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الإفتتاحية
ال�صيف يف لبنان

بقلم مديرة التحرير
ربى يون�س فرح

�أحبائي،
ها نحن في �أح�ضان ف�صل ال�صيف الجميل في بلدنا الحبيب� .إن��ه ف�صل
الراحة واال�ستجمام ،يلوّن لنا الدنيا ب�أقالمه ال�سحرية ،فتطرب لألحانه
الأ�شجار ،وتتراق�ص مع نغماته الأزهار ،وتفرح الطبيعة وي�صفو الجو وتحلو
ال�سهرات وتكثر الرحالت وتعلو ال�ضحكات ...هكذا هو ال�صيف في لبنان
الحلو!
ّ
وتجدد الحياة وجمالها� .إنه الف�صل
�أعزائي� ،إن ال�صيف رمز للدفء والعطاء
ال��ذي ت�شرق فيه الأل���وان وتكثر الثمار وتتفتح ال���ورود وت��زق��زق الع�صافير
وت�صفو ال�سماء وتر�سل ال�شم�س كل طاقتها ،وتتلألأ النجوم ويتربّع القمر
ً
و�ضوحا
ف��ي الأع���ال���ي ...فمع ك��ل ه��ذا الجمال ت�صبح �صور الطبيعة �أك��ث��ر
ً
وبريقا و�سحر ًا .فيا لها من نعمة منحها اهلل لنا في بلدنا خالل هذا الف�صل
المميّز ،والذي ي�ستحق لقب الملك!
�أحبائي،
في هذه ال�سنة تحديد ًا ،وبعد جائحة فيرو�س كورونا ال�صعبة والم�ؤلمة ،كان
لوقع �أقدام ال�صيف في لبنان رونق خا�ص بعد طول انتظار .فهو بلد ال�سياحة
وال�ضيافة والجمال واال�ستجمام ،فيه تحلو ال�صبحيات وال�سهرات والأجواء
المميّزة� ...إن��ه رم��ز للفرح وال�ضيافة والجمال ولقاء الأح��ب��اء واالحتفال
بالمنا�سبات ال�سعيدة والمهرجانات والمخيمات والنزهات والرحالت� ...إنه
عيد للدنيا في ف�صل ال�صيف في بلدي ،ت�ستيقظ الحياة كلها في النهار
وت�سهر كل الليل ،في المدينة والقرية ،في البحر والجبل ،في المقاهي
والحقول ...في العقول والقلوب ،في نفو�س كل كبير و�صغير لبناني ،يحمل
هذه الهوية المميزة التي تحمل �صفتي المحبة والأمل.
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رحلة يف لبنان

بلدة مر�ستي

ت���ق���ع ب���ل���دة م��ر���س��ت��ي ف����ي م��ح��اف��ظ��ة
ج��ب��ل ل��ب��ن��ان ق�����ض��اء ال�������ش���وف .تبعد
ع��ن العا�صمة ب��ي��روت  ٦٥ك��ل��م ،وعن
مركز المحافظة  ٧٠كلم ،وعن مركز
ال��ق�����ض��اء ٢٠ك��ل��م .ت��رت��ف��ع ع��ن �سطح
البحر ١٢٠٠م ،ويبلغ ع��دد �سكانها
٢١٠٠ن�������س���م���ة .ت��ح��دّ ه��ا م���ن ال�����ش��م��ال
م��ع��ا���ص��ر ال�����ش��وف وخ��ري��ب��ة ال�����ش��وف
وع��ي��ن زب�����دة ،وم���ن ال�����ش��رق �صغبين
وع���ي���ن زب������دة ،وم����ن ال���غ���رب ب���ع���ذران
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وخريبة ال�شوف ،ومن الجنوب جباع
ال�شوف.
دوائرها الر�سمية
ت��ت��ب��ع ال��ب��ل��دة �أم��ن��يً��ا لمخفر نيحا
ال�شوف ،و�إداريً����ا ل��دائ��رة نفو�س بيت
ال���دي���ن ،ف��ي��ه��ا م��ج��ل�����س ب��ل��دي و�آخ����ر
�إخ��ت��ي��اري ،وم��در���س��ة ر�سمية مقفلة
ح���ال���يً���ا ،وم�����س��ت��و���ص��ف ت���اب���ع ل�����وزارة
ال�صحة و�آخر تابع للبلدية ،وتعاونية
زراعية.

�آثارها وثرواتها
ت�شتهر ال��ب��ل��دة ب��زراع��ة ال��ت��ف��اح وع��دد
من الأ�شجار المثمرة كالكرز والعنب
والتين والزيتون والك�ستناء ،بالإ�ضافة
�إل��������ى زراع����������ة ال����خ���������ض����ار ك����ال����ب����ن����دورة
ال��ج��ب��ل��ي��ة .فيها �أن����واع م��ن الأع�����ش��اب
الطبيعية بكميات واف��رة مثل الزعتر
ّ
والعكوب .وهي ت�شتهر بالع�سل
والزوفا
الطبيعي ذات الجودة العالية ،وتربّى
ف���ي���ه���ا ح����ي����وان����ات الأب������ق������ار وال���م���اع���ز
والدجاج من قبل المزارعين .وي�شرب
ّ
�سكانها و�أرا�ضيها من مياه نبع الغابة
وبئر ال�شاوي وبئر جعيتا.
وب��ال��ن�����س��ب��ة ل��ل�����س��ي��اح��ة ت�شتهر ال��ب��ل��دة
بمواقع طبيعية مميّزة ،كنبع جعيتا
وع���ي���ن ال��ت��ح��ت��ا وع���ي���ن ال���غ���اب���ة وع��ي��ن
ي��اق��وت��ي ،ودرب ال�����س��ن��دي��ان ال��روم��ان��ي،
والبحيرات الجبلية ال�سبع ،ومنازل
تراثية قديمة ،ب��الإ���ض��اف��ة �إل���ى كونها
جزءًا من محمية �أرز ال�شوف.
الم�ؤهل م .ف�ؤاد رم�ضان
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�صحتني

1

حلوى ال�سوفليه
4

2
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المقادير:
  ١٠٠غ من الزبدة بحرارة الغرفة. كوب وربع الكوب من حبيبات ال�شوكوالالمذابة.
  ٥بي�ضات بحرارة الغرفة. ملعقة �صغيرة من الفانيليا ر�شة من الملح. ثالثة �أرباع كوب من ال�سكر الناعم. ٤ -مالعق طعام من الطحين.

