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إن أفضــل مــا يُزيــن الحيــاة ويجّملهــا 
ــع كل  ــل م ــت تتفاع ــها وأن ــو أن تعيش ه
مــن حولــك بصــورة إيجابيــة تجعلــك 
اإلنســانية،  والمبــادئ  بالقيــم  تشــعر 
ــى الكرامــة  ــم تتجل ــك القي ومــن خــال تل
اإلنســانية، وكذلــك تظهــر المواهــب التــي 

ــان. ــا اإلنس ــى به يتحل
وإيمانــاً منّــا بقيمــة اإلرث الحضــاري 
والمخــزون  الثميــن  والكنــز  والثقافــي 
التاريخــي لجريدتنــا “حمــص” العريقــة، 
وهــي تُعتبــر مــن أقــدم الجرائــد ووســائل 
اإلعــام المكتوبــة فــي حمــص، ال بــل 
ــا  ــخ صدوره ــود تاري ــي ســوريا؛ إذ يع ف

للعــام 1909.
وبعــد هــذا االنقطــاع القســري عــن 
الصــدور لمــدة عشــرة أعــوام، بســبب 
التــي  القاســية  واألوضــاع  الظــروف 
مــّرت بنــا وجعلــت جريدتنــا تصمــت عــن 
ــث تعــّرض مقّرهــا للقصــف  ــكام، حي ال
والخــراب والدّمــار مــن قِبـَـل المجموعات 
وكافــة  المطبعــة  وخســرنا  اإلرهابيــة، 

المخاض العسير
حــرب ظالمــة، مــوت، تهجيــر، أمــراض، تدميــر، 

أزمــة اقتصاديــة خانقــة...
أن  أبينــا  والتحديــات  الصعوبــات  هــذه  رغــم 
ــا  ــأس، أصرين ــة الي ــة المــوت، وثقاف نستســلم لثقاف
علــى البقــاء والتقــدم إلــى األمــام وعــدم التراجــع 
واالنكفــاء والوقــوف مستســلمين، تابعنــا بهمــة 
عاليــة مســيرة أجدادنــا الذيــن نفخــر بهــم مؤسســي 
جريــدة حمــص العريقــة، لنجــدد شــبابها اليــوم 
عبــر موقــع إلكترونــي لتعــود إلــى ســابق عهدهــا، 
لســان حــال أبنــاء مدينــة حمــص، وصلــة الوصــل 
حــدود  وخــارج  داخــل  أقرانهــم  وبيــن  بينهــم 

ــن. الوط
ــا، اســتطعنا  ــارات التــي تحيــط بن رغــم كل االنهي
بجريدتنــا  لنعــود  وتصميــم  بعــزم  تجاوزهــا 
“حمــص” عبــر شــبكة اإلنترنــت التــي ال حــدود 
جغرافيــة لهــا لتصــل إلــى كل حمصــي، وســوري 

ــة. ــم كاف ــاء العال ــي أرج ــي ف وعرب
أكبــر  والمســؤولية  جــداً،  كبيــراً  كان  التحــدي 
ــة  ــدة حمــص رمــز مــن رمــوز الصحاف ألن جري
الســورية وعامــة فارقــة فــي تاريــخ المدينــة، 
أرشــيفها الغنــي يحمــل فــي طياتــه عبــق التاريــخ 

ــداد. ــة األج ــة وثقاف وأصال
ولكــن رغــم ذلــك قبلنــا التحــدي وبدأنــا العمــل 
وبضــرورة  الجريــدة،  بهــذه  آمــن  كفريــق 
اســتمرارها ألهميتهــا الوطنيــة قبــل كل شــيء، 
ألنهــا المنبــر اإلعامــي الــذي اتســم بالشــفافية 
انتشــاراً  األوســع  ممــا جعلهــا  تاريخــه،  عبــر 
ــرب الحمصــي  ــي المغت ــة حمــص وف داخــل مدين

والســوري بشــكل عــام.
واجتماعــات  لقــاءات  ومتابعــة،  وســهر  جهــد 
ــاب ومفكريــن  ــة، تواصــل دؤوب مــع كت متواصل
وأدبــاء وصحفييــن حمصييــن، ألن الهــدف تطوير 
رؤيتنــا وصياغــة مســتقبلنا كمؤسســة إعاميــة 
ــل  ــة قب ــى حمصي ــم لتبق ــة ومتطــورة، واأله حديث

كل شــيء.
ــة عــودة  ــن بأهمي ــن آم ــكل م ــري ل شــكري وتقدي
ــى رأســهم صاحــب الســيادة  ــدة حمــص وعل جري
ــص  ــت حم ــم( ميتروبولي ــو زخ ــوس )أب جاورجي
وتوابعهــا للــروم األرثوذكــس -صاحــب االمتيــاز 
وإيمانــه  ومتابعتــه  لدعمــه  التحريــر-  ورئيــس 

ــدة. ــل الجري ــق عم ــه بفري ــق وثقت العمي
الغســانية  للمــدارس  الشــكر  كل  والشــكر 
األرثوذكســية الخاصــة فــي حمــص، التــي كانــت 
ــي  ــص ف ــدة حم ــاق جري ــي إلط ــم األساس الداع
ــدم  ــو ع ــا وه ــذي واجهن ــر ال ــدي األكب ــل التح ظ

وجــود تمويــل حتــى تاريخــه.
ــب  ــق شــاب تع ــات تعجــز عــن شــكر فري والكلم
ــه باســتمرار  ــط إليمان ــل بشــكل تطوعــي فق وعم
اســتيفانوس  األب  حمــص:  جريــدة  صــدور 
منصــور، غنــوة صائــغ، الشــماس نكتاريــوس 
ــي. ــم، ميشــلين وهب ــي إبراهي ــا ديــب، كاب ســعد، حن
أتــت ســاعة الصفــر اليــوم ســاعة والدة العــدد 
حمــص  جريــدة  ســنة  فــي  األول  اإللكترونــي 
ــري  ــف قس ــد توق ــة، بع ــد المئ ــرة بع ــة عش الثاني
اســتمر تســع ســنين، آمليــن لجريدتنــا االســتمرار 

لمئــات ســنين أخــرى.
ــوت  ــة ال تم ــا مدين ــة جريحــة ولكنه حمــص مدين

ــن تمــوت. ول
عشتم وعاشت سورية وطناً حّراً أبيّاً.

المعــدّات األُخــرى، لكــن عملنــا جاهديــن 
ــا. ــى رخصته ــة عل للمحافظ

ليــس  الجريــدة  إن صــدور  بالطبــع 
باألمــر الّســهل فــي ظــل هــذه الظــروف 
ــدة  ــى للجري ــن تبق ــة. لك المعيشــية الصعب
نكهتهــا الخاصــة وتتميــز أنهــا تحمــل 
ــاً  ــاً وحضاري ــاً ثقافي ــاً، وإرث ــاً تاريخي َعبَق
ــين  ــن والدّارس ــاً للباحثي ــا مرجع يجعانه
والتاريــخ  واألدب  الثقافــة  حقــول  فــي 
والفنــون والرياضــة وحتــى فــي القضايــا 
الوطنيــة، كــوَن الجريــدة هــي وطنيــة 

بامتيــاز.
وألننــا نحفــظ هــذا اإلرث ونعتــز بــه، 
ــيف  ــا بأرش ــة احتفاظن ــن ناحي ــة م خاص
األول  العــدد  منــذ  “حمــص”  جريــدة 
لصدورهــا، ممــا يعنــي أن هــذا اإلرث 
ــاً  ــر مرجع ــادي، إذ يُعتب ــدّر بثمــن م ال يُق
ــة  ــخ مدين ــف مــن تاري ــرن ونيّ أساســياً لق
ربــط  تاريــخ  مــن  وخاصــة  حمــص، 
الجريــدة بحركــة االغتــراب والمغتربيــن 

الذيــن أغنوهــا بمســاهماتهم وكتاباتهــم. 
ُمقيــم  إنســان  لســان حــال كل  وكانــت 

وُمغتــرب، وســتبقى كذلــك.
نأتيكــم اليــوم لنــزّف إليكــم نبــأ صــدور 
ــار  ــا باختب ــد أن بدأن ــاً، بع ــا ورقي جريدتن
ــع  ــى الموق ــاً عل ــرها إلكتروني ــز لنش ممي
األفعــال  ردود  وأتتنــا  بهــا.  الخــاص 
وإقليميــاً  محليــاً  المتنوعــة  اإليجابيــة 
وعالميــاً بالترحيــب بهــا وباالشــتراك فــي 

متابعتهــا.
وهكــذا فإننــا أخذنــا علــى عاتقنــا هــذه 
ــة  المســؤولية التــي نراهــا فــي غايــة الدّق
واألهميــة. وال بُــدَّ لنــا مــن أخــذ هــذا 
القــرار المصيــري الــذي علينــا أن نأخــذه 
جريدتنــا  لتبقــى  أمانــة وصــدق.  بــكل 
ــاً  ــا جميع ــى قلوبن ــة عل ــص” الغالي “حم
ــم والحضــارة  ــارةً للعل ــاً ومن ــاً ُمدّوي صوت

ــة. والثقاف
ونحــن نتـّـكل علــى الــّرّب اإللــه وعلــى 

ثقتكــم الغاليــة للقيــام بهــذا العمل.

جريدة حمص صوت مدوٍّ ومنارة للعلم والحضارة والثقافة
الميتروبوليت جاورجيوس

صاحب االمتياز ورئيس التحرير:
المطران جاورجيوس أبو زخم

مدير  التحرير:
مرهف شهله
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الســيادة  صاحــب  وحضــور  ببركــة 
ميتروبوليــت  زخــم(  )أبــو  جاورجيــوس 
ــم  ــس، أقي ــروم األرثوذك ــا لل ــص توابعه حم
ــداس  ــن 8 آذار 2021، الق ــوم االثني مســاء ي
ــن  ــين األربعي ــد القديس ــبة عي ــي بمناس اإلله
ــي  ــوان ف ــتان الدي ــة بس ــفعاء رعي ــهيداً ش ش

الكاتدرائيــة المســماة علــى اســمهم.

