م�صباحٌ  ،يلوّحُ
البابِ ،
قدا َم ِ
ِبه .
م��ا � ْإن �أوق ْ��ف ُ��ت ال ّ�����س��ي َ
ّ��ارة� ،أت��ى �إل َّ���ي ،و�سب َقني
َ
��اب حاملاً
إ�سعافات
حقيبة ال
ِ
فتح ال��ب ِ
�إل��ى ِ
ُ
الأ ّول��ي ِّ��ة ،وم�شى �أمامي ،يقو ُد خطاي ،وهو
كلمات ّ
إمتنان .
يُتمتمُ
كر وال ِ
ِ
ال�ش ِ
������د ُت ال��ب��ق َ
ف���ي زري���ب ٍ���ة ،خ��ل َ
��ف ال��ب��ي ِ��ت ،وج ْ
��رة
م��م ّ��دد ًة على الأر�����ض ،ت��خ��و ُر خ���وارًا م�ؤلمً ا.
ورح ُ
�إق����ت����رب ُ
�������ت �أت���ل���مّ ���� ُ���س ر�أ� َ���س���ه���ا،
ْ����ت م��ن��ه��اْ ،
وم�ساعدتها،
لتهدئتها
وظهرَها ،وبط َنها،
ِ
ِ
ً
ً
�إل���ى �أن ول ْ
�سليمة م��ع��اف��ا ًة ،بعد
عجلة
���دت
طويلة .
معاناة
ٍ
ٍ
�������ه ع��ي��ن��اي ل���ل��� ّت���وِّ ،ق���الَ
����ص����د ُق م���ا ر�أ ْت ُ
 ال �أ� ُّ
ّ
ُ
والدة �أ���ش��ه��ده��ا في
“�صالح”� ،إن��ه��ا �أج��م��ل
ٍ
م���زرع���ت���ي � .أ����ش���ك���رُ ك ج���زي َ���ل ال���� ّ���ش���ك ِ���ر على
م�ساعدتك .
ِ
َ
ْ
 ُّ
ال�شكرُ هلل دائما ...مبارك � .أو ّد ُعك  .قلت .
َ
َ
إ�سعافات الأوّلي ِّة،
حقيبة ال
حمل “�صالح”
ِ
وغادرْنا ال ّز َ
ريبة.
َ
ّارة .و�ض َع
�أغ��ل َ��ق بابَها ،ورافقني �إل��ى ّ
ال�سي ِ
الخلفيَ ،
َ
وقال :
المقعد
الحقيبة على
ّ
ِ
 �إنتظ ْرني �أرجوك.دخ َ���ل ال��ب��ي َ��ت ،وع���ا َد ب�����س��رع ٍ��ة ،ح��ام�ًلااً كي�سً ا،
ّارةَ ،
وقال:
و�ضع َُه في
�صندوق ّ
ال�سي ِ
ِ
َ
منتجات
 �إق��ب ْ��ل هديّتي المتوا�ضعة م ْ��نِ