3

6

7

طريقة التح�ضير:
ّ
نح�ضر القوالب
في البداية علينا �أن
التي نريد �أن ن�ضع فيها حلوى ال�سوفليه،
وندهنها بالقليل من الزيت النباتي �أو الزبدة.
ّ
الحفاق الكهربائي ،ن�ضع البي�ض والزبدة والفانيليا
 فيوالملح ،ونخفق جيد ًا حتى يتكاثف حجم البي�ض.
 ن�ضيف ال�سكر البودرة ونخفق جيد ًا ،ثم ن�ضع الطحينونخلط قلي ً
ال بهدوء حتى يتجان�س مع جميع المكونات.
 ن�سكب ال�شوكوال المذوّب فوق الخليط ،ونق ّلب بالملعقة ،ثمّ
المح�ضرة �سابق ًا.
ن�سكبه في القوالب
 ندخل قوالب الحلوى �إلى فرن م�سبق الت�سخين على درجةّ
ولمدة  ١٠دقائق .نخرج الحلوى من
حرارة  ١٨٠في الو�سط
ّ
ونر�ش الوجه بال�سكر الناعم .وهكذا نح�صل على
الفرن
ال�سوفليه اللذيذ وال�شهي.
�ألف �صحتين
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تع ّرف على احليوانات

ما ال نعرفه
عن الفيل
ينتمي الفيل �إل��ى ف�صيلة الثدييات ،وهو من �أكبر الحيوانات الب ّرية .ويتراوح
ط��ول��ه بين � 3إل���ى � 4أم��ت��ار .وي�صل وزن���ه �إل���ى  8000ك��ل��غ .يعي�ش حتى  70عامً ا
ّ
ليتمكن من الح�صول على الغذاء
تقريبًا ،ينام بمعدل �ساعتين في اليوم ،وذلك
با�ستمرار ،وللحماية من الحيوانات المفتر�سة.
ً
ترابطا من ال��ذك��ور ،وت�ساعد الأم��ه��ات في البحث عن
الإن���اثُ :تعد الإن���اث �أكثر
الطعام وحماية الفيلة ال�صغيرة ،ويعتمد ترتيب الأمهات على العمر والخبرة
عمومً ا.
الذكور :يتقاتل الذكور مع بع�ضهم البع�ض حتى يتم تقييمهم ،ويرتبط م�ستوى
ال�سيطرة لدى الفيل بقوته ووزنه ،وحجمه.
ً
تعاطفا على بقية �أفراد القطيع في حال الموت ،وفي حال
الحداد :تظهر الفيلة
ِ
وج�������ود ب���ق���اي���ا ل��ف��ي��ل
م����ي����ت �آخ��������ر ت���ت���وق���ف
الأف���������ي���������ال ،وت���ح���م���ل
�أن��ي��ا ًب��ا �أو ع��ظ��امً ��ا في
رحلتها.
ال����خ����رط����وم :ي�����س��اع��د
ال�����خ�����رط�����وم ال���ف���ي���ل���ة
ع���ل���ى ال���و����ص���ول �إل����ى

8

الأطعمة المرتفعة و�شرب المياه ،والتوا�صل فيما بينها ،وذلك ب�سبب حجمه
الكبير وعدم قدرتها على ا�ستخدام الفم مبا�شر ًة.
�أن��ي��اب :ت�ستخدم الفيلة الأن��ي��اب لجرف التربة ،والح�صول على المياه في
بع�ض ح��االت الجفاف ،كما ت�ساعدها على تقطيع لحاء الأ�شجار والح�صول
على الغذاء.
�آذان :ت�ساعد �آذان الفيلة على توزيع الدم البارد عبر �أج�سامها ،وذلك ب�سبب عدم
�إمكانية التعرق عندها.
ت�صنع الفيلة م�سارات في الغابات والموائل وتحفرها خالل عملية البحث عن
الطعام ،لمرور الحيوانات الأ�صغر .يُ مكن �أن ُت�ساعد �أقدام الفيلة على �صنع
بيئات لعي�ش العديد من الحيوانات مثل ال�ضفادع� ،إذ تتكون الحفر التي
ُتملأ بالماء ،لعي�ش مثل هذه الكائنات.
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ق�صة

 ...والتقيا
طاولتها وكتب َْت.
جل�سَ ْت «�آمال» �إلى
ِ
ح�س ٌ
جريح يتلوّى
ون
عن َد
ٌ
الفجر ك��ا َن ّ
ِ
عتيق،
بيت
ألم ،ينقرُ زجا َج
ِ
نافذة ٍ
ٍ
من ال ِ
بعيدة ،وينادي�« :ساعدونيّ � ،إن
غابة
ٍ
في ٍ
جناحي المك�سو َر ي�ؤلمُ ني»...
َ
َ
حاول �أن يطي َر لك ّنه لمْ يقدرْ.
َ
ُ
يرتجف َ
بزاوية
فالت�صق
البرد،
من
كا َن
ِ
ِ
��ذة ،وه��و ُّ
يئن م َ��ن الأل ِ���م ،وال �أح�� َد
ال�� ّن��اف ِ
ي�سمعُ ُه.
خيوط ّ
م�س �شع َر ّ
مع �أولى
بالدفءِ
ِ
ال�ش ِ
غير .فعا َد ينقرُ زج��ا َج
في
ج�سد ِه ّ
ِ
ال�ص ِ
��ذة وه��و ي�����ص ُ
��رخ�« :أغ��ي��ث��ون��ي» .و�إ ْذ
ال�� ّن��اف ِ
َّ
بن�سر ق ٍّ
فحط
عليائه،
��وي ي�سمعُ ُه من
ِ
ٍ
َ
ُ
�سنديان ،وقد
�شجرة
ُقبالته على ر�أ� ِ��س
ٍ
ِ
َّ
لحاله.
رق ِ
 ما َالح�س ُ
ال�صغيرُ ؟
بك �أيّها
ون ّ
ّ
� َأنت؟
ا�ستغاثت َك،
 نعم ،ال ّن�سرُ � .سمعْ ُت ندا َءِ
حل َ
فج ْئ ُت لأرى ما َّ
بك.
لن ت� َ
 ْأكلني؟
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قد َم َ
 الُ � ...أريد � ْأن �أُ ّ
الم�ساعدة.
لك ي َد
ِ
ونَ ،
الح�س ُ
وقال:
�إطم� َّأن
ّ
 �أط���ل َ���ق ع��ل ّ��ي ف��ت��ى م���راه ٌ���ق ال��� ّن���ا َر من
الط ُ
�صيد ،ف�أ�صاب َِت ّ
جناحي
لقة
بارودة
َ
ِ
ٍ
ْ
هذه
الأي�����س��رَ ،وك�س َر ْت ُه.
ف�سقط ُت على ِ
ّ
وفقد ُت قدرتي على ّ
ْ
يران.
الحاف ِة،
الط ِ
َّ
عن ّ
وحط قربَه.
جرة
ال�ش ِ
طا َر ال ّن�سرُ ِ
 ال تقتربْ م ّنيَ .ً
خائفا.
الح�سون
قال
ّ
ْ
أ�صمت ،ودعْ ني �أرى.
��ص الجنا َح الم�صابَ َ
تفح َ
قال:
وبع َد � ْأن ّ
 ���س���أع��ال ُ��ج َ��ك .ال ت��خ ْ
��ف .ث ْ���ق ب���ي .ل ْ��ن
�أ�ؤذيَك.
���ص��ف َ��ق ال�� ّن�����س��رُ ب��ج��ن��اح��ي ِ��ه ال��ك��ب��ي��ري ِ��ن،
وط��ارَ ،ثمّ ع��ا َد حاملاً
بمنقاره القا�سي
ِ
ع��و ًدا خ�شبيًا رفيعًا ،و�ضع َُه على ّ
حاف ِة
���ذة ،وق َ
������ال� - :أع��ط��ن��ي ج��ن��احَ َ
��ك
ال��� ّن���اف ِ
الم�صابَ .
ً
الح�س ُ
متعجبا� ،س� َأل ُه
ون:
ّ
ُ
�ستفعل؟
 ماذاأقل َ
 �ألمْ � ْتخف؟ ْ
ْ
ثق بي.
لك ال