شــارك صاحــب الســيادة فــي الخدمــة 
كاهــن الرعيــة قــدس المتقــدم فــي الكهنــة 
األب أنــدراوس )تامــر(، ولفيــف مــن كهنــة 

األبرشــية األجــاء.
الســيادة  صاحــب  توجــه  عظتــه  فــي 
الرعيــة  هــذه  ألبنــاء  القلبيــة  بالمعايــدة 
ــين  ــن القديس ــدث ع ــاهلل، وتح ــة ب المحروس
األربعيــن شــهيداً مــن جهــة إعطائهم دروســاً 
ــاد  ــان والجه ــات باإليم ــي الثب ــا ف ــة لن عظيم

الروحــي.
وشــرح ســيادته معانــي أيقونــة القديســين 
تعذيبهــم  تــم  وكيــف  شــهيداً،  األربعيــن 
بوضعهــم فــي بحيــرة متجّمــدة، ورغــم ذلــك 
كانــوا ينظــرون نحــو األعلــى راجيــن الــرّب 
اإللــه أن يخفــف وطــأة عذابهــم، وأن يتقبلهــم 

ــه. فــي ملكوت
كمــا وضــح ســيادته أن هللا يقبــل اإلنســان 
ــه، شــرط  ــي أي لحظــة مــن لحظــات حيات ف
ــن  ــب م ــه وطل ــى ذات ــاد إل ــد ع ــون ق أن يك
ربــه أن يقبلــه برحمتــه وبركتــه، فــاهلل ال يــردّ 

ــن وال الخطــأة. الخائبي

وأشــار صاحــب الســيادة إلــى البركــة 
ــا أبرشــية حمــص،  ــز به ــي تتمي ــرة الت الكبي
بوجــود بقايــا مــن رفــات القدّيســين األربعيــن 
ــس  ــر القدي ــى وجــود قب ــة إل شــهيداً باإلضاف

ــي. ــان الحمص إيلي

وبعــد نهايــة كلمــة صاحــب الســيادة أقيــم 
األربعيــن  القديســين  رفــات  لبقايــا  زيــاح 
للتبــرك  الكنيســة، ووضعــت  فــي  شــهيداً 

منهــا قبــل المناولــة المقدســة.

كاتدرائية القديسين األربعين شهيدًا تحتفل بعيد شفعائها            يزن ديب
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برحمة هللا تعالى
يوحنا العاشر

بطريرك أنطاكية وسـائر المشـرق للروم 
األرثوذكس

األنطاكيـة  الكنيسـة  رعـاة  إخوتـي  إلـى 
فـي  حلـوا  حيثمـا  وبناتـي  وأبنائـي  المقدسـة 

الرسـولي الكرسـي  هـذا  أرجـاء 
أيهـا اإلخوة واألبناء الروحيون األعزاء، 
فـي مسـتهل األربعينية المقدسـة، نحني ركبة 
النفـس أمـام الخالـق المعطـاء ونسـكب أمامه 
قديسـيه  شـفاعة  مسـتمدين  التوبـة  عبـراِت 
وطالبيـن معونـة العـذراء مريـم وقائليـن بفـم 
واحـد وقلـٍب واحـد: “يـا رب يـا رب افتح لنا 

بـاب رحمتك”.
هـذا مـا يقولـه خـادم السـر اإللهـي قبيـل 
كل قـداٍس إلهـي، وهـذا مـا نحتـاج دومـاً أن 
نقـول ونحـن على أعتـاب موسـم التوبة الذي 
يعبّـد درب القيامـة. الرحمـة التـي آثرهـا هللا 
علـى الذبيحـة هـي جوهـر الصـوم وكنهـه. 
الـذي  الرحمـة  درب  هـو  الكبيـر  والصـوم 
يقودنـا إلـى صليـب المجـد ومنـه إلـى عتبات 

القبـر الفـارغ. 
“يـا رب يـا رب افتـح لنا بـاب رحمتك”. 

األرثوذكــس  الــروم  كاتدرائيــة  إن 
بحمــص تحمــل اســمهم وتحتفــل بعيدهــم 
أبهــى احتفــال فــي التاســع مــن شــهر آذار 

ــام. ــن كل ع م

وهذه قصة استشهادهم:

ــينيوس قيصــر )308 –  ــك ليس ــا ف لم
323( رباطــه بقســطنطين الملــك بــان 
حقــده علــى المســيحيين واضحــاً فأصــدر 
مراســيم بماحقتهــم والفتــك بهــم. وتنفيــذاً 
ــى المقاطعــات حكامــاً  ــن عل لسياســته عيّ
ــاع  ــرورة اتّب ــم بض ــدّد عليه ــن ش منتخبي
أســلوب القبضــة الحديديــة إزاء أعــداء 
إخضاعهــم  مــن  تمكنــوا  فــإن  األمــة. 
واســتعادتهم فحســناً يفعلــون وإن عانــد 
بحقهــم  فأنــزل  وتصلبــوا  المســيحيون 

ــاً. ــاً وتأديب ــات تهوي ــى العقوب أقس

بــاد  علــى  المعيــن  الحاكــم  أمــا 
فــكان  الصغــرى  وأرمينيــا  الكبــادوك 
اســمه أغريقــوالوس وكان أحــد أكثــر 
الملكيــة. األوامــر  لتنفيــذ  المتحمســين 

ــى سبســطية  ــة اســتدعى إل ــذه الغاي له
-وهــي مقــر إقامتــه- الفيلــق الثانــي عشــر 
فيلــق  أو  النــاري  بالفيلــق  المعــروف 
الرعــد الــذي كان بإمــرة الــدوق ليســياس. 
ــرام  ــم اإلك ــن العســكر تقدي ــب م ــد طل وق
والئهــم  عــن  تعبيــراً  المملكــة  آللهــة 
إال  خضــع  الــكل  وقيصــر.   للوطــن 
أربعــون امتنعــوا ألنهــم مســيحيون. جــاء 

القّديسون األربعون شهيدًا                             م. جورج فارس رباحية

نقولهـا اليوم جوقاً واحداً مع كثيرين. ونسـأل 
عبرهـا رحمـةً إلهيةً ال بشـريةً. نسـأل عبرها 
رحمـةً إلهيـة تُسـكب علينـا بقـدر مـا نرحـم 
أوتينـا  مـا  قـدر  علـى  بعضـاً  بعضنـا  نحـن 
مـن محبـة. نسـأل فيهـا رحمـةً سـخيةً يغدقهـا 
الخالـق علينـا بقدر اتكالنا عليه. نسـأل رحمةً 
مـن إلـٍه طرق كل األبواب مـن أجل خاصنا 
وينتظـر منـا أن نطـرق باب رحمته ليسـكبها 
علينا ويغسـل بها قلبنا ونفسـنا وكياننا. نسـأل 
رحمـةً في موسـم الرحمة اإللهية، في موسـم 
الصـوم الكبيـر الـذي تشـرق فيـه النفوس مع 
الرحمـة  نسـيم  تامـس  إذ  األرض  أزاهيـر 

الربانيـة مزيـاً كل كـرٍب وضيق.
“يـا رب يـا رب افتـح لنا بـاب رحمتك”. 
نقولها بلسـان البشـرية جمعاء، بلسـان الجائع 
والمشـرد، بلسـان الفقيـر والمحتـاج، بلسـان 
الحـروب  ويـات  سـئم  الـذي  الشـرق  هـذا 
وتـاق إلـى سـام يسـوع. نقولها بلسـان الحق 
المذبـوح علـى عتبـات الباطـل. نقولهـا باسـم 
خصوصـاً  ومسـيحييه  الشـرق  هـذا  إنسـان 
نقولهـا بلسـان حـال من هـم علـى المصلوبية 

لئـا ينـوء أحـد تحـت صليـب ضيـق. 
نقولهـا اليـوم وقـد فقدنـا ونفقـد إخـوةً لنـا 
نقولهـا  الحاصـل.  الوبـاء  أحبـاء مـن جـراء 

وفـي القلـب كل مـن غادرنـا إلـى لقيـا وجـه 
باقيـة  أخـرى  إلـى  فانيـة  داٍر  مـن  المسـيح 
وخصوصـاً األحبـة الذيـن قضـوا وغادرونـا 
أرضيـاً مـن جـراء هـذا الوبـاء. نقولهـا وفـي 
الذهـن أولئـك الجنـود المجهولـون، الكـوادر 
األول.  الدفـاع  خـط  والخدماتيـة،  الطبيـة 
نقولهـا سـائلين المسـيح اإللـه أن يرفـع عـن 

الحاضـر. الوبـاء  عالمـه 
مـن  بعبـٍق  الحاضـر  الموسـم  ُرنـا  يذّكِ
تاريـخ المسـيحية فـي هـذا الشـرق. يذكرنـا 
بمسـيحيٍة مشـرقية ارتمـت طـوال ألفـي عـام 
تحـت صليـب رب المجـد. ضيقها من ضيقه. 
بشـرى  مـن  تباشـيرها  آالمـه.  ظـل  آالمهـا 
مـن  مـن رسـله. صبرهـا  أصالتهـا  إنجيلـه. 
إكليلـه. أصالـة  مثـال  إكليلهـا علـى  صبـره. 
شـهادتها من طيبة رسـله ومن نفحة شـهدائه. 
دُم  بشـراه وميرونهـا  أجراسـها مـن جـرس 
قلبهـا الـذي سـكبته فـي األجيال إيمانـاً أصياً 
فواحـاً بعطـر المسـيح وحـاوة العيـش معـه.
وجـرح  الصيامـي  الموسـم  هـذا  ندخـل 
كنيسـة أنطاكيـة ما زال مفتوحـاً وهذا الجرح 
هـو خطـف مطرانـي حلـب يوحنـا إبراهيـم 
وسـط   2013 نيسـان  منـذ  يازجـي  وبولـس 
تعتيٍم شـامٍل على هذا الملف ووسـط سـكوت 

صاحب الغبطة البطريرك يوحنا العاشر الكلي الطوبى

- رسالة الصوم األربعيني المقّدس -

ــن  ــن أماك ــؤالء م ه
مختلفة لكــن وّحدهم 
والحــب.  اإليمــان 
ــم  ــام الحاك ــوا أم مثل
واحــد  كرجــل 
كمصارعيــن  أو 

جــاؤوا ليســجلوا أســماءهم فــي ســجل 
هويتــه  عــن  كشــف  كلهــم  المواجهــة. 

مســيحي(! )أنــا  عينهــا:  بالطريقــة 

األمــر،  أول  أغريقــوالوس،  حــاول 
منوهــاً  الملــق  بالــكام  يســتعيدهم  أن 
قيصــر  لــدى  وحظوتهــم  بشــجاعتهم 
ــوا  ــو خضع ــنات ل ــم بالحس ــداً إياه وواع
ألوامــره. أجابــه القديســون: “إذا كنــا قــد 
حاربنــا بشــجاعة مــن أجــل ملــك األرض 
فكــم يجــب علينــا أن نحــارب، بحميــة 
ــبة  ــة. بالنس ــيد الخليق ــل س ــن أج ــد، م أش
 لنــا ال حيــاة إال المــوت ألجــل المســيح”.
أودع الشــهداء الســجن بانتظــار الجلســة 
التاليــة. جثــوا علــى ركبهــم وســألوا ربهــم 
ــر  ــد ظه ــر.  وق ــدوا المزامي ــون وأنش الع
لهــم الــرب يســوع وقــال لهــم: )لقــد كانــت 
ــى  ــل ال يعط ــن اإلكلي ــنة لك ــم حس بدايتك

لكــم إال إذا بقيتــم أمنــاء إلــى المنتهــى(.