م����زرع����ت����ي ،ع�����رب�����و َن ���ش��ك ٍ��ر
���ان .م���ن ث���مّ اق��ت��ربَ
وام���ت���ن ٍ
م���� ّن����ي ،و�أن�����ق����� َدن�����ي م��ب��ل��غ��اً
َ
������������ض������������اف :
ك��������ب��������ي��������رًا ،و�أ�
دك���ت���ور “�سامر”����ُ � ،س ِ����رر ُْت
بمعرفت َك ،و�أ�شكرُ َك لأ ّن َك
ِ
َ
�أت����ي َ
����ت ،و����س���اع ْ���دت ب��ق��رت��ي
ال�����ت�����ي �أع����ط����ت����ن����ي ع���ج���ل ً���ة
ً
جميلة .
ّ
ه���ل ت����أت���ي ال�����ش��ه�� َر ال���ق���اد َم
لمعاينتها و�أمَّ ها؟.
ِ
 ����س����آت���ي ب��ط��ي��ب ِ��ة خ���اط ٍ���ر،معاملت َك
و�أ���ش��ك��رُ َك على
ِ
ال ّ��ل��ط��ي��ف ِ��ة ،وع��ل��ى ه��دي ِّ��ت��كَ
المميزة � ...إلى اللقاءِ .
ِ
َ
ال�سالمةُ.
 راف َق ْتك ّ�����ي ف��ي
و�أن���������ا �أغ������������اد ُر ال�����ح َّ
����س���يّ���ارت���ي ،الح ْ
����ظ ُ
����ت �أم�����رًا
غريبًا ُ .
قرية “الورد”
بيوت ِ
م�����ض��اء ٌة  ..ك ّ��ل��م��ا اب��ت��ع ُ
��دت
ع����ن ب����ي ٍ����ت م���ن���ه���ا ،يُ���ط َ���ف����أُ
��رج ُ��ت من
ن���ورُه� ،إل���ى � ْأن خ ْ
ّ
يقة
��وارع ِ��ه ال�ض ِ
ال��ح ِّ��ي ،و���ش ِ
ّ
ريق العامِّ
نهائيًا� ،إلى الط ِ
����ت �أن �أه َ
 .ف�����أدر ْك ُ
�����ل ق��ري ِ��ة
“الورد” ت�ضامَنوا ،لي�ؤمّ نوا
ً
لي ّ
الط َ
�سالما
ريق ،لأع��و َد
�إلى دياري.
ً
هذه ال ُ
إلفة
عميقا
ه ّز ْتني
ِ
ال��ع��م��ي��ق ُ��ة ب��ي َ��ن ن��ا� ِ��س تلكَ
القرية ،ف�شع ْر ُت بالرّ�ضى،
ِ
ُ
و���ش��ك�� ْرت اهلل على رع��اي ِ��ت ِ��ه
لي.
ديانا جورج حنون
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�أفالم

trauma as the film›s core
concepts. Encanto has received several
accolades, earning award nominations from
various critic circles. It has won the Golden
Globe Award for Best Animated Feature
Film and the National Board of Review Award
for Best Animated Film. At the 94th Academy
Awards, the film has been nominated for Best
Animated Feature, while its score and track
“Dos Oruguitas” contend for Best Original
Score and Best Original Song, respectively.
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Encanto movie

Encanto is a 2021 American computer-animated musical fantasy
comedy film produced by Walt Disney Animation Studios and
distributed by Walt Disney Studios Motion Pictures. The 60th film
produced by the studio, it was directed by Jared Bush and Byron
Howard, co-directed by Charise Castro Smith, who co-wrote the
screenplay with Bush, and produced by Yvett Merino and Clark
Spencer, with original songs written by Lin-Manuel Miranda.
Featuring the voices of Stephanie Beatriz, María Cecilia
Botero, John Leguizamo, Mauro Castillo, Jessica Darrow, Angie
Cepeda, Carolina Gaitán, Diane Guerrero, and Wilmer Valderrama.
The film follows a multigenerational Colombian family,
the Madrigals, helmed by a matriarch whose children and
grandchildren—except for Mirabel Madrigal (Beatriz receive magical
gifts from a «miracle» that helps them serve the people in their rural
community called «the Encanto”. When Mirabel learns that the
family is losing their magic, she sets out to find out what is happening,
and save her family and their magical house.
Upon release, Encanto received critical acclaim for its
characterization, music, animation, emotion, and cultural fidelity.
Various reviews named magic realism and transgenerational
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�إ�ضاءة

الأع�رس
هل هو
الأذكى؟
يولد بع�ض ال ّنا�س عُ ْ�س ًرا� ،أي �إ ّنهم
َ
الي�سرى بالقيام
ي�ستخدمون اليد ُ
بجميع م��ه��ام ال��ح��ي��اة م��ن ك��ت��اب ٍ��ة،
وطبخ ،وعمل ،وغيرها من الأمور،
ٍ
ّ
فهُ م بعك�س جميع النا�س الآخرين
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ّ
َ
الذ َ
اليمنى.
ين
ي�ستخدمون اليد ُ
هناك بع�ض الدرا�سات التي �أجريت
ف��ي ع��ام � 1980أك���دت �أن ا�ستخدام
ال��ي��د ال��ي�����س��رى �أو ال��ي��م��ن��ى يتحدد
م��ن قبل ال���والدة ،ويظهر ذل��ك في