�أم��� َ
��س��ك ال ّن�سرُ ال��ج��ن��ا َح ال��م�����ص��ابَ  ،ر ّك�� َز
ع��ل��ي��ه ال���ع���و َد ال��خ�����ش��ب َّ��ي ال��رف��ي��عَ ،ول ّ��ف ُ��ه
القويَ ،
ّ
بري�شة َ
وقال:
جناح ِه
نزعها من
ِ
ٍ
 �أيمك ُن َك � ْأن تح ّر َكه؟ُ����داوات َ
����ك ل��ي،
 �أج�����ل� ،أ����ش���ك���رُ َك ع��ل��ى م ِالغالية.
ري�شت َك
وعلى
ِ
ِ
داعي لهذا.
 الَ
 ي����ا ن�������س���رُ  ،ب َّ������ذه ال ّ��ل��ح��ظ ِ��ة
�����ت م���ن ُ���ذ ه ِ
�صديقي.
 �أ� ُّعائلت َك؟
أقل َك �إلى
ِ
 ّحق ًا؟!
ال�صغيرَْ � ،
إ�صعد على
 نعم ،يا�صديقي ّ
َ
وتم�س ْك بري�شي.
عنقي
ّ

َ
الح�سو َن
قال ال ّن�سرُ  ،و�أحنى ر�أ�سَ ُه رافعًا
ّ
ع���ن ح ّ
���ذة ،وط�����ا َر ب���ه ع��ال��ي ً��ا.
���اف ِ���ة ال��� ّن���اف ِ
فامتلأَ
الح�س ُ
ون فرحً ا� ،شاكرًا خال َق ُه
ّ
الكبير الذي �أنق َذ ُه َ
من
الم�سعف
على
ِ
ِ
ً
�سالما.
عائلت ِه
البرد ،و�أعا َد ُه �إلى
ِ
ِ
َ
ْ
ق�ص ِتها،
ب��ع�� َد �أن �أن��ه ْ��ت «�آم�����ال» ك��ت��اب��ة ّ
أوراقها ،وقامَ ْت عن
و�ضع َِت القل َم على � ِ
طاولتها وهي تر ّد ُد :غد ًا� ،أُ ّ
الق�ص َة
ّ
�سلمُ
ِ
�إل�����ى ال��م��ع ّ��ل��م ِ��ة ل��ت��ن�����ش�� َره��ا ف���ي م��ج ّ��ل ِ��ة
المدر�سة.
ِ
كن عو ًنا ّ
رب ْ ،
محتاج .
لكل
يا ُّ
ٍ
ديانا جورج حنون
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�أفالم

Moana is a 2016 American computeranimated musical adventure film produced by Walt Disney
Animation Studios and released by Walt
Disney Pictures. The 56th Disney animated
feature film, was released theatrically in
the United States on November 23, 2016, to
positive reviews from critics, with particular
praise going towards its animation, music,
and vocal performances. The film went
on to gross over $645 million worldwide.
At the 89th Academy Awards, the film
received two nominations for Best Animated
Feature and Best Original Song («How Far I›ll
Go”).
It tells the story of Moana, the strong-willed daughter of a
chief of a Polynesian village, who is chosen by the ocean itself
to reunite a mystical relic with the goddess Te Fiti. When
a blight strikes her island, Moana sets sail in search of Maui,
a legendary demigod, in the hope of returning the relic to
Te Fiti and saving her people. The plot is original, but takes
inspiration from Polynesian myths.
What is the main idea of Moana?
The theme of Moana is self discovery and finding your
way. The story is wonderfully written. It follows Moana and
her journey of discovering who she is while trying to save her
village.
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Moana
movie
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لغات

اللغة الأملانية
اللغة الألمانية هي �إحدى اللغات الجرمان َيّة الغرب َيّة ،وه��ي ثاني �أكثر اللغات
��ورة رئ��ي�����س�� َيّ��ة في دول
الجرمانية تحدث ًا ون��ط��ق�� ًا بعد الإن��ك��ل��ي��زي��ة.
ُ
تنت�شر ب�����ص ٍ
�أورو َبّ��ا الو�سطى ،فهي اللغة الر�سمية لجمهور َيّة �أَلمانيا اال ّتحاد َيّة ،وجمهور َيّة
ال ّ َنم�سا ،و�إمارة ليختن�شتاين ،و ِ�إحدى اللغات الوطن َيّة ل�سوي�سرا ،و ِ�إحدى اللغات
ال ّ َر�سم َيّة للوك�سمبورغ ،وكذلك ِ�إح���دى اللغات ال ّ َر�سم َيّة لبلجيكا وغيرها من
الدول.
الألمانية لغة ا�شتقاقية ت�شتمل على �أربع حاالت نحوية للأ�سماء وال�ضمائر
وال�صفات (الرفع والن�صب والإ�ضافة والجر) ،وث�لاث��ة �أج��ن��ا���س (م��ذك��ر وم���ؤن��ث
وم��ح��اي��د) .وينق�سم الإ���س��م فيها م��ن ح��ي��ث ال��ع��دد �إل���ى م��ف��رد وج��م��ع ،وتنق�سم
الأفعال �إلى �أفعال قوية و�أخ��رى �ضعيفة .ت�شتق الألمان َيّة غالبية مفرداتها من
الجرماني القديم لعائلة اللغات ال��ه��ن��دو�أوروب�� َيّ��ة ،ويُ �شتق ق�سم �آخ��ر من
ال��ف��رع
ّ
مفرداتها من الالتين َيّة واليونان َيّة ،وهناك عدد �أقل من اال�ستعارات الم�أخوذة من
الفرن�سية والإنجليزية الحديثة.