ــم  ــم الحاك ــي أوقفه ــوم التال ــاح الي صب
أمامــه مــن جديــد. عــاد فأســمعهم الــكام 
ــن،  ــد األربعي ــه أح ــدى ل ــول فتص المعس
ــم  ــرج الحاك ــكاذب، فخ ــه ال ــح لطف وفض
عــن طــوره وصــار يغلــي.  لكنــه فــي 

ليســياس  غيــاب 
المباشــر،  القائــد 
وجــد نفســه عاجــزاً 
أي  اتخــاذ  عــن 
حقهــم  فــي  تدبيــر 
وانتظــر،  فتصبــر 
الســجن.  إلــى  األربعــون  أعيــد   فيمــا 
ومــرت ســبعة أيــام ووصــل ليســياس. 
ــي  ــه. ف ــوا أمام ــون ليمثل ــتيق الموقوف اس
ــه،  ــجعاً إخوان ــم مش ــال أحده ــق ق الطري
أعداؤنــا  هــم  ثاثــة  ـن:   كيريّـُ وهــو 
الشــيطان وليســياس والحاكــم. ولكــن مــا 
الــذي يقــدرون عليــه ونحــن أربعــون 

جنديــاً ليســوع المســيح؟

فلمــا رأى ليســياس صابتهــم وثباتهــم 
أمــر بقيــة الجنــود الحاضريــن بكســر 
تحركــوا  إن  ومــا  بالحجــارة.  أســنانهم 
لينفــذوا األمــر حتــى حــل عليهــم روح 
اضطــراب، ودبَّ البلبــال بينهــم فأخــذ 
ــياس  ــا ليس ــاً. أم ــرب بعض ــم يض بعضه
فأثــار المشــهد غيظــه فأخــذ حجــراً ورمى 
ــل  ــم ب ــاً منه ــم يصــب أي ــين فل ــه القديس ب
ــاً.  ــاً بليغ ــه جرح ــم وجرح ــاب الحاك أص
وانتهــى المشــهد بــأن أعيــد الشــهداء إلــى 
الســجن بانتظــار اتخــاذ قــرار بشــأن نــوع 

ــم. ــه به ــي إنزال ــذي ينبغ ــب ال التعذي

القديســين  بتجريــد  الحاكــم  أمــر 
ــى  ــراء عل ــي الع ــم ف ــم وتركه ــن ثيابه م
تبعــد  كانــت  التــي  المتجمــدة  البحيــرة 

دولـي مسـتنكر. نرفـع صاتنـا مـن أجلهمـا 
ومـن أجـل كل مخطـوف.

الرسـولية  بالبركـة  إليكـم  نتوجـه  إذ 
وبولـس،  بطـرس  الرسـولين  عـرش  مـن 
نسـتغفركم، إخوتـي وأحبتـي، فـي هـذه األيام 
المباركـة ونسـأل الـرب القديـر أن يفتـح لنـا 
دومـاً بـاب رحمتـه اإللهيـة. ونضـم صاتنـا 
إلـى صاتكـم سـائلين وقائليـن: “يـا رب يـا 
رب افتـح لنـا بـاب رحمتـك. ولتكـن رحمتـك 
علينـا كمثـل اتكالنـا عليـك. أنـت المبـارك أبد 

آميـن”. الدهـور 
صدر عن مقامنا البطريركي بدمشق 
بتاريخ السابع من آذار للعام ألفين وواحد 
وعشرين.

كان  الغــرض  المدينــة.  عــن  قليــاً 
الناتجــة  الرهيبــة  بــاآلالم  إهاكهــم 
ــاء.  ــك األنح ــي تل ــارس ف ــرد الق ــن الب ع
واســتكماالً للمشــهد جعــل أغريقــوالوس، 
ســاخناً  حمامــاُ  البحيــرة  طــرف  عنــد 
تعريضــاً للقديســين للتجربــة. رد فعــل 
كان  الخبــر  ســماعهم  لــدى  الشــهداء 
ــى  ــرفت عل ــد أش ــم ق ــرح ألن جلجلته الف
 نهايتهــا وســاعة الحــق قــد حضــرت لهــم. 
ــزع القديســون ثيابهــم وألقوهــا عنهــم .  ن
جعلــوا علــى البحيــرة فــي حــرارة متدنيــة 
جــداً. حــرارة اإليمــان بــاهلل وحدهــا كانــت 
تدفئهــم. عانــوا الليــل بطولــه وأخــذت 
فــي  يتجمــد  والــدم  تثقــل  أجســادهم 
عروقهــم وعظمــت آالمهــم. كلهــم تقــوى 
بــاهلل إال واحــد خــارت عزيمتــه فاستســلم. 
فلمــا دخــل غرفــة الميــاه الســاخنة أصيــب 
حــرارة  بيــن  الفــرق  بســبب  بصدمــة 
جســمه وحــرارة الحمــام فســقط ميتــاً لتــوه 
ــاة معــاً.  أمــا  ــا وإكليــل الحي وخســر الدني
التســعة والثاثــون الباقــون فنزلــت عليهم 
مــن الســماء أكاليــل الظفــر . ونــزل أيضــاً 
إكليــل إضافــي لــم يكــن مــن يســتقر عليه.  
أغائيــوس  اســمه  عســكري  رآه  هــذا 
بيســوع.   باإليمــان  ضميــره  فاســتنار 
للحــال خلــع ثيابــه وتعــرى ونــزل لينضــم 
إلــى القديســين مجاهــراً بكونــه هــو أيضــاً 

ــيحي.  مس
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تزامنـاً مـع انقطـاع التيـار الكهربائـي 
التـام فـي شـوارع المدينـة، قـام مشـرفو 
صفحـة “عـن حارتنـا الحميدية ببسـاطة” 
بطـرح فكـرة تسـاعد علـى إنـارة معظـم 
الشـوارع  خاصـة  المنطقـة،  طرقـات 
الفرعيـة فـي الحي. فتمت دراسـة ميزانية 
المشـروع وكانـت ضمن القـدرة المعقولة 
الختيـار جهـاز قـادر علـى حل المشـكلة، 
مـن خـال جمـع التبرعـات مـن األهالـي 
لتغطيـة 140 نقطـة ضمـن حـي الحميدية 
الورشـة  مـن  وجـزء  الديـوان  وبسـتان 

وبنـي السـباعي.
فـي شـباط الماضـي تـم اإلعـان عـن 
المشـروع وجمـع التبرعـات، لكن بسـبب 
جائحـة كورونـا والحظـر الـذي بـدأ فـي 
العـام الماضـي 2020 توقـف المشـروع، 
التبـرع  تـم  التـي  األمـوال  وأُعيـدت 
إلـى  المشـروع  هـذا  إلنجـاز  مسـبقاً  بهـا 

أصحابهـا.
ومـع نهايـة عـام 2020 أعيـد تفعيـل 
فكرة المشـروع حيث القـت ترحيباً كبيراً 
مـن األهالـي، فتـم وضـع طريقة لتسـريع 

مشروع إنارة شوارع حمص القديمة بالطاقة الشمسية              ريتا طحان

آليـة العمل، وهـي جمع التبرعات لشـراء 
الجهـاز فـور اكتمـال جمـع مبلـغ شـرائه، 
وذلك بسـبب صعوبة الوضـع االقتصادي 

والمعيشـي فـي البلد.
تـم البـدء بالمشـروع فـي مطلـع عـام 
2021 بتركيـب 6 نقـاط )أجهـزة( يتضح 

توزعهـا فـي المخطـط المرفـق.
حيـث إن اللـون األحمـر يوضح النقاط 
التي تمـت إنارتها، واللون األزرق النقاط 
التـي لـم تتم إنارتهـا،  واللون األصفر هي 
النقـاط التـي سـوف يتم إنارتهـا خال مدة 
أقصاهـا 10 أيـام، وهـي حوالي 13نقطة.

أمـا اللـون األسـود فهـي النقـاط التـي 
مـن تبرعـات األهالـي بشـكل كامـل. 

أحـد  معمـاري  فـادي  األسـتاذ  أفـاد 
للجريـدة،  المشـروع  فكـرة  أصحـاب 
لتقديـم  أنـه تـم اإلعـان عـن اسـتعدادهم 
الجهـاز وتركيـب نقطـة فـي المـكان الذي 
يريـده األهالي، لكن بشـرط التبرع بسـعر 

كامـاً. الجهـاز 
وقـد تـم التبرع بشـكل كامـل ل 5 نقاط 

ملونـة باللون األسـود على المخطط سـيتم 
تركيبهـا الحقاً.

لديـر  كبيـر  دور  هنـاك  كان  أيضـاً 
بتركيـب  األقدسـين  القلبيـن  راهبـات 
مجموعـة نقـط بمـا يقـارب 30 نقطة حتى 
اآلن، ونحـن نعمـل معـاً للتنسـيق وتغطية 

أكبـر عـدد ممكـن مـن النقـط.
كمـا أشـار معمـاري إلـى دور رابطـة 
أصدقـاء المغتربين في تمويل المشـروع، 
بالدرجـة  المغتربيـن  علـى  واالعتمـاد 
حيـُث  المسـاعدة،  تقديـم  فـي  األولـى 
وصلـت نسـبة تبرعـات المغتربيـن حتـى 

 .%75
الشـكر  معمـاري  األسـتاذ  وّجـه 
للمتطوعيـن وفئـة الشـباب التـي سـاعدت 
مجانـي  بشـكل  األجهـزة  تركيـب  فـي 
ومنهـم )فوج الكشـاف العاشـر( الـذي قام 

ال6. النقـاط  بتركيـب 
الجهـاز  نوعيـة  عـن  الحديـث  وفـي 
الممتـازة  النوعيـة  مـن  الجهـاز  أن  تبيـن 
تخـص  سـنوات  خمـس  لمـدة  والمكفولـة 

اللوح الشمسـي والبطارية و5000 سـاعة 
عمـل ل )الليـد(.

ختـم األسـتاذ معمـاري بقولـه: “نحـن 
حتـى  المشـروع  هـذا  فـي  مسـتمرون 
خـال  ذلـك  يتـم  أن  أمـل  وكلنـا  إنهائـه، 
مـدة زمنيـة افتراضيـة تتـراوح بيـن 5-4 
النقـاط  جميـع  إنـارة  تتـم  بحيـث  أشـهر، 

أعـاه. بالشـكل  الموضحـة 

المهنـدس صالـح عمـران مديـر عـام 
شـركة كهربـاء حمـص لجريـدة حمـص: 
االسـتجرار  مـن  للحـد  جديـدة  إجـراءات 
غيـر المشـروع... تمـت إعـادة   تأهيـل 
بكهربـاء  تحويـل  مركـز   377 وصيانـة 
حمـص ... 142 مليـار أضـرار الشـبكة  

فـي محافظـة حمـص.  الكهربائيـة 
سـاعات طويلـة مـن االنقطـاع وزيادة 
إصـاح  فـي  وتأخيـر  التقنيـن  بسـاعات 
عناويـن  الكهربائيـة.  الشـبكة  أعطـال 
يوميـة لمعانـاة أهالـي حمـص مـن واقـع 
الكهربـاء وغيابهـا أحيانـاً أليام عن بعض 
االحيـاء والقـرى لتكـون السـنة األصعـب 
التـي تمـر علـى أهالـي حمـص مـن ناحية 
فـي  عليهـا  الطلـب  زاد  التـي  الكهربـاء 
ظـل قلـة وصـول كميـات مـازوت التدفئة 

لألهالـي. 
بانتظـار حلـول قادمـة تخفـف األعبـاء 
لتنيـر  الكهربـاء  وتعـود  األهالـي،  علـى 
يسـاهم  الكهربـاء  وجـود  ألن  منازلهـم 
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الخدميـة  المشـاكل  مـن  الكثيـر  حـل  فـي 
االخـرى.