الأ�سبوع الثامن عندما يبد�أ الجنين
م�ص �إ�صبعه في بطن الأم.
في ّ
�أهم ما يم ّيز �أ�صحاب اليد الي�سرى:
ك��م��ا ن��ع��رف ف������ ّإن �أغ��ل��ب��ي��ة الأ���ش��خ��ا���ص
ي�ستخدمون يدهم اليمنى بالكتابة،
وب��ع�����ض��ه��م ي�����س��ت��خ��دم ال���ي���د ال��ي�����س��رى
���س���م���ى (الأع���������س����ر)  ،وي����رج����ع ذل���ك
وي���� ّ
�إل��ى �أ�سباب جينية ووراث��ي��ة .وبح�سب
ال��درا���س��ات ال��ت��ي �أج��ري��ت ع��ن �أ�صحاب
ال���ي���د ال���ي�������س���رى ف����ي ال���ك���ت���اب���ة ب����أ ّن���ه���م
�أ�����ش����خ����ا�����ص ع����ب����ق����ري����ون وي���م���ت���ل���ك���ون
خ�صو�صا ف��ي مجال
م��ه��ارات مبدعة،
ً
الريا�ضيات والريا�ضة ،والمو�سيقى.
ق���د ي���واج���ه �أ����ص���ح���اب ال���ي���د ال��ي�����س��رى
بع�ض الم�شاكل ف��ي حياتهم اليومية
م���ث���ل :ال���ع���م���ل ،ال���ط���ب���خ ،الإ���س��ت��ح��م��ام
وغ���ي���ره���ا ،ف��ي��ق��وم��ون ب���ال���ت���د ّرب على
ا���س��ت��خ��دام ال��ي��د ال��ي��م��ن��ى ب اً
���دل
عن ذلك .ولكن �أحيا ًنا العك�س
ف� ّإن �أ�صحاب اليد اليمنى قد
ي���واج���ه���ون خ���ل�ًل�اً ف���ي ي��ده��م
ال���ي���م���ن���ى وي����ل����ج�����أون �إل����ى
ال���ت���دري���ب ع��ل��ى ال��ي��د
الي�سرى.
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ريا�ضة