ُت���ع���د ال��ل��غ��ة الأَل���م���ان��� َيّ���ة �إح����دى� أه����مّ
ل��غ��ات العالم ،فهي اللغة الأم لأكثر
من مئة مليون �شخ�ص حول العالم،
واللغة الأم الأَكثر انت�شارًا في ال ِإتحاد
أوروبّ�������ي .وت�������ح�������ت ّ
�������ل ب����الإ�����ش����ت����راك
ال ِ
مع الفرن�س َيّة المرتبة الثانية ك�أكثر
ل���غ���ة �أج���ن���ب���ي���ة ���ش��ائ��ع��ة ف����ي ال ِإت����ح����اد
أوروبّ��ي بعد الإنكليز َيّة .ما يجعلها
ال ِ
أوروبّ���ي
ثاني �أكبر لغة في الإت��ح��اد ال ِ
ّ
متحدثيها
م��ن ح��ي��ث م��ج��م��وع ع���دد
الأ���ص��ل��ي��ي��ن وال���ذي���ن يتع ّلمونها بعد
اللغة الإنكليز َيّة.
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ريا�ضة

جون �سينا امل�صارع
واملمثّل املحبوب

ج��������ون ف���ي���ل���ي���ك�������س �أن�����ت�����ون�����ي ���س��ي��ن��ا
االبن بالإنكليزية John Felix
 Anthony Cena Jrولد في 23
ني�سان  ،1977وهو ممثل� أميركي من
�أ�صل� إيطالي � -إن��ك��ل��ي��زي ،وع���ازف
هيب هوب وم�صارع محترف م�سجل
حاليًا في �شركة الم�صارعة العالمية
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الترفيهية المعروفة ب��ـ ()WWE
دبليو دبليو �إي.
بعد �أن تخرج من �أكاديمية «كو�شنغ»
��س��ج��ل
ّ � ،Gushing Academ
ف��ي كلية «�سبرنغفيلد » Sprin g
 field Collegeف�����ي م���دي���ن���ة
«�سبرنغفيلد ما�سو�شو�ست�س» .و�أوقع
ت���أث��ي�� ًرا ف��ي الريا�ضات
ال��ج��ام��ع��ي��ة م��ث��ل ك��رة
ال����ق����دم .ت���خ���رج ���س��ن��ة
 1998بدرجة عالية
ف������ي ِع������ ْل������م وظ����ائ����ف
�أع���������ض����اء ال���ت���م���ري���ن.
ب����ع����د ذل�������ك ب��������د�أ ف��ي
الإه�����ت�����م�����ام ب�����ك�����م�����ال
الأج�����������������س��������ام .ت������زوج
م���ن ن��ي��ك��ى ب��ي�لا وه��ي
م�������ص���ارع���ة وراق�������ص���ة
في �إتحاد الم�صارعة
ال��ت��رف��ي��ه��ي��ة و�أن���ج���ب
م���ن���ه���ا ط����ف��ًل�اً ول���ك���ن
انف�صال م�ؤخ ًرا.

ك��ان��ت ب���داي���ات �سينا �صعبة للغاية
ويعتبر م��ن الم�صارعين الكادحين
و�أ�����ص����ح����اب ال����ط����م����وح ،وم�����ن �أ���ش��ه��ر
�أق���وال���ه «ال ت�ست�سلم �أب������د ًا»��� .ش��ارك
ج��������ون ����س���ي���ن���ا ف������ي ِ 2,247ن��������زال
�إج���م ً
���اال ِط����وال م�����ش��واره الإح��ت��راف ّ��ي
ف��ي ال��م�����ص��ارع��ة ال��ح ّ��رة الممتد من
ع�����ام (1999-2020م)؛ وت���م ّ���ك���ن

م���ن ال���ف���وز ب��ن�����س��ب��ة  78.6%م��ن��ه��ا.
بطوالت
ح�صل ج��ون �سينا على العديد من
ال��ب��ط��والت ف���ي ال��م�����ص��ارع��ة ال��ح��رة،
منها بطولة العالم للوزن الثقيل 16
م��رة وب��ط��ول��ة ال��والي��ات المتحدة 5
م������رات ،وك�����ان �آخ����ره����ا ف���ي م��ه��رج��ان
ل��ي��ل��ة الأب���ط���ال Night of 2015
� ،Championsإ�ضاف ًة �إلى
بطولة ال��ف��رق  4م���رات� ،أم��ا
في ال�سينما فقد قام بتمثيل
مجموعة من الأف�لام ،منها
ف���ي���ل���م «ذا م�����اري�����ن» (The
 )Marineو” 12راوندز”
( 12 )2009جولة ،و�أطلق
�أل�������ب�������وم�������ه ف����������ي ال����������راب «ال
ي�����م�����ك�����ن�����ك �أن ت���������ران���������ي»
(You Can’t See Me).
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�شخ�صيات

املخرتع
جورج وي�ستنغهاو�س

د .محمد قبي�سي
وُ لد جورج وي�ستنغهاو�س في  6ت�شرين
الأول من العام  1846في نيويورك.
�أج��ب��رت��ه ال���ح���رب الأه��ل��ي��ة ال��خ��دم��ة
ف���ي ال��ج��ي�����ش وب��ع��د ذل���ك كمهند�س

18

م�ساعد ف��ي ال��ب��ح��ري��ة .ح�صل على
�أول براءة �إختراع عن اختراع محرك
ب��خ��ار دوّار ف��ي ال��ع��ام  .1865ب���د�أت
م�ساهماته الرئي�سية ب��اخ��ت��راع��ات
ت����دور ح���ول ���س�لام��ة ال�سكك
ال���ح���دي���دي���ة ،و�أب����رزه����ا ن��ظ��ام
ف���رام���ل ال����ه����واء ال��م�����ض��غ��وط
(ت��م ت�سجيل ب���راءة اختراعه
ف��ي ال��ع��ام  )1869وال���ذي كان
بمثابة و�سيلة �آمنة لإيقاف
ال���ق���ط���ارات .ك���ان���ت ال��ف��رام��ل
ال��ه��وائ��ي��ة ب��دي�ًل�اً ع��ن طريقة
ال���ك���ب���ح ال�����ي�����دوي ال��م��زع��ج��ة
و�أ�صبحت في نهاية المطاف
معيا ًرا للأمان لي�س فقط في
�أميركا ولكن � ً
أي�ضا ،في كندا
و�أوروبا.
ب������ع������د ت�������أ�������س������ي�������������س �����ش����رك����ة
Westinghouse Air
 ، Brakeابتكر و�ستنغهاو�س
م���ح���ر ًك���ا دوّا ًرا ،م��م��ا ���س��اع��د
ق��������ط��������ارات ال���������ش����ح����ن ال����ت����ي