عـام  مديـر  التقـت  حمـص  جريـدة 
شـركة كهربـاء  المهنـدس صالـح عمران 
الـذي أشـار إلـى أن الكثيـر مـن العوامـل 
الكهربائيـة  الشـبكة  واقـع  علـى  تؤثـر 
بحمـص وزيـادة سـاعات التقنيـن ومنهـا: 
للكهربـاء  المشـروع  غيـر  االسـتجرار 
وزيـادة الطلب خال فصل الشـتاء إضافة 

إلـى حمـص. الـواردة  الكميـات  لقلـة 
700 ميغـا أي كهربـاء علـى مدار 24 

ساعة؟؟؟
حيـث أن حصـة حمـص مـن الكهرباء 
يجـب أن تكـون 700 ميغا لتبقى الكهرباء 
دون أي انقطـاع، وحاليـاً حصـة حمـص 
ومـع  ميغـا  و160   150 بيـن  تتـرواح 
وجود ظاهرة االسـتجرار غير المشـروع 
التـي أصبحـت  علـى الشـبكة والتعديـات 
ممـا  فقـط،  ميغـا   90 حتـى  تصـل حاليـاً 
فـي  الكهربائيـة  الشـبكة  النقطـاع  يـؤدي 

وهـدر  األعطـال  واسـتمرار  المحافظـة 
كميـات الكهربـاء المخصصـة للمحافظة. 
تركيـب قواطـع 16 أمبيـر للحـد مـن 

المشـروع. غيـر  االسـتجرار  ظاهـرة 
حمـص  كهربـاء  مديـر  وأضـاف 
حمـص  محافظـة  بيـن  التنسـيق  تـم  أنـه 
مجلـس  وبالتعـاون  الكهربـاء،  وشـركة 
المدينـة ولجـان األحياء للبـدء بتطبيق آلية 
جديـدة للحـد من ظاهـرة االسـتجرار غير 
قواطـع  تركيـب  خـال  مـن  المشـروع، 
تأخـذ  عائلـة  لـكل  أمبيـر   16 باسـتطاعة 
الكهربـاء بشـكل غيـر مشـروع مـع تعهـد 
للشـخص بااللتـزام بدفـع مايترتـب عليـه 
مـن مبالـغ ماليـة عنـد اسـتخدامه للشـبكة 
الكهربائيـة، كمـا سـيتم اإلسـراع بتركيب 
العـدادات لـكل مـن سـجل علـى العـدادات 

الماضيـة. األشـهر  خـال 
المخالفيـن  بحـق  قاسـية  إجـراءات 

التوقيـف حـد  إلـى  تصـل 
إنـه  حمـص  كهربـاء  مديـر  وأوضـح 

يوجـد أكثـر من 6 آالف منزل يسـتجرون 
الكهربـاء بشـكل غير مشـروع وإن اآللية 
الجديـدة التـي سـيتم العمـل علـى تطبيقهـا 
إيجابـاً  سـتنعكس  القادمـة  األيـام  خـال 
الكهربائيـة  الشـبكة  واقـع  تنظيـم  علـى 
كميـات  هـدر  وتخفيـف  واسـتقرارها 

الكهربـاء.
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جولـة خدمية لمحافظ حمص المهندس 
بسـام بارسـيك إلـى قريـة برابـو تضمنـت 
رؤسـاء  ولقـاء  الصحـي  المركـز  زيـارة 
الوحـدة اإلداريـة ومخاتيـر القـرى التابعة 
لبلديـة برابـو )الفايزيـة، الـرام، الربيعـة، 
الحايـك،  األنـوار،  عيصـون،  المحطـة، 
الحيدريـة، أم حارتيـن، شـلوح( باإلضافة 

إلـى الفعاليـات األهليـة.
جملـة  اسـتعراض  تـم  اللقـاء  وخـال 
الخدميـة  واالحتياجـات  المتطلبـات  مـن 
الواقـع  تحسـين  مـن شـأنها  التـي  للقـرى 

جولة خدمية لمحافظ حمص                                                     المكتب الصحفي لمحافظة حمص

شـارك فـي الجولـة معاون قائد الشـرطة، 
وعـدد مـن أعضـاء مجلـس الشـعب، ونائـب 
عـام  وأميـن  التنفيـذي،  المكتـب  رئيـس 

الخدميـة. المؤسسـات  ومـدراء  المحافظـة 

تأميـن ميـاه الشـرب،  الخدمـي وأبرزهـا 
وتعبيـد وتأهيـل بعـض الطـرق الرئيسـية 
العمليـة  مسـتلزمات  وتأميـن  والفرعيـة، 
الزراعيـة مـن مـازوت وأسـمدة وتوسـيع 
القـرى  لبعـض  التنظيميـة  المخططـات 
ألخـرى،  توجيهيـة  مخططـات  وإعـداد 
بعـض  فـي  الصفيـة  القاعـات  وزيـادة 
المـدارس وتقصيـر مسـافة خـط الزيـوت 
دون  التقنيـن  سـاعات  مـن  لاسـتفادة 

الكهربائـي. للتيـار  انقطـاع 
محافـظ حمـص أكـد أن الجولـة تأتـي 

اسـتكماالً لخطـة المحافظـة بزيـارة وتفقـد 
بمختلـف  والتنمـوي  الخدمـي  الواقـع 
مناطقهـا، واالسـتماع لمختلـف المشـاكل 
المؤسسـات  توجيـه  تـم  وأنـه  الخدميـة، 
الخدميـة بمتابعـة جميع الطلبـات، والعمل 
حلـول  بوضـع  الفوريـة  المعالجـة  علـى 
حلهـا  يمكـن  التـي  للشـكاوى  إسـعافية 
مباشـرة، ومتابعـة معالجـة بقيـة الطلبـات 
ووضـع خطـة زمنيـة لمعالجتهـا ومتابعـة 
والمـوارد  اإلمكانيـات  وفـق  تنفيذهـا 

المتاحـة.
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الجميــل،  الزمــن  أيــام  مــن  العــب 
زمــن المواهــب المتميــزة، ابــن مدينــة 
حمــص ونــادي الوثبــة، تــدرج بكافــة 
لعــب  النــادي،  فــي  العمريــة  الفئــات 
لصالــح المنتخــب الســوري مــن عــام 

.1998 عــام  حتــى   1994
وكان  جوخــدار  نــادر  الكابتــن  إنــه 
لجريــدة حمــص معــه الحــوار التالــي:
- مــا رأيــك فــي الــدوري الســوري 
ــى  ــة حت خــال الســنوات العشــر الماضي

ــي؟ ــت الحال الوق
دخــل الــدوري الســوري فــي مخــاض 
مرعــب بســبب تــرك الاعبيــن ألنديتهــم 
وتوقيعهــم عقــود مــع أنديــة خارجيــة، 
ولكــن باإلضافــة لهــذا الواقــع كان هنــاك 
تقصيــر وعــدم اهتمــام بالفئــات العمريــة 
ــن  ــود الســبب لوجــود مدربي ــة ويع اليافع
بالشــكل  التعامــل  قادريــن علــى  غيــر 
ــر  ــك أث ــات، وذل ــذه الفئ ــع ه ــح م الصحي
ــث  ــن حي ــَرق م ــى الِف بشــكل أساســي عل
ــح  ــذي أصب ــاب ال ــع األلع ــم لصان افتقاده

ــادرة. ــة ن عمل
كمــا أن التحكيــم يلعــب دوراً كبيراً في 
ــدوري، فيجــب  ــى مســتوى ال ــر عل التأثي
علــى الحكــم التمتــع بالهــدوء والقــدرة 
علــى احتــواء الاعبيــن، واتخــاذ القــرار 

ــريع.  ــكل س المناســب بش
- مــاذا الذي تحتاجــه ألعابنا الرياضية 
ــدم بشــكل خــاص  ــرة الق  بشــكل عــام وك

حتى تحقق النجاح؟
وجــود اســتراتيجية واضحــة لألنديــة، 
مــع  للجمهــور،  معلنــة  عمــل  وخطــة 
ــي  اســتقطاب رجــال أعمــال ليســاهموا ف

ــاب. ــة األلع ــة بكاف ــم األندي دع
الحاجــة الماســة إلــى ماعــب تدريبيــة 
ــي  ــوادي ف ــة الن ــة كاف ــى تغطي ــادرة عل ق

مدينــة حمــص وريفهــا.
اســتثمار األمــاك واألراضــي التابعــة 
لناديــي الكرامــة والوثبــة بالشــكل األمثــل.
القدمــاء  الاعبيــن  إعــادة 
خبــرة  مــن  لهــم  لمــا  والمخضرميــن 
اللعبــة. مســتوى  رفــع  فــي  تســاعد 
للفئــات  خاصــة  ميزانيــة  رصــد 

حوار مع نادر جوخدار
 نجم كرة القدم الحمصي 
وجيه فرج

أخطاء شائعة
د. جرجس سمعان
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ــاً  ــا أحيان ــة تصادفن ــا اليومي ــي حياتن ف
اعتدنــا  وقــد  عابــرة  صحيــة  مشــاكل 
خاطــئ بشــكل  معهــا  التعامــل   علــى 
منهــا.  بعضــاً  يلــي  فيمــا   نســتعرض 
ــن  ــاد م ــف ح ــدوث نزي ــة ح ــي حال 1. ف
األنــف ســواء أكان رضيــاً أم دون ســبب، 
إلــى  الــرأس  برفــع  نقــوم  مــا   فعــادة 
ــل  ــع منادي ــر ووض ــاه الظه ــف باتج الخل
إيقــاف  لمحاولــة  األنــف  فتحــة  عنــد 

النزيــف.
ــوم  ــة أن نق ــذه الحال ــي ه ــح ف الصحي
بحنــي الــرأس إلــى األمــام موجهين األنف 
للصــدر، وثــم الضغــط علــى عظمتــي 
ــاع  ــع إبت ــك لنمن ــع وذل ــف باألصاب االن
الــدم وعودتــه الــى البلعــوم األنفــي، ممــا 
ــيء  ــان أوالق ــن الغثي ــة م ــى حال ــؤدي إل ي
تزيــد مــن االحتقــان والنزيــف القــادم مــن 
األنــف، وقــد يتــم ابتــاع كميــة مــن الــدم 
فــي  وباألخــص  الحــاالت  بعــض  فــي 
ــي  ــاً ف ــب أحيان ــئ الطبي ــال، فيخط األطف
ــف،  ــن األن ــه م ــدم القادم ــة ال ــر كمي تقدي
وقــد يــؤدي رفــع الــرأس للخلــف إلــى 
تجلــط الــدم فــي فتحــة االنف، ومــع الوقت 
مــن الممكــن أن يــؤدي ذلــك إلــى مشــاكل 
أمــا  القريــب،  المســتقبل  فــي   صحيــة 
الضغــط علــى عظمتــي األنــف فهدفــه 
االغــاق  طريــق  عــن  النــزف  وقــف 
المباشــر لاوعيــة و األوردة فــي هــذه 