رحلة اللاّ عب كوبي براينت
هو الالعب كوبي براينت ال��ذي ّ
تعلم منه العديد من الالعبين كرة ال�سلة  ،وال��ذي ا�ستطاع �أن يقود
فريقه لو�س �أنجلي�س ليكرز  ،لت�صدر دوري الرابطة الوطنية لكرة ال�سلة الأميركية � .أت��مّ مرحلته
التعليمية في مدر�سة ل��وري ميريون الثانوية في والي��ة بن�سلفانيا  ،وت��م اختياره من قبل المدر�سة
الخا�صة به ك�أف�ضل العب في كرة ال�سلة  ،لين�ضم بعد ذلك �إلى الرابطة الوطنية وذلك في عام ،1996
في فريق ال�سلة التابع لوالية لو�س �أنجلو�س  .وقد بد�أت رحلته مع كرة ال�سلة وهو في الثالثة ع�شرة
من عمره  ،وا�ستمر ا�سمه يلمع بين ع�شاق تلك اللعبة حتى وفاته في العام  2020مع �إبنته جينا (13
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عامً ا) في حادثة ّ
تحطم مروحيّة خا�صة  .وقد �ص ّنف
ك�أخطر الهدافين ف��ي دوري ك��رة ال�سلة الأميركية ،
وا�شتهر بقدرته الفائقة على الهجوم  ،وكذلك عمل
على اكت�ساب لقب �أف�ضل العب دفاعي في فريق كرة
ال�سلة التابع له.
�أهم �إنجازاته
ح�صل ك��وب��ي ب��راي��ن��ت على ال��ع��دي��د م��ن ال��ج��وائ��ز في
م�سيرته في كرة ال�سلة � ،إذ �أنه �أحرز في العام ،٢٠٠٧
 12رمية ثالث نقاط �ضد فريق �سياتل �سوبر�سونيك�س،
حيث �أن ت�سع من هذه النقاط كانت متتالية من دون
فوا�صل ،وذل��ك في الدوري الإنكليزي للمحترفين.
وكان عام  ٢٠٠٥و ٢٠٠٦من الأعوام التي �أ�ضافت على
م�سيرته مميزات عديدة  ،حيث ا�ستطاع �أن ي�سجل
 62نقطة في وقت قيا�سي  ،ليفوز بذلك فريقه على
خ�صمه بفارق نقطة واحدة .وفي العام  ٢٠٠٦ا�ستطاع
�أن ي�سجل  ٨١نقطة ف��ي وق���ت ق��ي��ا���س��ي .وف���ي ال��ع��ام
ذاته ،تم اختياره ك�أف�ضل العب ا�ستطاع� أن ي�سجل 45
نقطة في �أربعة مباريات متتالية منذ عام  . 1962وتمّ
اختياره لت�سجيل �أف�ضل معدل في نقاط كرة ال�سلة
ف��ي ال���دوري الأم��ي��رك��ي للمحترفين بخالف الالعب
ت�شامبرلين .
ح�صل براينت على جائزة الالعب الأثمن للمو�سم
 2008-2007بعد ق��ي��ادة فريقه �إل���ى نهائي الرابطة
الوطنية لكرة ال�سلة عام  .2008وف��ي نف�س المو�سم
فاز بالميدالية الذهبية كالعب �ضمن فريق الألعاب
الأول���م���ب���ي���ة ف����ي ب��ك��ي��ن ع�����ام  .2008ع���ل���ى م�����س��ت��وى
دوري ال�����راب�����ط�����ة ال���وط���ن���ي���ة ل���ك���رة ال�سلة� أحرز م��ع
فريق لو�س �أنجلو�س اليكرز دوري الرابطة الوطنية
ل��ك��رة ال�سلة خم�س م����رات ،منها ث�ل�اث م���رات �أع���وام
� .2010 ،2009 ،2002 ،2001،2000أم���ا على م�ستوى
ال��م��ن��ت��خ��ب ����ش���ارك مع منتخب ال���والي���ات ال��م��ت��ح��دة
في الألعاب الأولمبية في بكين عام  2008والألعاب
الأولمبية ف��ي لندن  2012وف���از بالمركز الأول في
تلك الم�شاركتين.
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ق�صة