خ��رج��ت ع��ن الق�ضبان ع��ل��ى ال��ع��ودة
�إل������ى م�������س���ارات���ه���ا  ،ب���الإ����ض���اف���ة �إل����ى
جهاز “� ”frogسمح ل���ل���ق���ط���ارات
بال�سفر عبر ق�ضبان التو�صيل .ابتكر
وي�ستنغهاو�س � ً
أي�ضا� ،صمامً ا �ساعد
ف��ي ت��ح��وي��ل ال��غ��از ال��ع��ال��ي ال�ضغط
�إل��ى منخف�ض ال�ضغط .وبعد تلك
التجربة ،حوّ ل انتباهه �إلى الكهرباء،
م��ع��ت��ق ً��دا �أن ه��ن��اك
ط�����ري�����ق�����ة م���م���اث���ل���ة
ي����م����ك����ن �أن ت���������و ّزع
الطاقة للإ�ستخدام
على نطاق وا�سع.
ً
واثقا
وبما �أن��ه ك��ان
م��������ن �أن ت����ط����وي����ر
ت�����ق�����ن�����ي�����ة ال������ت������ي������ار
ال����ك����ه����رب����ائ����ي ،ف��ق��د

�أ� ّ������س�������������س وي���������س����ت����ن����غ����ه����او�����س ����ش���رك���ة
Westinghouse
Electric
 Companyفي العام  .1886وفازت
ال�شركة بعر�ض بناء نظام مو ّلد وا�سع
ال��ن��ط��اق ،ي�ستخدم الطاقة المائية
ل�شالالت  Niagaraويحوّ لها �إل��ى
طاقة كهربائية لأغرا�ض متعددة.
على الرغم من ازده���ار �إمبراطورية
وي�����س��ت��ن��غ��ه��او���س ال��ت��ج��اري��ة
ل�����س��ن��وات � ،اّإل �أن ح��ال��ة من
ال�����ذع�����ر ال����م����ال����ي ال���ك���ارث���ي
ف����ي ال����ع����ام � ،1907أج����ب����رت
المخترع على قطع جميع
عالقاته بحلول العام .1911
ثم بد�أت �صحته في التحوّ ل
نحو الأ�سو�أ �إلى �أن توفي في
� 12آذار من العام .1914
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�صحة

فريو�س �إلتهاب
الكبد «الإباتيت»
يعد الكبد من الأع�ضاء الحيوية المهمة في ج�سم الإن�سان الذي ي�ساعد على تنقية الج�سم
من ال�سموم ،و�إف��راز البيليروبين ،وتك�سير الكربوهيدرات والدهون والبروتينات ،والعديد من
الوظائف الأخرى المهمة.
لكن قد ي�صاب بع�ض الأ�شخا�ص بعدوى فيرو�سية �أو �أ�سباب �أخ��رى محتملة قد ت���ؤدي �إلى
الإ�صابة بالتهاب الكبد ،والذي بدوره ي� ّؤثر �سلبًا على وظائف الكبد.
هناك � 5أنواع من التهاب الكبد الفيرو�سي ،ويعد كل نوع مختلف عن الآخر:التهاب الكبد ()A
التهاب الكبد ( )Bالتهاب الكبد ( )Cالتهاب الكبد ( )Dالتهاب الكبدـ ()E
�أبرز الأ�سباب التي قد ت�ؤدي للإ�صابة بالتهاب الكبد،هي :
تناول جرعات زائدة من الأدوية �أو الكحول.
ينتقل التهاب الكبد  Aعن طريق تناول الطعام �أو الماء الملوّث ببراز �شخ�ص م�صاب بالتهاب
الكبد�أ .A
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ينتقل �إلتهاب الكبد  Bمن خالل مالم�سة �سوائل الج�سم التي تحتوي على فيرو�س التهاب
الكبد  Bمثل الدم.
ينتقل �إلتهاب الكبد  Cمن خالل الإت�صال المبا�شر ب�سوائل الج�سم الم�صابة بالفيرو�س .ويعد
التهاب الكبد Cمن �أكثر �أنواع العدوى الفيرو�سية المنقولة بالدم.
يعرف �إلتهاب الكبد  Dبا�سم �إلتهاب الكبد دلتا ( ،)Delta hepatitisوهو مر�ض خطير
ينتقل م��ن خ�لال االت�صال المبا�شر ب��دم الم�صاب .ويعد ه��ذا ال��ن��وع ن���ادرًا وق��د يحدث فقط
بالتزامن مع التهاب الكبد .B
ً
وخ�صو�صا في الأماكن التي تعاني من �سوء ال�صرف
�إلتهاب الكبد  Eوينتقل عن طريق الماء
ال�صحي.
يتم تحديد العالج بنا ًء على النوع الذي يعاني منه المري�ض ،وما �إذا كانت العدوى حادة �أو
مزمنة ،وت�شمل في الغالب على و�صف الأدوية الم�ضادة للفيرو�سات.
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معلومة

فوائد و�أ�رضار
مزيل العرق
تحتوي معظم �أن���واع م��زي�لات ال��ع��رق على
م��ادة الألومنيوم ،والتي تعمل على تقليل
ّ
والتخل�ص
كمية العرق المفرزة من الج�سم،
من الرائحة الكريهة الناتجة عنه .وعلى
ال���رغ���م م���ن ا���س��ت��ع��م��ال م��ع��ظ��م الأ���ش��خ��ا���ص
لمزيالت العرق ب�أنواعها المختلفة� ،إال � ّأن
ّ
متعلقة بفوائدها وم�ضارها
هناك �أقاويل
ع��ل��ى ال��ج�����س��م .م��ن ه��ن��ا نن�صح با�ستعمال
الأ�صناف الجيّدة منها والخالية من مادة
الألومنيوم.
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فوائدها
تتجلى ال��ف��ائ��دة الأ�سا�سية لمزيل العرق
ب��ك��ون��ه ي��ع��م��ل ع��ل��ى ال��ت��خ��ل�����ص م���ن رائ��ح��ة
العرق ويعمل على �إخفائها ،بفعل الروائح
ال��ع��ط��ري��ة ال��ت��ي ت�ستعمل ع��ن��د ���ص��ن��اع��ت��ه.
كما �أن��ه يمنع ت�شكل بقع العرق المزعجة
ع��ل��ى ال��م�لاب�����س وب��ال��ت��ال��ي ت��ف��ادي الإح����راج
الم�صاحب للتعرق.
�أ�ضرارها
ي���ؤدي ا�ستعمال مزيل العرق �إل��ى الإ�صابة
بان�سداد تمام في الغدد العرقية ،وبالتالي
الإ���ص��اب��ة ب��الإل��ت��ه��اب��ات وال��ت��ل�� ّوث��ات ال��ح��ادة
والتي قد تكون خطيرة �أحيا ًنا؛ لأن الج�سم