كســيلباخ. باســم  المعروفــة  المنطقــة 
2. عنــد فقــدان شــخص مــا لوعيــه 
ــه  ــون ب ــخاص المحيط ــوم األش ــادة يق ع
ــن  ــه ع ــة إيقاظ ــه ومحاول ــك رأس بتحري
ــك رأســه بشــكل عشــوائي  ــق تحري طري
ــذا تصــرف خاطــئ،  ــر منظــم  و ه وغي
فالصــواب أن يقومــوا بوضــع رأســه فــي 
مســتوى القلــب ورفــع قدميــه و ســاقيه 
علــى مســتوى أعلــى مــن جســمه وبذلــك 
ــدم  ــر قــدر ممكــن مــن ال ــم إرســال أكب يت
إلــى الدمــاغ و إســتعادة الوعــي بشــكل 
أســرع، باإلضافــة أنــه يجــب الحفــاظ 
منتظــم  بشــكل  التنفــس  مجــرى  علــى 
ــم  ــح ف ــاً، وفت ــف قلي ــرأس للخل ــة ال بإمال
ــة  ــة الطبيعي ــن الحال ــد م ــض والتأك المري
ــانه.  ــه للس ــدم بلع ــض وع ــان المري للس

ــم بإحــدى األســنان  ــد وجــود أل 3. عن
ــاص  ــبيرين الخ ــرص األس ــع ق ــم وض يت
بتســكين األلــم علــى المــكان المصــاب 
ــائع  ــه ش ــيم لكن ــأ جس ــذا خط ــم، وه باألل
حمــض  علــى  يحتــوى  األســبرين  ألن 
الساليســيلك، وعنــد وضعــه علــى المنطقة 
المصابــة مباشــرةً وبعــد تحلــل األســبرين 
ــة  ــآكل اللث ــبب ت ــض سيس وخــروج الحم

ــا. ــات به ــادة االلتهاب وزي
يتبع في العدد القادم

العمريــة اليافعــة ألنهــم أســاس ومســتقبل 
النــادي بحيــث يســتطيع النــادي بيعهــم 
ــون  ــك يك ــر، وبذل ــر صغي ــي عم ــم ف وه
قــادراً علــى اســتقطاب العبيــن بمســتوى 

ــاٍل. ع
إعطــاء الجماهيــر بطاقــات شــرف 
مــن النــادي بقيمــة معينــة تســاهم فــي 

رفــع ميزانيــة النــادي.
إلــى العبيــن طــوال  نحــن بحاجــة 
والهجــوم،  الدفــاع  خطــي  فــي  القامــة 
فهــذه ســتكون نقطــة إيجابيــة تصــب فــي 

األنديــة. مصلحــة 
قنــاة تلفزيونيــة فــي مدينــة حمــص 

تتابعهــا كافــة الشــرائح.
مــا رأيــك بمســتوى الكرامــة والوثبــة 
ــيكون  ــل س ــوري؟ وه ــدوري الس ــي ال ف
الفريــق،  لدعــم  اســتراتيجية  هنــاك 
ــول  ــوام للوص ــدة أع ــح لع ــدف واض وه

إلــى فريــق صناعــة حمصيــة؟
بــدأ  فقــد  الكرامــة  لفريــق  بالنســبة 
بعــض  وجــود  مــع  جيــدة  بخطــوة 
الهجوميــة. الحالــة  علــى  التحفظــات 
إن الكرامــة يمتلــك الاعــب الموهوب 
محمــود األســود الــذي أتوقــع لــه مســتقباً 
واعــداً، إذا تــم االهتمــام واالعتنــاء بــه 

بالشــكل الصحيــح.
فقــد  الوثبــة  لنــادي  بالنســبة  أمــا 
ــح  ــدَّدة وأصب ــرق المه ــن الف ــن بي كان م
ــى  ــة عل ــتقّرة والمنافس ــرق المس ــن الف م
ــي  ــل ف ــاد ودخ ــن ع ــدوري، ولك ــب ال لق
الدوامــة نفســها بســبب عــدم بنــاء قواعــد، 
ــن وهــذا  ــى بعــض الاعبي واالعتمــاد عل

غيــر كاٍف.
ــة  ــتراتيجية طويل ــة اس ــن للوثب ــم يك ل
ــة  ــب بحاج ــك مواه ــا نمتل ــع إنن ــد م األم
إلــى الصقــل والدعــم، ولكننــا بحاجــة 
ــى اســتقطاب هــذه  ــادرة عل ــة ق ــى عقلي إل
المواهــب، فنحــن نمتلــك أشــخاصاً لديهــم 
ــي  ــرة ف ــر الك ــى تطوي ــادرة عل ــكار ق أف
مــن رجــال  مــادي  دعــم  مــع  النــادي 

ــة. ــة هام ــى نتيج ــل إل ــال لنص األعم
مــع  المنتخــب  وضــع  تــرى  كيــف 

معلــول؟ نبيــل  الكابتــن 
لدينــا العبــون محليــون علــى مســتوى 
ــع المنتخــب،  عــاٍل يســتحقون التواجــد م
لكــن األرضيــة ال تســاعدهم علــى إظهــار 

إمكانياتهــم.
ــدرة  ــدم ق ــي ع ــية ه ــكلة األساس المش
ــى االنســجام مــع  ــن عل ــن المحليي الاعبي
الاعبيــن المحترفيــن فــي الخــارج، وذلك 
ــون  ــذي يجتمع ــر ال ــت القصي ــود للوق يع
فيــه مــع بعضهــم، وهــذا ســيخلق فــوراق 
بيــن  االنســجام  لتحقيــق  بينهــم  فيمــا 

الاعــب المحتــرف والمحلــي.
ــة  ــب بحاج ــى أن المنتخ ــة إل باإلضاف

الاعبيــن   ليتابــع  نفســي  طبيــب  إلــى 
والــكادر التدريبــي ذهنيــاً ونفســياً لتجــاوز 

أي عقبــة تواجههــم.
بالنســبة للمباريــات التحضيريــة يجــب 
أن تكــون علــى مســتوى عــاٍل كمنتخبــات 
المنتخبــات  أو  الجنوبيــة  أميــركا 

األوروبيــة.
كبيــر  اســم  نبيــل معلــول  المــدرب 
لألوروبيــن  مشــابه  تدريبــه  وأســلوب 

خبرتــه. مــن  لاســتفادة  وبحاجــة 
ماهــي أجمــل لحظــات حياتــك مــع 

لمنتخــب؟ ا
حياتــي  فــي  اللحظــات  أجمــل  مــن 
ــى أوزبكســتان  ــان وعل ــى الياب ــي عل هدف
و  للشــباب،  آســيا  كأس  نهائيــات  فــي 
ــزر  ــى ج ــجلته عل ــذي س ــك” ال “الهاتري
ــخ  ــي تاري ــك ف ــف كان أول هاتري المالدي
ســورية، باإلضافــة إلــى مبــاراة منتخبنــا 
ــي  ــال مصــر ف ــع منتخــب رج ــاب م الش
دمشــق، خالهــا تمكنــت مــن تســجيل 
الســيد  نــادر  الحــارس  علــى  هــدف 
ــد  ــادل، وق ــاراة بالتع ــا المب ــت وقته وانته

كنــا الطــرف األفضــل.
حّدثنا عن نادر جوخدار؟

دخلــت فــي مجــال التدريــب وحاصــل 
فــي  التدريبيــة  الشــهادات  كل  علــى 
ســورية  فــي  عدلتهــا  وقــد  التشــيك 
دربــت   ،A شــهادة  علــى  وحصلــت 
ــة  ــج إيجابي ــر وكانــت النتائ ــادي النواعي ن
الفريــق. اســتامي  فتــرة   خــال 
وقــد جاءتنــي عــدة عــروض تدريبيــة، 
مــن  الفريــق  اســتام  ولكننــي فضلــت 
فتــرة التحضيــر، لكــي أتمكــن مــن اختيار 
شــباب  باعبيــن  وتطعيمهــم  الاعبيــن 

ــق.  ــع الفري ــجموا م لينس
نــادر  الكابتــن  أن  ذكــره  الجديــر 
جوخــدار حقــق لقــب كأس آســيا للشــباب 
فــي  ولعــب  الســوري  المنتخــب  مــع 
نهائيــات كأس العالــم فــي قطــر، كمــا 
حقــق مــع الجيــش )3( بطــوالت عربيــة 

دوري. بطــوالت  و)4( 
لعــب للعديــد مــن األنديــة فــي الداخــل 
والخــارج كالجيــش الســوري وبرودفتــك 
ــي  ــي، الفيصل ــي واألنصــار اللبنان اليونان
األردنــي، الوحــدات األردنــي، بارتيــزان 
ــيتين  ــري، البس ــي، أرول السويس الصرب
وأنهــى  الرمثــا،  واتحــاد  البحرينــي 

ــة. ــادي الوثب ــع ن ــيرته م مس
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قد ال ُنشفى أبدًا من كورونا             ميشلين  وهبي

عــــــــاَدْت جــريــــدُتنــــــــــا    غّسان دّلول

ً  حين تكون وحيدا
 تصارع “كورونا” اللعينة

تتمنى الشفقة أو أي نوع من االهتمام مهما 
 كان مبتذالً

حين تفقد اثنين من حواسك )الشم والتذّوق( 
 وتصبح الحياة حرفياً “با طعمة”

 ويترافق ذلك مع صداع غير منطقي
 فتفقد قدرتك على استيعاب األلم من شدته

آالم في الرأس وآالم في العضات وآالم في 
 المفاصل

ال يمكنك تخيُّل أنها قد تزول… أنها قد 
تكون آالم مؤقّتة لن تمّزق جسدك عند كّل 

 ِمفصل
 تتمنى من تشكو له ألمك…

أنت الذي عاهدت نفسك بعدم البوح أو 
التذمر أمام والديك أو أختك الصغيرة 

التي تخشى ظلها بطبيعة الحال، فكيف في 
 مواجهة واقع أن في بيتنا “كورونا”…

أنت منهك وتزداد ضعفاً مع تمثيلك للقوة 
 والامباالة

حتى جدتك التي كانت ملجأً في حاالت 
المرض إذ كانت تتلو على رأسك صلواتها 
“النشورة” فتشفى وكأنك لم تذق المرض 
يوماً، اليوم بنى الخوف -خوفك من نفسك 