ما ر� ُأي َك؟
ُ
ُ
فتيان
خم�سة
الم�صادفة � ْأن ي��ك��و َن
ت�شاءُ
ٍ
واحد ،و� ْأن يكونوا تالمذةَ
ً
جيرانا في مبنى
ٍ
ِّ
��س��ة ن��ف ِ�����س��ه��ا ،وف���ي ال�����ص��ف ن��ف ِ�����س ِ��ه.
ال��م��در� ِ
�����ص��داق ُ��ة ال��ت��ي ج��م��عَ�� ْت��هُ ��مْ  ،دف��عَ�� ْت��هُ ��مْ �إل��ى
ال ّ
������داف ،ريا�ضيًّا
�إن�����ش��اءِ ف��ري ٍ��ق م��ت��ع ّ��د ِد الأه ِ
وت��رب��ويًّ��ا وبيئيًّا .وا ّت��خ��ذوا �شعارًا ل ُ��ه ،ه��وَ:
جاح.
الوحدة في
ِ
�سبيل ال ّن ِ
و�إذا ب ِ��ه��مْ ي��خ��و���ض��و َن ام��ت��ح��ا َن��هُ ��مُ الأو َّل:
م����ب ٌ
�����رة ال���� ّ���س ّ���ل ِ���ة ،وق ْ���د
����اراة م���در����س���ي ٌّ���ة ف���ي ك ِ
���داول
خ�����س��روه��ا .ف���ع���ق���دوا اج��ت��م��اعً ��ا ل���ل���ت ِ
المرتكبة
��رات والأخ���ط���اءِ
ِ
وت��ح��دي ِ��د ال��ث��غ ِ
التي �أد ّْت �إلى ذل َ
��ك .فطلبَ ط ٌ
��ارق الكالمَ،
َ
بق�ساوة ،قائلاً � :أنا ر�أيي �أ َّننا
رفاق ُه
وخاطبَ
ِ
فلنترك ال ّريا�ضةَ
اللعبة.
هذه
فا�شلون في ِ
ِ
ِ
ْ
وننتقل �إلى ّ
ّ
ْ
ؤون التربوي ِّة .وما �أن �أنهى
ال�ش� ِ
َ
ً
وان�صرف تار ًكا
واقفا،
كالمَ ُه ح ّتى انت�صبَ
زمال َء ُه ال َ
م�شدوهينْ ،
َ
َ
م�صدومين.
بل
أربعة
ّ
إقامة
وها همْ في ال
إجتماع الثاني يق ّررون � ِ
ِ
ُ
ُ
ٍّ
ثقافي ،هدفه الت�شجيعُ على
تربوي
ن�شاط
ٍّ
ٍ
ُ
و�سائل ال ّتوا�صل
المطالعة ،بع َد � ْأن �أبع َد ْت
ِ
إجتماعي – الـ”وات�س �أب” و”فاي�سبوك”
ال
ّ
َ
الكتاب،
احت�ضان
عن
ِ
ِ
و”تويتر”  -الأطفال ِ
��راغ ِ��ه��مْ  .و�إذا بمعر�ض الكتب
���ات ف ِ
ف��ي �أوق ِ
ال�����ذي �أق����ام����وه ف���ي م��در���س��ت��ه��م ل���م ي��ح َ
��ظ
ُ
ال�صدمة عد َم
بال ّنجاح المطلوب .وكا َن ِت
����دم م�لاءم ِ��ة
���اوب ال��� ّت�ل�ام ِ
ت���ج ِ
���ذة ب�����س��ب ِ��ب ع ِ
َ
ً
اهتمام ِهمْ �أبدا.
إثارة
الكتب ذوقهم وعدم � ِ
ِ
ِ
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د .بطر�س �شالال

وك����ا َن ط ٌ
دون
����ارق ه��� َو ا ّل����ذي اخ��ت��ا َره��ا م��ن ِ
زم�ل�ائ ِ���ه ف��ي ال��ف��ري ِ��ق ،ق��ائ�ًلااً في
��ارة
ا���س��ت�����ش ِ
ِ
ّ
�شاط“ :هذا
إجتماع
ال
ّ
المخ�ص ِ�ص لهذا الن ِ
ِ
مكترث
ر
غي
َ،
ج
��ر
خ
و
أيي”.
�
ر
وهذا
��ي...
ق
ذو
َ
ٍ
يطرح ُه الآخرو َن ْ
مالحظات �أ ْو
من
لما قد
ُ
ٍ
َ
عناوين.
������رور ِه .و�إذا
وان��ت�����ش�� َر خ��ب��رُ ت���ف��� ّر ِد ط ٍ
����ارق وغ ِ
���س���ة وال��م��ن��ط��ق ِ��ة،
ب���ال���ج���م���ي ِ���ع ،ف����ي ال���م���در� ِ
يتج ّنبو َن ُه .وهذا ما �ص َدمَ ُه ،وغ ّي َر ُه جذريًّا.
ٌ
وكا َن ِت المفاج�أ ُة َ � :
طارق م�س�ؤول ّي َت ُه
أعلن
ف�شل ال ّن َ
اجتماع
�شاطي ِْن ،ودع��ا �إل��ى
ع��ن ِ
ٍ
ا�ستهل ُه ب�س� ٍؤال �أذه َ��ل َ
َّ
رفاق ُه .فبع َد
��ارئ،
ط ٍ
بخطئ ِه ،خ��اط��بَ الم�س� َ
ؤول َة عن
��راف ِ��ه
ِ
اع��ت ِ
ُ��ك ،يا ي��ارا ،في
البيئة في
الفريق  :ما ر�أي ِ
ِ
ِ
إقامة “ �أ�سبوع البيئة النظيفة؟.
� ِ
لذلك .وما ر�أي َ
َ
ّ
ُك،
م�ستعد ٌة
�أجاب َْت يارا :انا
يا فادي؟
ِّ
ّ
وك����ا َن ت�����ش��او ٌر ف��ي �أدق ال��ت��ف��ا���ص��ي ِ��ل� ،أث��مَ �� َر
���ي :رح���ل ٌ���ة �إل�����ى م��ح��م��ي ِّ��ة
ال���ب���رن���ام���جَ ال���ت���ال َ
��اع َ��ل م��ع ال��ه��ي��ئ ِ��ة التعليمي ِّة ،وج��ائ ٌ
��زة
ب��ن��ت ِ
المحافظة على
�ضرورة
مقال عن
أف�ضل
ِ
ِ
ٍ
ل ِ
ٌ
قاعة
ال��ب��ي��ئ ِ��ة ،وم��ح��ا���ض��رة ع ِ��ن
البيئة ف��ي ِ
ِ
المدر�سة يُدعى �إليها الأهلُ.
ِ
��اط ا ّل������ذي ن َ
���ال
ش
��
�
��
ن
��
ل
��
ل
���ر
ه
���ا
ب
ج
وك������ا َن ن��� ���احٌ
ٌ
ِ
إدارة
�إع���ج���ابَ ال��ج��م��ي ِ��ع ،وت��ل ّ��ق��ى ت��ه��ان َ��ئ ال ِ
ِّ
المنطقة.
البلدي في
والمجل�س
والأهالي
ِ
ِ
َ
للنجاح  :ما ر�أيُك؟.
الجميع
و�أ�صبحَ �شعا ُر
ِ
ِ
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à notre âge
Dr. Mayssa Abbas Hajj Sleiman