ال ي��ت��م��ك��ن م����ن ال��ت��خ��ل�����ص م����ن ال�����س��م��وم
الموجودة في العرق.
يف�ضل �أن يتجنب ال��م�����ص��اب��ون ب���أم��را���ض
الكلى ،والذين يتلقون عالج غ�سيل الكلى
ا�ستعمال م��زي��ل ال��ع��رق ال���ذي يكتب عليه
antiperspirant؛ لأن الأل���وم���ن���ي���وم
ال�����م�����وج�����ود ف����ي����ه ي���م���ك���ن �أن ي�����������ؤدي �إل�����ى
الت�أثيرعلى الكلى وت��ف��اق��م ال��م��ر���ض نحو
الأ�سو�أ.
من الممكن �أن تت�سرب كمية كبيرة ن�سبيًا
من �أمالح الألومنيوم الموجودة في مزيل
العرق ،من خالل الجروحات ال�صغيرة في
الجلد �إل��ى داخ��ل خاليا الج�س م و�إح���داث
تفاعالت ت�ؤدي �أحيا ًنا �إلى بع�ض الأمرا�ض.
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ق�صة

هني ًئا َ
لك
�شجاع ُت َك وحكم ُتك
���س��ام ٌ��ر وط ٌ
��ان،
�����اران ���ص��دي��ق ِ
�����ارق ج ِ
وت�شاء
يعي�شان ف��ي مب ًنى واح ٍ���د.
ُ
ِ
َ
ُ
َ
ال���م�������ص���ادف���ة � ْأن ي���ت���م��� ّي���ز ����س���ام ٌ���ر
ٌ
طارق
والحكمة ،فيما
بال�شجاعة
ِ
ِ
���ان وم���ت���ه���وّ ٌر .ف��ل�����س��ام ٍ��ر غ��رف��ةٌ
ج���ب ٌ
خا�ص ٌة ِبه ينامُ فيها وح��ده ،بينما
ّ
ٌ
ٌ
ٌ
ُ
واحدة
ثانية
يرف�ض �أن تم َّر
طارق
لي ً
ُ
وي�صر على
يكون فيها وحده،
ال
ُّ
� ْأن يبقى ُ
العائلة.
��راد
معه �أح ُ��د �أف ِ
ِ
ك��م��ا ���س��ام ٌ��ر يُ ��ح��� ُ
��س��ن ال��ت�����ص ّ��ر َف في
���������ات ال���ح���رج ِ���ة :م�����ر ًة �أ����ض���ا َع
الأوق ِ
َ
المنزل ،فطلب
العودة �إلى
طريق
ِ
ِ
أحد الما ّر ِة � ْأن ي�ستخد َم هاتفه
من � ِ
ال��خ��ل َّ
��ال ب���أب��ي��ه ل��ي���أت َ��ي
��وي ل�ل�إ ّت�����ص ِ
ٌ
ُ
طارق،
البيت .اما
وي�صطحبه �إلى
ِ
ُ
وينفجر
فيرتبك
و�ضع كهذا،
في
ُ
ٍ
ً
ومرتجفا خ��و ًف��ا ،وي�ساعد ُه
ب��اك�� ًي��ا
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د .بطر�س �شالال

النا�س على ّ
م�شكلته.
حل
ِ
ُ
وح َ
��ت�لاف.
���دث م��ا ي��� ّؤك ُ��د ه��ذا الإخ
ٌ
ففيما َ
وطارق يُ ّ
ران
�سامر
كان
ٌ
ح�ض ِ
إمتحانات� ،سمعا َّ
انفجار،
دوي
لل
ِ
ٍ
ال�ستك�شاف
ال�شرفة
فخرجا �إل��ى
ِ
ِ
ً
حريقا
ي�شاهدان
الأم ِ��ر .و�إذا بهما
ِ
الجهة
منفرد،في
منزل
يندلعُ في
ٍ
ِ
ٍ
ال���م���ق���اب���ل ِ���ة .ف����أ����س���ر َع ����س���ام ٌ���ر ن��ح�� َو
َ
�أمّ ِ���ه ،و�أخ��ب�� َره��ا بما
ح�صل ،وطلبَ
َّ
الخلوي ،وه��ر َع نح َو
منها هاتفها
���وب .وف����ي ال��وق��ت
ال���م���ن ِ
���زل ال���م���ن���ك ِ
كان ي ّت ُ
نف�سهَ ،
الدفاع
�سة
�صل بم� ّؤ�س ِ
ِ
ِ
ال��م��دن ّ��ي على ال��رق��م  125لتر�سلَ
�صهريجَ �إط��ف��اءٍ ف���و ًرا ،وبال�صليب
��اذ
الأح���م���ر ع��ل��ى ال���رق ِ���م  140لإن��ق ِ
َ
َ
المحتملين ،وب��ق��وى
الم�صابين
الأم ِ����ن ال��داخ��ل ِّ��ي على ال��رق��م 112

للتحقيق وت��ح��دي��د الم�س�ؤولية.
ٍ
���ل �إل����ى م���دخ ِ���ل ذل َ
وم����ا � ْأن و����ص َ
���ك
فوج َئ بامر� ٍأة تخرج
المبنى ح ّتى ِ
مو ْل ِو َل ًة�« :أرجوكم� .أنقذوا ابني...
غرفته!”.
الوحي َد في
ِ
���رار
ل��م ي���ت���ر ّد ْد ���س��ام ٌ��ر ف��ي ا ّت���خ ِ
���اذ ق ِ
���اذ ذل َ
����ك ال�����ص��ب ِّ��ي
ال��م��ج��ازف ِ��ة لإن���ق ِ
��ول �إل��ى
الم�سكين .وان��دف�� َع ل��ل��دخ ِ
َ
كثافة
ب�سبب
ف�شل
��زل ،لك ّنه
ِ
ال��م��ن ِ
ِ
الخارج
ب�سرعة �إلى
ال ّن ِار .فا�ستدا َر
ٍ
ِ
ٌ
ٌ
ُ
مفتوحة.
نافذة
حيث لف َت ْت نظ َر ُه
الم�صادفةَ ،
ثم َة ُ�س ّل ٌم
ولح�سن
كان ّ
ِ
ِ
ف��ي ال��ح��دي��ق ِ��ة .ف���أ���س��ر َع و�أح�����ض�� َرهُ.
الط ُ
حيث ّ
ُ
فل
وه��ا ه�� َو ف��ي ال��غ��رف ِ��ة
َ
كان يبكي مذعو ًرا...