 عليها- جداراً عالياً بينك وبين حضنها

وعادَْت تبعُث األحاَم فينا

جريدتُنا األنيقةُ قد أفاقْت

حماماُت السـاِم بكِلّ ُجخٍّ

وعادَْت “حمُص”، ياحمص اســتعيدي

وعادَْت “حمُص” في ألٍَق جديٍد

ً وعادَْت “حمُص” يا بلدي هنيئا

جـريدتُنا وإن غابت لياٍل

كم ازدَْدنا للقياها.. حنينا

وقد ناَمـْت على جرحٍ سنينا

.. وتحمُل الخبَر اليقينا ترفُّ

رينـا شعاعاِت الضياِء.. ونِوّ

كعودةِ ظافٍر.. رفَع الجبينا

منابُرَك العتيدةُ لن تلينا

فأقماُر السماِء تغيُب حينا

السنة )112( - العدد رقم: 1 - األربعاء 2021/3/10

 فالخوف يتزايد والرعب يتصاعد
ولسَت في موقع ألن تساهم في تفاقم هذه 

 الزيادة….فتصمت…
 وتحلم بيد تمسك يدك…

حضن يخفف وطأة رجفات القشعريرة التي 
 ال تنتهي…

 قبلة ولو كانت بقصد تفقد درجة الحرارة..
أوليَس هذا هو أهم تفصيل حرمتنا إياه 

 “كورونا” اللعينة…
وتعود لذهنك جماً كنت قد سمعتها بكثرةٍ 

“أيام زمان كان فيها بركة” “مواسم زمان 
 كان فيها بركة”

اآلن ومع كورونا أقول “أمراض زمان كان 
 فيها بركة”

 “كورونا” تقتل فيك الكثير إن لم تقتلك…
 تُظِهر جوانب كانت مخفية من شخصيتك…

 تفاجئك بنفسك…
 تشعرك بالخوف والقلق والتنبه الدائم…

وهي تماماً ما كان ينقصنا ليصبح خوف 
راً، مشروعاً  اإلنسان من أخيه اإلنسان مبرَّ

ً  بل ومطلوبا
ومن ال يلتزم بهذا الخوف هو المخطئ وقد 

 يكون الخاسر األكبر…
فلن نشفى أبداً من كورونا.

فـي منتصـف القرن السـادس عشـر، كانت 
فتـرة  قبـل  اسـتقلت  مدينـة صغيـرة  حمـص 
وجيـزة عـن سـنجق حمص وحماة المشـترك 
وأصبحـت مركـز سـنجق يتبـع واليـة حلـب. 
الفتـرة  تلـك  فـي  المدينـة  وكان عـدد سـكان 
يقتـرب مـن 20 ألـف نسـمة موزعيـن ضمن 
أزقـة تتبـع خمسـة أحيـاء كبيـرة أو محـات 
هـي محلـة باب الدريـب، ومحلة بـاب تدمر، 
ومحلـة فروان )بسـتان الديـوان( ومحلة باب 
دمشـق )بـاب السـباع داخـاً( ومحلـة السـيد 

خالـد بـن الوليد.
وعلـى الرغـم من تراجع أهميتهـا التجارية 
منـذ فتـرة طويلـة، كان ال يـزال يوجـد فـي 
المدينـة 6 خانـات، منهـا خـان دنكـز وخـان 
الدالـي )الداالتـي( فـي بـاب الجامـع الكبيـر 
وخان الجديد في سـوق النساء وخان الطحين 
فـي سـوق الحدادين وخـان القصابين أو خان 
الصغيـرة  األسـواق  مـن  وعـدد  الصغيـر، 
مثـل سـوق الكبيـر وسـوق الحداديـن وسـوق 
النجاريـن باإلضافـة إلى سـوق لبيـع الدواب.

وفـي اإلحصائيـات العثمانيـة التـي تسـمى 
“دفتـر التحريـر” نجد الكثير مـن المعلومات 
عـن الوضـع العـام فـي حمـص ومواردهـا، 
بمعلومـات  أخـرى  وثائـق  تزودنـا  فيمـا 
عـن الحيـاة االجتماعيـة فـي المدينـة. ومـن 
ومعالـم  أعـام  تتنـاول  التـي  الوثائـق  بيـن 
حمـص فـي منتصـف القـرن السـادس عشـر 
مخطـوط “الفوائد الَسـنية في الرحلـة المدنية 

الطالسم الحمصية في مخطوط الرحلة المدنية والرومية             عبد الهادي النجار

وارتفاعه ذراع ونصف، يسـع نحو عشـرين 
جـرة مـاء، ومرسـوم عليـه صـورة عقربيـن 

مقابـل بعضهـم بعضـاً”.

فـي  آخـر  طلسـم  إلـى  النهروالـي  ويشـير 
حمـص، لـم يرد ذكـره في كتـب التاريخ التي 
وصلـت إلينـا، وهـو طلسـم الدبـور الموجـود 
أيـة  بيـان  دون  مـن  متهـدم”  موضـع  “فـي 
معلومـات أخـرى. كمـا يتحـدث عـن طلسـم 
مجهـول آخـر هو طلسـم النمل فيقـول: “وبها 
للنمـل.  طلسـماً  كان  خـراب  موضـع  أيضـاً 
هدمـه بعـض أمراء الجراكسـة يظن أن تحته 
كنـزاً، فوجـد فيـه طبقاً من سـبع المعـادن في 
وسـطه نملـة مـن ذهـب. فظهـر بـه النمل من 

ذلـك اليـوم فـي حمـص”.
الحمصـي،  النمـل  طلسـم  فـإن  وبذلـك 
الـذي نقـرأ عنـه ألول مـرة، لـم يكـن سـوى 
طبـق مصنـوع مـن خليـط سـبعة معـادن هي 
الذهـب والفضـة والنحـاس والحديـد والزئبق 
األقدمـون  يعتقـد  والقصديـر،  والرصـاص 
أنهـا تمنـح قـدرات سـحرية، ويتوسـطه نقش 
لنملـة مصنوعـة مـن الذهـب. ولكـن إخـراج 
هـذا الطبـق مـن موضعـه أفقـده قدراتـه ممـا 

جعـل النمـل ينتشـر فـي المدينـة.
علـى الرغـم من األهمية الكبيـرة لمخطوط 
“الفوائـد  النهروالـي  محمـد  الديـن  قطـب 
المدنيـة والروميـة” إال  الرحلـة  فـي  الَسـنية 
أنـه لـم يجد طريقـه إلـى التحقيق باسـتثناء ما 
أنجـزه باللغـة اإلنكليزيـة الدكتـور ريتشـارد 
باكبـرن في كتـاب حمل عنـوان “رحلة إلى 
البـاب العالـي”، وصدر عـن المعهد األلماني 
لألبحـاث الشـرقية فـي بيـروت سـنة 2005. 
ولعـل الفرصـة تكـون مواتية، لنـورد المزيد 
ممـا جـاء فـي هـذا المخطـوط عـن حمـص 

ومحيطهـا فـي مقـاالت قادمـة.

والروميـة” لقطـب الديـن محمـد النهروالـي.
والنهروالـي رجـل دين من أصـول هندية، 
وهـو  مكـة،  فـي  وأقـام  الحجـاز  إلـى  انتقـل 
أيضـاً مـؤرخ رفيع الشـأن حتى عـدّه البعض 
المـؤرخ األول فـي القـرن العاشـر الهجري، 
“مـؤّرخ  أنـه  علـى  آخـرون  وصفـه  فيمـا 
الدولـة العثمانيـة”. وكان النهروالـي قـد بـدأ 
رحلـةً فـي نهايـة سـنة 1557 مـن مكـة إلـى 
دبلوماسـية”  “مهمـة  إطـار  فـي  إسـطنبول 
بطلـب مـن الشـريف حسـن بـن نجـم الديـن 
محمـد حاكـم مكـة والمدينـة لمناشـدة البـاب 

العالـي إقالـة مسـؤول عثمانـي محلـي.
تحقيـق  فـي  النهروالـي  ينجـح  لـم  وفيمـا 
مهمتـه، علـى الرغـم من وصوله إلـى الباط 
العثمانـي ولقائـه برسـتم باشـا كبيـر وزراء 
السـلطان سـليمان القانونـي، إال أن مـا دّونـه 
فـي رحلتـه كان أهـم مـا أنجـزه حيـث أورد 
طـول  علـى  شـاهده  عّمـا  قيّمـة  معلومـات 
مـروراً  إسـطنبول  إلـى  مكـة  مـن  رحلتـه 
وعمـان  وتبـوك  كالمدينـة  كثيـرة  بحواضـر 
والزرقـاء ودمشـق وحمـص وحمـاة وحلـب 
البحـر  عبـر  عودتـه  وفـي  وقونيـا،  وأضنـا 
مـروراً ب)رودس واإلسـكندرية ثـم القاهـرة 

وينبـع(.
األحـد  يـوم  وصلهـا  التـي  حمـص،  وفـي 
16 ربيـع اآلخـر 965 هجـري الموافـق لــ 
6 شـباط 1558 شـرقي، يصـف النهروالـي 
غالبهـا  أن  إال  جـداً  الكبيـرة  بالبلـد  المدينـة 
عظيـم  )سـور(  حصـار  ولهـا  خـراب، 
العاصـي.  النهـر  فيهـا  ويجـري  وحصـن، 
حمـص  وصـف  فـي  النهروالـي  ويتابـع 
فيقـول: “وكانـت مـن محاسـن باد الشـام إال 
أنهـا دثـرت اآلن. والموجـود اآلن فـي دفتـر 
بيـت،  وأربعمايـة  آالف  أربعـة  العـوارض 
وذلـك خـارج عن ألـف بيت تقريباً ليسـوا في 
الدفتـر ألنهم ال يعطون شـيئاً فـي العوارض. 
وفـي نسـائهم جمـال وحسـن ليـس فـي غيـر 

بنـي نسـاء أهـل ذلـك القطـر”.