Pictionary : C’est un jeu basé principalement sur la capacité
d’exprimer le sens des mots en anglais par le dessin, et il
est pratiqué par au moins 3 enfants ensemble. Il développe
également la capacité de grouper les pratiques et de traiter avec
les autres, qu’ils soient frères ou amis.
Scrabble : C’est un jeu basé sur l’habileté à former des mots
à partir d’un groupe de lettres disponibles, pratiqué par au
moins deux enfants, et qui permet également de développer nos
habiletés sociales.
Monopoly : Développe nos capacités à gérer
l’argent, à acheter et à vendre, ainsi
qu’à planifier l’avenir.
Jeux qui développent des
compétences d’ingénierie et de
construction :
LEGO : Dépend de nos capacités à
démonter, assembler et construire, et se caractérise par une
gradation d’âge.
Jeux qui développent les compétences
artistiques et de dessin : Aident à
développer les compétences de dessin, de
coloriage et artistiques. Recourons à des
cours pour développer ces compétences.
Jeux qui développent les capacités
d’observation et de concentration comme
le puzzle.
Rappelons que notre avis sur le choix de
nos jeux est central, ainsi que notre vision
de l’adéquation du jeu à nos préférences,
capacités et âge.

Choisissons les jeux qui conviennent
Les jeux jouent un rôle central dans le
développement de nos
compétences et capacités mentales
et physiques, en plus d’être, bien
sûr, un moyen de divertissement
essentiel.
Allons vers des jeux adaptés à
notre âge qui se caractérise par
une effervescence tant dans le
développement physique que mental.
Les jeux basés sur le développement des capacités physiques :
Vélo: C,est un moyen de transport. Il améliore
notre effort moteur et physique, notre
indépendance et notre autonomie,
ainsi que la participation à certaines
compétitions cyclistes.
Patinage : Aide à développer la
motricité et l’équilibre, et à participer à
certaines compétitions sportives.
Trottinette régulière ou électrique :
Aide à développer les habiletés d’équilibre et le contrôle des
mouvements du corps.
Raquettes de sport : telles que les raquettes de squash, de
tennis et de racquetball, et il est préférable de les pratiquer
sous la supervision de spécialistes.
Jeux qui développent les compétences
mentales : telles que les compétences
linguistiques, les compétences
arithmétiques et les compétences de
mémoire.