ُ
َ
للنزول على
ال�سبيل
كيف
ول��ك ْ��ن،
ِ
ولح�سن
ال�����س�� ّل ِ��م ح��ام�ًلااً ال��ط��ف َ��ل!
ِ
ال���ح ِّ
���ظ،ف���ق ِ���د و����ص َ
���ل ف�����وجُ �إط���ف���اء
���ي .وه����و ه���� َو �أح ُ
����د
ال����دف����اع ال���م���دن ّ
�سامر ،وي�أخذ
عنا�صر ِه يت�س ّلق نحو
ِ
ٍ
�سيارة
ويتوجه به نح َو
الطفل م ْن ُه،
ّ
ِ
ال�����ص��ل��ي ِ��ب الأح���م ِ���ر ،وي���م ّ���ددُ ُه على
����رب م�ست�شفى،
ح ّ���م���ال ٍ���ة� ...إل���ى �أق ِ
لم َّ
عن ُّ
الدعاءِ
معْ �أمِّ ِ��ه ا ّلتي ْ
تكف ِ
وال��ب��ك��اءِ  .ف��ي��م��ا خ��راط��ي�� َم ال��م��ي ِ��اه
َ
َ
َ
ُت ُ
دقائق .
خالل
الحريق
خمد
���ارق على ّ
 ...ك ُّ��ل ه���ذا،وط ٌ
رفة
ال�ش ِ
ُ
يرتجف خو ًفا وارتبا ًكا...
ُ
�شجاعت َك
هني ًئا ل���ك ،ي��ا ���س��ام��ر،
ُ
وحكمت َك!
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manipulation est sans danger pour vous deux.
Montre les meilleures façons de caresser un animal
de compagnie : Sois calme et parle doucement pour que
l’animal ne se sente pas menacé. Tends la main et caresse
l’animal sur la tête ou touche sa poitrine, mais cela doit être
fait sous la surveillance de tes parents.
Apprends quand ne pas s’approcher des
animaux : par exemple quand le chien
est un étranger vagabond et montre
des signes d’hostilité.
Aide les animaux : La gentillesse
envers l’animal, le nourrir et l’abreuver
te donne un sens des responsabilités.
Inscris-toi auprès des centres de soins pour
animaux : Participe aux campagnes de bénévolat et aux
dons pour les animaux.
Fais des excursions dans les zoos : parcs, réserves
naturelles et fermes.
Enfin, n’oublie pas de s’informer sur ton
animal préféré à travers des
livres, des émissions de télévision
et des films, son nom, ce qui le
rend unique, où il se trouve, ce
qu’il mange et comment il est
soigné, et d’apporter des histoires
sur les animaux à lire.
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Apprendre à respecter les animaux
La bienveillance et l’attention envers les
animaux à un âge précoce, que
ce soit ton animal de compagnie
ou d’autres animaux, t’insuffle
l’amour des autres et la prise de
soin de ceux qui t’entourent.
Voici quelques conseils que
tu peux essayer pour apprendre le
bon comportement et bien s’occuper des
animaux :
Cherche un modèle dans la façon de
traiter les animaux. Observe
ses actions et imite son
comportement. C’est la meilleure
façon d’être gentil et compatissant
avec les animaux, et d’apprendre à
les caresser et à jouer avec eux.
Respecte les règles de manipulation des
animaux :
Ne tire pas l’animal par les oreilles ou la queue.
Ne frappe pas ou ne tente pas de piétiner un animal.
Ne t’approche pas de l’animal
lorsqu’il est en colère.
Demande la permission
avant de détenir un animal
de compagnie, ainsi sa

�إ�ضاءة

من هو املو�سيقار؟

غادة �أبوع�ضل

ال���ل���غ���ة ال���ع���ال���م���ي���ة ال����وح����ي����دة ال���ت���ي
ي�سمعها ويفهمها الإن�سان �أينما كان،
ه��ي المو�سيقى .ت��ل��ك الأن���غ���ام التي
ت��راف��ق��ن��ا ط��ي��ل��ة �أي����ام ح��ي��ات��ن��ا حزينة
كانت �أم فرحة ومهما كانت المنا�سبة،
هنالك دائ��مً ��ا نغمة م��م��يّ��زة ت��ن��مّ عن
وح�س مرهف.
إبداع
ّ
� ٍ
المو�سيقار هو الذي ي�ؤلف �أو يعزف
المو�سيقى ببراعة وحرفية ،وظهرت
�����ر ال����ت����اري����خ �أ�����س����م����اء ع��رب��ي��ة
ع���ل���ى م ّ
وع��ال��م��ي��ة طبعت ب���أل��ح��ان��ه��ا وعزفها
�أج���ي اً
���ال ع��دي��دة ن��ذك��ر م��ن��ه��ا :محمد
عبد الوهاب ،ملحم بركات ،الأخ��وان
رحباني ،ريا�ض ال�سنباطي ،فيفالدي،
واغ����ن����ر ،م�������وزار ،ب��ي��ت��ه��وف��ن وغ��ي��ره��م
ال���ك���ث���ي���ر ،وذل������ك م����ع ت���ط���ور الأن�������واع
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المو�سيقية ت��م��ا���ش�� ًي��ا م��ع متطلبات
الأح�������وال وال����ظ����روف الإج��ت��م��اع��ي��ة.
وان����ط��ل�ا ًق����ا م����ن ذل�����ك ن���ج���د الأن�������واع
المختلفة ال�شعبية �أو المحترفة
�شرقية ك��ان��ت �أم غ��رب��ي��ة ،كال�سيكية،
جاز ،روك ،ميتال ،هيفي ميتال .....
تعتبر المو�سيقى في �أيامنا الحالية
ج��ز ًءا �أ�سا�سيًا من تطوّر ال�شخ�صية
ف�����أ�����ص����ب����ح����ت ت�������د ّر��������س ف��ي
المناهج المدر�سية ،ود ّل��ت
الدرا�سات �أنها ترفع معدل
الذكاء ،كما �أنها تدخل في
العالجات النف�سية لت�ساعد
على التركيز والإ�سترخاء
وتخفيف �أعرا�ض الإكتئاب
وت���������س����اع����د ع����ل����ى ال���ت���م���ت���ع
ب�������ص���ح���ة �أف�����������ض�����ل ،ك��م��ا
تعمل على كبح الإدم��ان
على الألعاب الإلكرونية
والإن��������ت��������رن��������ت وت������ن������اول
ال���ط���ع���ام ب���ط���ري���ق���ة غ��ي��ر
�سليمة.