بأسـماء  سـجل  هـو  العـوارض  ودفتـر 
أصحـاب البيـوت ممن يقـع عليهم دفـع المال 
فـي الحـاالت الطارئـة كالكـوارث الطبيعيـة 
والحـرب، وال يضـم الدفتـر أسـماء مـن حاز 
علـى الرتـب العاليـة والعسـكر وكبـار رجال 
الديـن والدولـة وغيرهـم. ومـن الماحـظ أن 
أعـداد البيـوت الـواردة فـي دفتـر العـوارض 
دفتـر  فـي  المسـجل  اإلحصـاء  مـع  تنسـجم 

التحريـر عـن تلـك الفتـرة.
ويـورد النهروالـي في مخطوطه مشـاهدته 
لطلسـم العقـرب الـذي تناولتـه كتـب الرحالـة 
“بيـت  أنـه  علـى  فيصفـه  والجغرافييـن، 
مربـع مسـدود الجوانـب ال يُـدرى مـا باطنه، 
تربـة  بقـرب  الحداديـن  سـوق  فـي  وهـو 
سـيدي عمـرو بـن عبسـة”، ويذكـر الروايـة 
المعروفـة إلسـام هـذا الصحابـي الـذي تقـع 
تربتـه حاليـاً فـي مسـجد صغيـر تحـت بنـاء 

مديريـة األوقـاف فـي سـوق الحسـبة.
طلسـم  عـن  حديثـه  النهروالـي  يكمـل  ثـم 
العقـرب، فيقـول: “وقفـت في الجانـب القبلي 
من هذا الطلسـم فرأيت الناس يأخذون الطين 
ويكبكبونـه، ويضربون به حجـراً في الجدار 
القبلـي مـن هـذا البنـاء، فما سـقط منـه تركوه 
ومـا لصـق منـه بالحجـر أخـذوه إلـى البلـدان 
برسـم الهديـة. وهـو دواء مجـرب للعقـرب 
علـى  ويضعونـه  منـه،  الملسـوع  يطعمـون 
اللسـعة فيبـرأ، ويحلّونـه فـي الماء ويرشـون 
فتمـوت  العقـرب  فيهـا  التـي  الـدار  جوانـب 

عقاربهـا. وقـد حملـت معـي جانبـاً منـه”.
وسـوق الحداديـن ال يـزال موجـوداً ضمـن 
األسـواق القديمـة فـي وسـط المدينـة، وهـو 
يتصل بسـوق الحسـبة شـماالً، علـى بعد عدة 
أمتـار عـن تربة الصحابي عمرو بن عبسـة، 
ثـم يتفـرع عـن سـوق الفـرو ليتجاوز شـارع 
المعـرض، ثـم يتابع جنوباً فيصل إلى شـارع 

القاسـمي المتفـرع عـن شـارع أبـي العوف.
ويتقاطـع وصـف النهروالـي مـع مـا جـاء 
فـي مخطـوط “تواريـخ حمص العديـة داخاً 
وخارجـاً” الـذي وضعه قسـطنطين بـن داود 
سـنة 1862، وممـا ورد فيـه “رصد العقرب 
بجانـب باب السـوق: إن هذا الرصد مرسـوم 
علـى جـرن مـاء حجـر أزرق، طولـه ثاثـة 
وربـع  ذراع  وعرضـه  ونصـف  أذرع 

مدخل سوق الحدادين من جهة سوق الحسبة

رسم رصد العقرب في مخطوط لقسطنطين بن داود
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ولــدت األديبــة فــي حمص، تلقــت تعليمها 
األرثوذكســية،  الغســانية  المــدارس  فــي 
حصلــت علــى إجــازة فــي اللغــة العربيــة 

ــق. ــة دمش ــن جامع ــا م وآدابه
عملــت فــي مهنــة التدريــس فــي ثانويــات 
حمــص، وتســلمت إدارة عــدد مــن المدارس.
نُشــر لهــا عــددٌ مــن النفحــات األدبيــة 
والصحــف  المجــات  مــن  العديــد  فــي 
ــا  ــا له ــة، كم ــة والمهجري ــورية والعربي الس
منهــا: المطبوعــة  الدراســات  مــن   عــدد 
)الطبيعــة فــي شــعر إيليــا أبــو ماضــي، ثــورة 
الشــكل فــي شــعر بــدر شــاكر الّســياب، 
دراســة لكتــاب الشــعلة لنظيــر زيتــون، أدب 

ــاء(. ــى األدب المهجــر، رســائل إل
“رابطــة  أسســت   1972 عــام  فــي 
بأمــور  الهتمامهــا  المغتربيــن”  أصدقــاء 
للحفــاظ  وجذبهــم  ومتابعتهــم  المغتربيــن 
ــت  ــن. ضم ــل والوط ــم باأله ــى ارتباطه عل
ــة،  ــي المدين ــة مثقف ــن نخب ــاً م 125 متطوع
واســتطاعت بذلــك بنــاء بيــت للمغتــرب فــي 
مدينــة حمــص كرمــز للبيــت األهلــي األول.
لهــا صفحــة أســبوعية فــي جريــدة حمص 
خصصتهــا  عامــاً  عشــرين  مــدى  علــى 
للخــوض فــي موضــوع االغتــراب، ذلــك 

ــم. ــاة األم ــي حي ــام ف ــل اله المفص
التقديــر  شــهادات  مــن  العديــد  نالــت 
ــي  ــة ف ــات العربي والشــكر ســواء مــن الجالي
الخــارج أم مــن حكومــات بلــدان االغتــراب.
فــي 31 أيــار عــام 2002 حصلــت علــى 
وســام “ريــو برانكــو” مــن رتبــة فــارس 
بمرســوم جمهــوري صــادر عــن رئيــس 
تشــرين   1 وفــي  البرازيليــة،  الجمهوريــة 
األول مــن ذات العــام قلدهــا الوســام ســعادة 
ــام وزارة  ــن ع ــحفة أمي ــار ش ــفير أوزم الس

الخارجيــة البرازيليــة.
فــي يــوم المــرأة العالمــي كرمــت مــن قبل 
غرفــة التجــارة مــن بيــن النســاء المميــزات 

فــي 1 تشــرين األول عــام 2006.
قبــل  مــن  تكريمهــا  تــم   2009 وفــي 
صاحــب الســيادة جاورجيــوس )أبــو زخــم( 
للــروم  وتوابعهــا  حمــص  ميتروبوليــت 
االرثوذكــس ضمــن مهرجــان مــار إليــان 

الرابــع. الثقافــي 
مــن أهــم إنجــازات نشــاطها كانــت مجلــة 
“الســنونو” فــي عــام 2003 التــي كانــت 
الترجمــات  بعــض  مــع  بالعربيــة  تصــدر 
إلــى لغــات أخــرى، كان هدفهــا مــد جســور 
التواصــل المبــدع ثقافيــاً وحضاريــاً بيــن 
الوطــن المقيــم والوطــن المغتــرب، وتجديــد 
نطــاق الخطــاب وتوســيعه ليشــمل المغتربين 
بأجيالهــم المتعاقبــة، صــدر منهــا 12 عــدداً.
عمــر  عــن   2014 عــام  فــي  توفيــت 
يناهــز ال84 عامــا تاركــة إرثــاً ثقافيــاً أدبيــاً 

كبيــراً.

إضاءة على مسيرة حياة األديبة
نهاد شبوع 2014-1930

رابطة أصدقاء المغتربين

لقاء جريدة حمص مع السيد »حّسان لباد« مدير الثقافة والمسرح
 القومي في حمص                             سلوى شبوع

بنــاء علــى القــرار الــذي أصدرتــه 
ــرة  ــداث دائ ــورية بإح ــة الس وزارة الثقاف
تتبــع  حمــص  فــي  القومــي  المســرح 
بهــدف  والموســيقا  المســارح  لمديريــة 
دعــم وتفعيــل النشــاط المســرحي فــي 

ســورية.
الســيد  مــع  التقــت جريــدة حمــص 
مؤخــراً  كلّــف  الــذي  لبّــاد”  “حّســان 
بــإدارة المســرح القومــي فــي حمــص 
ــة حمــص. ــراً لثقاف ــه مدي ــة لعمل باإلضاف
وعــن أهميــة إحــداث دائــرة المســرح 
“لبّــاد”  تحــدث  حمــص  فــي  القومــي 
فــي  القومــي  المســرح  مســيرة  عــن 
بمجمــل  الحافــل  وأرشــيفها  ســورية 
األعمــال الثقافيــة، وبيّــن دور المســرح 
مثــل  الفنــون،  أنــواع  كل  جمــع  فــي 
كتابــة النّــص المســرحي وفــن التمثيــل 
ــى  ــة إل ــراج، باإلضاف ــيقى واإلخ والموس
الفــن التشــكيلي المتمثــل فــي التصميــم 
والديكــور والمابــس المســرحية وفــن 
ــم الرقصــات، إلظهــار  اإلضــاءة وتصمي
العــرض المســرحي بصــورة متكاملــة 
تقــدم للجمهــور علــى خشــبة المســرح.
ــي  ــي ف ــرح القوم ــب المس ــى جان وإل
إقامــة  عــن  “لبّــاد”  تحــدث  ســورية 
وتنشــيط عــدد مــن المســارح الرديفــة 
الشــبابي  والمســرح  الطفــل  كمســرح 
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ــون الشــعبية،  ــي والجامعــي والفن والعمال
ــي حمــص. ــا يأمــل أن يحــدث ف وهــذا م
فــي  المســرح  دور  إلــى  وأشــار 
اســتقطاب نخبــة مــن الممثليــن وأصحــاب 
المواهــب والمخرجيــن االختصاصييــن 

فــي مجــال الفنــون المســرحية.
وبيـّـن دور رجــال المســرح فــي تقديــم 
الــذي  الجمهــور  ذائقــة  مايرضــي  كل 
اعتبــره مشــاركاً فــي مســيرة الحركــة 
ــه مــن  ــدَّم ل ــا يق ــه رأي فيم المســرحية ول

ــال. أعم
“لبّــاد”  وّجــه  اللقــاء  ختــام  وفــي 
ــة  ــورة لبان ــة الدكت ــرة الثقاف ــكره لوزي ش
مشــّوح، ولمديــر المســارح والموســيقا 
ــول” الهتمامهــم بدعــم  الســيد “عمــاد جل
المســرحي،  العمــل  نشــاط  وتطويــر 
وترســيخ الثقافــة بــكل أشــكالها عبــر الفــن 
المســرحي، ومحاولــة التحريــض الثقافــي 
ــاد  ــن والنّق ــن المؤلفي ــال م ــد أجي ــي توال ف
وعّشــاقه. ورّواده  المســرح   ورجــال 

مشـيراً إلـى أنه سـيتم اتخـاذ إجراءات 
الملتزميـن  غيـر  بحـق  قاسـية  قانونيـة 
باآلليـة الجديـدة تصـل إلـى حـد التوقيـف 

المخالفيـن.  بحـق  الشـبكة  وإزالـة 
التوتـر  شـبكة  مـن  كـم   100 تأهيـل 

حمـص تحريـر  بعـد  المتوسـط 
وبالنسـبة لخطـة عمـل الشـركة بإعادة 
تأهيـل ماتضـرر خـال سـنوات الحـرب 
أشـار المهنـدس عمـران إلـى أن كـوادر 
وبعـد  السـابقة  السـنوات  خـال  الشـركة 
إعـادة  علـى  تعمـل  منطقـة،  كل  تحريـر 
التغذيـة الكهربائيـة خاصـة للمناطـق التي 
كانـت تشـهد عـودة لألهالـي، وهـي خطة 
مسـتمرة تقوم الشـركة بتفيذها في مختلف 
تأهيـل  تـم  حيـث   المحافظـة.  مناطـق 
المتوسـط  التوتـر  شـبكة  مـن  بالمئـة   80
فـي  الحـرب  سـنوات  خـال  المتضـررة 
الريـف والمدينـة كمـا تـم  تنفيـذ مخـارج 
جديـدة مـن محطة البعث  وشـملت اعمال 
الشـركة أيضا بالسـنوات الماضيـة  إعادة 
صيانـة وتأهيـل  100كم من شـبكة التوتر 
المتوسـط وصيانـة وتأهيـل 377 مركـز 
تحويـل  محطـات  ل3  إضافـة  تحويـل  
وتدمـر  الشـعب  محطـة  هـي  رئيسـية 
كثيـرة  مناطـق  تخـدم  والتـي  والقريتيـن، 