مهنة

مهند�س
الربجميات
ّ
ال ميكن
اال�ستغناء عنه

غادة �أبوع�ضل

ل����م ي���ع���د ه���ن���اك � ّأي م���ج���ال �أو ق��ط��اع
ي�ستطيع الإ�ستغناء ع��ن التكنولوجيا
وتوظيفها وبرمجتها .وق��د يُ ّ
عد �إع�لان
�شركة “ميتا” ،المالكة لموقع فاي�سبوك،
ت�صنيع �أ�سرع جهاز كمبيوتر في العالم
ي�ستخدم ال��ذك��اء الإ�صطناعي ،بحلول
منت�صف العام الجاري.
وم��ن ال�ضروري �أن تواكب هكذا �أح��داث
م�ستمر ل��ل��ب��رم��ج��ي��ات .م��ن هنا
ت��ط��وي��ر
ّ
ن�����ش���أت �أه ّ���م���ي���ة م��ه��ن��د���س ال��ب��رم��ج��ي��ات.
�صفوف خا�صة بالحا�سوب
وم��ع �إي��ج��اد
ٍ
والبرمجيات في معظم المدار�س ،ف� ّإن
اكت�شاف ال�شغف نحو هذا االخت�صا�ص
يبد�أ باك ًرا  .وبالرغم من متابعة درا�سة
�����ص��ل��ة �أك���ادي���م���ي���ة ف���ي ه����ذا ال��م��ج��ال
م��ف ّ
اّ
ف���ي ال��ج��ام��ع��ات� ،إل �أ ّن�����ه م���ن ال��م��ت��وق��ع
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ازدي���������اد ال��م��ع��رف��ة
وال��ت��ع�� ُّل��م ك ّ��ل يوم
ب�����س��ب��ب ال��ت��ط��وّ ر
الم�ستمر.
ّ
ف���م���ا ه�����و ال���م���ط���ل���وب
م���������������ن م������ه������ن������د�������س
ال���ب���رم���ج���ي���ات وم���ا
ه��و الم�سار ال��ذي
ي��ج��ب �أن يتبعه
ون����ق����اط ال���ق���وة
ال��ت��ي يجب �أن
يتم ّتع بها؟
ع��������ل��������ى ك ّ
��������ل
م�����������ط�����������وِّر �أن
يتقن ويفهم �أ�سا�سيات لغة
ّ
ال��ب��رم��ج��ة ،ك��م��ا ع��ل��ي��ه � اّأل ي��م��ل من
الأرقام والح�سابات ،ومن وجوده �أمام
�شا�شات الحوا�سيب ّ
لمدة طويلة.
�إمكان �إيجاد وظيفة في هذا المجال
ي��ت��خ ّ
��ط��ى ب��ق��ي��ة ال���ق���ط���اع���ات ن���ظ��� ًرا
ل��ل��ط��ل��ب ال��ك��ب��ي��ر ع��ل��ي��ه �إ����ض���اف���ة �إل���ى
���س��ه��ول��ة ال��ع��م��ل ع���ن بُ��ع��د
ف����ي م��ع��ظ��م

الأوقات
م��������������������ن دون
ُّ
الإ�ضطرار �إلى التنقل.
بين التدري�س والبرمجة ،التحليل
و�إدارة الم�شاريع ،البحث والتطوير،
ّ
تتعدد القطاعات التي يمكن �إيجاد
فر�ص العمل فيها.
وم��ع ازدي���اد الخبرة ف���� ّإن الكثير من
م��ه��ن��د���س��ي وم�����ط�����وّ ري ال��ب��رم��ج��ي��ات
ي���� ّت����ج����ه����ون الح ً
������ق������ا� ،إل�����ى
ّ
الم�ستقل حيث
التطوير
يعملون على بناء تطبيقات
ً
الحقا بيعها.
ي�ستطيعون
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بريد ومواهب