ي�ستطيع �أي كان �أن يتعلم المبادئ
الأ���س��ا���س��ي��ة ل���ه���ذه ال��م��ه��ن��ة وي�����ص��ب��ح
ه�����اويً�����ا ل��ل��م��و���س��ي��ق��ى  ،ول����ك����ن ل��م��ن
ي��رغ��ب ف��ي الإح����ت����راف ،فعليه � ً
أوال
أذن
�أن ي��ك��ون �شغو ًفا ب��الأل��ح��ان ،ذو � ٍ
مو�سيقية مرهفة ثم عليه ان يتابع
درا�سات جامعية متقدمة ت�صل �إلى
� 6سنوات ،ت�شمل ت��اري��خ المو�سيقى
والنقد المو�سيقي �إ�ضافة �إلى �إتقان

العزف على الآالت المتنوعة .
ف���ي ل��ب��ن��ان �أن�����ش��ئ ال��م��ع��ه��د ال��وط��ن��ي
العالي للمو�سيقى (الكون�سرفاتوار)
ف��ي ال��ع��ام  1995وي�����ض��م ع���دة �أق�����س��ام
منها :ق�سم الآالت والأورك�سترا وقيادة
الأورك�������س���ت���را ،الأورك�������س���ت���را ال��وط��ن��ي��ة
ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة ،ق�����س��م ال��غ��ن��اء الأوب���رال���ي
وال��ك��ورال ،ق�سم الأب��ح��اث والدرا�سات
والن�شر ،ق�سم العلوم المو�سيقية.
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ا�شغال يدوية
tout autour des bâtons. Pliez
chacun des bords autour des
bâtons.
4 : fixez la voile du cerf-volant
Collez les 4 bords du cerfvolant.
5 : renforcez les 4 coins du cerfvolant
Consolidez les coins avec du
scotch et des gommettes pour que
votre joli cerf-volant résiste au
vent.
6 : décorez votre cerf-volant
Vous pouvez le personnaliser
avec des gommettes, ou bien le
colorier avec des feutres.
7 : équilibrez votre cerf-volant
Fixez un fil sur le bas du cerfvolant pour créer la « queue «
volante et collez-y des gommettes
de part et d’autre du fil.
Votre cerf-volant est terminé !
Il est prêt à voler dans le ciel
de l’été, sur la plage ou à la
montagne.
Profitez d’un temps venteux, mais
pas trop, pour faire voler votre joli
cerf-volant.
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Comment faire
un cerf-volant!
Matériel
Papier de soie, voire du papier
crépon.
4 pics à brochettes en bois.
Colle.
Gommettes ou feutres.
Ruban adhésif.
Étape
1 : fabriquez les baguettes du
cerf-volant
Créez 2 longues baguettes pour
la structure en juxtaposant les
2 baguettes plus petites et en les
collant. L’une des baguettes doit
être plus longue que l’autre.
2 : fixez les baguettes en croix
Utilisez un fil et gardez de la
longueur pour pouvoir le faire
voler, au moins 2 m de longueur.
3 : découpez la voile du cerfvolant
Posez l’armature du cerf-volant
sur le papier soie, et découpez la
forme en losange du cerf-volant
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جميع الألعاب والأفكار
من ت�صميم و�إعداد :جوزف كرباج

الدوائر الخم�س
� -١صقر
 -٢فقر

ً
� ً
وعموديا
أفقيا

حلول �ألعاب العدد 342

 -٣وقت
 -٤لقي
� -٥سقم

كلمة ال�سر
رياق

الكلمة الزائدة
�سال�سة

حل م�سابقة العدد 341

 -1اميل زوال  -2-ريفون  -3-يو�سف  -4-ياقوت  -5-زر  -6-ويالتهم ّ -7-
لف ،موقد  -8-اوزون  -9-حداد
بنتيجة القرعة التي �أُجريت بين �أ�صحاب الحلول ال�صحيحة لم�سابقة العدد  341فاز بـ:
الجــائزة الأولى :ماريا علي م�صطفى رم�ضان � 100ألف ليرة لبنانية.
الجائزة الثانية  :نبال ال�شيخ � 100ألف ليرة لبنانية.

1
2
3
4
5
6
7

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.
ً
� ً
وعموديا:
أفقيا
9
8
7
6
5
4
3
2
1
 -١بلدة ا�صطياف لبنانية.
 -٢ف�سحة مت�سعة ل�سباق الخيل
 -٣اال�سم الأول لرئي�س وزراء لبناني
�سابق
 -٤ماركة هواتف خلوية
 -٥حرف جزم
 -٦حيوانات �ضخمة منقر�ضة
 -٧من �أطراف الج�سم ،تكثر على
ال�شواطىء
 - ٨ا�سم للجر�س
 -٩عائلة الرئي�س في ()٣
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حل ال�شبكة:
 �سالم  -يد  -لم  -تمام  -رمال -ناقو�س  -بيت الدين  -هواوي  -ميدان
 -دينو�صور.
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الأ�سم:
العنوان:
المدر�سة:

ق�سيمة ا�شرتاك العدد 343
العمر:

الهاتف:

 ميالنو  -اليمام  -ينازله  -قيادية  -الوليد  -الجوال  -مناديل  -لبناني  -نواليه -ان�شقاق
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ّ

ا �ص
ا
ل �ص

ت

�ص خ
ا �ص ن ا

ق ع
ت ل �ص ا

�ص ا ح �ص �ص ا �ص
ق ب ا
�ص ل ل ت
ا �ص و ا ا ت م �ص ي ا
ا خ ا
ر �ص ا

ا م

اخت�صا�ص  -امت�صا�ص  -انتقا�ص  -امتعا�ص  -اخال�ص  -ر�صا�ص  -ق�صا�ص  -البح�صا�ص
كلمة ال�سر م�ؤلفة من � ٦أحرف :من �أنهر لبنان
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ً

ً
ً

 -1حمد اهلل
 -٢اول ولد للأبوين
 -٣يقود مباريات كرة القدم
وغيرها
 -٤يدخل في �صناعة
الحلويات
 -٥حلت العقدة

ك
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