�سيرين ال�شيخ ــ ثانوية المنار الإ�سالمية

ملكة محمد �أبو الري�ش

ليلى فقوعة ــ ثانوية المنار
الإ�سالمية

نور م�شيك ــ لي�سيه �أدوني�س

�آية المخبط ـ ابتدائية مغدو�شة الر�سمية
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�آية عيا�ش ــ مدر�سة اللي�سيه
�أدوني�س

ملك جمعة ــ مدر�سة التربية الحديثة ــ
ال�شياح

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

زينب �سايحي ــ ثانوية المنار الإ�سالمية

كاترينا فادي ال�شدياق

تاال ال�شامية

محمد حبل�ص ــ ثانوية المنار
اال�سالمية

علي حميد ــ مدر�سة التربية الحديثة ــ ال�شياح

كارال عامر دعيب�س

�صفاء العلي ــ مدر�سة التربية الحديثة ــ
ال�شياح
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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 338
الدوائر الخم�س
 -١لظى
 -٢حظر
 -٣كظم
 -٤فظع
 -٥نظم
2كلمة ال�سر
فو

ً
� ً
وعموديا
أفقيا

الكلمة الزائدة

VIOL
WHEN

مرمى الأهداف

Girafe

العقيد
1*0

BALANCE
SLEW
TAIL

ECLANCHE
ECLAIRER
RIVERAIN
UNION
NIVEAU

حل م�سابقة العدد 337

 -١يواكبونه  -٢-حلوان  -٣-ايوا  -٤-دانوب  -٥-بح  -٦-وليام بت  -٧-نو،
تفاح  -٨-هانوي  -٩-محرم
بنتيجة القرعة التي �أُجريت بين �أ�صحاب الحلول ال�صحيحة لم�سابقة العدد  337فاز بـ:
الجــائزة الأولى :جمانة محمد �صباغ � 100ألف ليرة لبنانية.
الجائزة الثانية  :ب�شير جوزف الري�شاني � 100ألف ليرة لبنانية.
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جميع الألعاب والأفكار
من ت�صميم و�إعداد :جوزف كرباج
1

2

3

4

5

6

7

8

طريقة الحل� :إقر�أ
أوال ثم ابحث 1
ال�س�ؤال � ً
عن جوابه ال�صحيح 2
فـي قائمة الحلول
التي دوّنا فـيها جميع 3
حلول ال�شبكة من
4
دون تحديد مكان
ـي
ف
الجواب �أو رقمه
5
ال�شبكة.
6
ً
� ً
وعموديا:
أفقيا
� -١آلة مو�سيقية بلفظة 7
8

�أجنبية
� -٢أمكنة مخ�ص�صة
9
للجلو�س
 -٣عائلة مطرب عربي
� -٤آلة مو�سيقية
 -٥يجري في العروق
 -٦يبادالن ال�شيء ب�شيء �آخر
 -٧للندبة ،حليب مجفف
 -٨نقا�سي الألم �أو المر�ض
 -٩اال�سم الأول للفنان في (.)٣

الأ�سم:
العنوان:
المدر�سة:

حل ال�شبكة:
 جورج  -وا  -نيدو  -دم  -و�سوف اكورديون  -نعاني  -يقاي�ضان -بيانو  -مقاعد

ق�سيمة ا�شرتاك العدد 339
العمر:

الهاتف:
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9

ARRONDIR
NOBLE
RELATION
ECZEMA
EPINGLER
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 البلدي  -دهاليز  -ناقالت  -براكين  -لبناني  -امتياز  -بدويات  -عاقالن -التفوّق  -تراتيل

31

ّ

ا ا
ا

ت

ل ع
ا ل
ح م ل ي
م

ل ل
�س ي ا م

ع ل ي ل ق م ل
ل ل
م ل م

ح ل ك ا

م ي ي
م ل
ا ا

ع
ي ي ا
ل
م

قائمة الكلمات:
ال�سليم ـ العليم ـ الحليم ـ الحكيم ـ الأليم ـ التعليم ـ االقليم
كلمة ال�سر م�ؤلفة من � ٦أحرف :الأ�ستاذ.
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ل ا

ً

ً
ً

� -١سرير الميت
 -٢يلي البرق
 -٣جل�س
 -٤ادراك للأمر
 -٥زوج

ع
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