فـي ريـف المحافظـة.
أين مشاريع الطاقات المتجددة؟

حمـص  كهربـاء  شـركة  خطـة  عـن 
المهنـدس  أوضـح  القادمـة  المرحلـة  فـي 
عمـران أن كـوادر الشـركة تعمـل حاليـاً 
علـى العديـد مـن المشـاريع، منهـا تنفيـذ 
الـذي  البعـث  محطـة  مخـارج  مشـروع 
يلعـب دوراً هامـاً فـي تخفيـف األعطـال 
ومشـاكل الشـبكة الكهربائيـة فـي المدينة، 
إضافـة إلـى العديـد مـن مشـاريع الطاقات 
المتجـددة التـي تلعـب دوراً هامـاً فـي رفد 
الشـبكة الكهربائيـة، ومنهـا مشـروع قيـد 
اإلنجـاز فـي قريـة الزعفرانـة عبـارة عن 
اثنيـن ونصـف  باسـتطاعة  عنفـة ريحيـة 
ميغـا واط، ومشـروع األلـواح الشمسـية 
خمسـة ميغـا فـي منطقـة المخـرم وهو قيد 

اإلنجـاز حاليـاً. 
“142 ملياراً حجم األضرار في شبكة 

كهرباء حمص”
عـن حجـم األضـرار التـي تعرضـت 
لهـا المنظومة الكهربائيـة تعرضت خال 
سـنوات الحـرب فـي حمص، أشـار مدير 
كهربـاء حمص لخسـائر تقـدر بنحو 142 
مليـار ليـرة سـورية بمـا فيهـا العديـد مـن 
فـي  للشـركة  التابعـة  اآلليـات والمقـرات 

الريـف والمدينـة.
شـركة  أن  عمـران  المهنـدس  وأكـد 
كهربـاء حمـص كبقية  المؤسسـات وأبناء 
المجتمـع قدمـت عـدداً من الشـهداء خال 
أدائهـم للعمل وتأميـن الكهرباء للمواطنين 
قدمـت  حيـث  الحـرب،   سـنوات  خـال 
و18  مصابـاً  و34  شـهيداً   32 الشـركة 
مخطوفـاً مـن عمـال وموظفـي الشـركة. 
بانتظـار أن تحمـل األيام القادمة حلوالً 
حقيقيـة طـال انتظـار المواطـن لهـا بعـد 
أشـهر قاسـية مـن المعانـاة مـع الكهربـاء، 
المؤسسـات  مختلـف  جهـود  وتضافـر 
لوضـع رؤيـة لخطط قادمـة تعيد الكهرباء 
الماضيـة  السـنوات  مـن  أفضـل  لوضـع 
وتنتهـي حكايـة معانـاة المواطنيـن في كل 

الفصـول واأليـام.

6 آالف منزل يستجرون 
الكهرباء بشكل غير 

مشروع)تتمة(

ــر  ــل األخي ــوس باإلكلي ــي أغاي فحظ
 وبقــي عــدد الشــهداء علــى مــا هــو عليــه.
أمــر  التالــي،  اليــوم  صبــاح  فــي 
أجســاد  بســحب  الحاكــم  أغريقــوالوس 
القديســين مــن البحيــرة وتحطيــم ســوقهم، 
لكــي  النــار  فــي  وإلقائهــم  أخذهــم  ثــم 
وإذ  يخبــر عنهــم.   أثــر  لهــم  يبقــى  ال 
الجــادون ماهــو مطلــوب منهــم  تمــم 
وجعلــوا األجســاد فــي عربــة الحظــوا 
ــاً،  ــد حي ــزال بع ــم كان الي ــداً منه أن واح
وهــو أصغرهــم واســمه مليطــون فتركــوه 
عــن  العــودة  علــى  يحملونــه  عســاهم 
قــراره. وإذ فعلــوا ذلــك علــى مــرأى مــن 
ــه  ــت من ــرة،  دن ــت حاض ــي كان ــه الت أم
ــة  ــي العرب ــه ف ــا وجعلت ــه بذراعيه وأخذت
وهــي تشــجعه حتــى ال يخســر إكليــل 
والبشــر  العربــة  رافقــت  ثــم  الحيــاة،  

يمألهــا.

ونثــر  الشــهداء  أحــرق  أن  وكان 
ــر.   ــي النه ــم ف ــت عظامه ــم وألقي رماده
ولكــن بعــد ثاثــة أيــام ظهــروا فــي رؤيــا 
لبطــرس، أســقف سبســطية، وأشــاروا 
ــت  ــث كان ــر حي ــن النه ــع م ــى الموض إل
عظامهــم  أن  ورد  وقــد  عظامهــم.  

توزعــت فــي أمكنــة عديــدة وإن إكرامهــم 
انتشــر، بصــورة خاصــة، بفضــل عائلــة 
القديســة  الكبيــر.  باســيليوس  القديــس 
أماليــا والــدة القديــس باســيليوس بنــت 
أول كنيســة علــى اســم األربعيــن شــهيداً.  
حمــل  مكرينــا  رأســته  الــذي  والديــر 

اســمهم أيضــاً.

باســيليوس  القديســان  ألقــى  كذلــك 
النيصصــي،  وغريغوريــوس  الكبيــر 
إكرامهــم.  فــي  وأخــوه مواعــظ هامــة 
ويوحنــا  الســوري  أفــرام  والقديســان 
الذهبــي الفــم فعــا الشــيء نفســه. القديــس 
رفاتهــم  عــن  قــال  الكبيــر  باســيليوس 
تحفظنــا   كاألســوار  إنهــا   ( المقدســة: 
مــن هجمــات العــدو، تقــوم الســاقطين 
وتشــدد الضعفــاء(. وقــد ذكــر المؤرخــان 
زوســومينوس وبركوبيــوس أن بعضــاً 
ــى  ــه إل ــرى نقل ــن ج ــات األربعي ــن رف م
القســطنطينية، وأن العديــد مــن الــرؤى 

واآليــات جــرى تســجيلها هنــاك.

القديســين  هــؤالء  استشــهاد  كان 
م.  320 عــام  حوالــي 

القّديسون األربعون شهيدًا )تتمة(
جورج فارس رباحية



األمـة  بـل  األمـة  تحيـي  الجرائـد  ليسـت 
لـوزان(. )سـتفان  الجرائـد  تحيـي 

قليـاً  فتكلـم  آخريـن  إرضـاء  شـئت  إذا 
عمـا يختـص بـك وكثيـراً عمـا يتعلـق بهم 
)رادوت( المعلمـات هـن األمهات اللواتي 

ال أطفـال لهـنَّ )جوليـا سـيفرت(.

الحريـة المطلقـة أساسـها العـادات البيتيـة 
ونفـس هـذه العـادات تهـدم شـرائع العائلة 

وحقـوق الشـعب)برودون(.

فـي هـذه األيـام التـي ال مبـدأ ألحـد فيهـا 
فـي  األمـام  إلـى  انحنـي  أن  لسياسـتي  ك 
النـزول  فـي  الـوراء  وإلـى  الصعـود 

هيكـو(. )فيكتـور 

تركـه  أن  آرائـه  فـي  المتقلـب  يتوهـم 
تورنيـه(. )اشـيل  تقلبـه  يشـتر  التعصـب 

التهـور فـي الحريـة كالوقـوف علـى شـفا 
جـرف هـاٍر )بواسـيه(.

فكـه يصـدأ  يـدع  إنسـان أن ال  علـى كل 
المعلـق علـى حائـط  كمـا يصـدأ السـيف 

)بوكلـي(.

يشـبهون  التاريـخ  علـى  المطلعيـن  إن 
الطقـس فإن لهـم شـرائعهم الخاصة ولكن 
ال يقـدر أحـد منهم أن يعيـن للحوادث التي 

تجـري زمنـاً محـدوداً )فالتـور(.
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التيسير في اللغة العربية                                      هناده أبو هّنود

بلغتــي  شــغوفة  وأنــا  يفاعتــي  منــذ 
الجميلــة، مســحورة بهــا، متلهفــة لدراســتها، 
وأرتــاح  أحبهــا  أيامــي  طــوال  وكنــت 
دراســات  بيــن  وخيــرت  ولــو  لســماعها، 
ــا.  ــدت واخترته ــرى، لع ــات أخ ــددة للغ متع
أعماقهــا  فــي  ألغــوص  خلقــت  وكأننــي 
ــا  ــا مع ــا خلقن ــا، أو ربم ــي أمواجه وأبحــر ف
لنكــون رفيقتيــن وفيتيــن ال تجيــد إحدانــا 
العمــل بمفردهــا، ومهمــا ابتعدنــا وفرقتنــا 

الظــروف عدنــا والتقينــا مــن جديــد.

لقــد كانــت ســنواتي الدراســية الســابقة 
مغامــرة جميلــة وتجربــة حلــوة لــي، أكملــت 
بهــا مــا نقصنــي، واســتخدمت المفاتيــح التــي 

ــي إياهــا أســاتذتي األفاضــل. أعطان

ــة  ــة العربي ــر اللغ ــع أن البعــض اعتب وم
بهــا  التعبيــر  نســتطيع  ال   مقعــرة  لغــة 
-ضمــن  حاولــت  لكننــي  أفكارنــا،  عــن 
اســتطاعتي- أن أجعــل اللفــة العربيــة سلســة، 
جميلــة، رشــيقة، ســهلة التــداول بيــن النــاس. 

وأردت أن أبتعــد بهــا عــن الصعوبــة، حتــى 
علــى طــاب  المــراس  تكــون صعبــة  ال 

األدب.

كان همــي فــي الجامعــة أن أجعــل اللفــة 
همومهــم،  وتحاكــي  النــاس  بيــن  تســير 
وتمشــي معهــم، وأال يعتبروهــا بعيــدة عنهــم، 
ــة  ــن اللغ ــة م ــض الطلب ــتكى بع ــا اش فلطالم
ــا  ــة ألفاظهــا، وأن ــة لصعوبتهــا وجزال العربي
ــا  ــائل تقربه ــي وس ــري ف ــل تفكي ــت أعم كن
ــا  ــان طابن ــن أذه ــاس أو م ــان الن ــن أذه م
األحبــاء.  وكانــت المعادلــة الصعبــة فــي 
المعادلــة،  طرفــي  بيــن  التــوازن  تحقيــق 
وإمســاك العصــا مــن المنتصــف، بحيــث 
ــا  ــزل قلي ــة ونن ــتوى العامي ــن مس ــع م نرف
مــن مســتوى الفصحــى المقعــرة لتصــل إلــى 

ــاس. ــان الن أذه

وقــد أتاحــت لــي تجربتــي الدراســية فــي 
كحلقــة  الموضــوع  هــذا  طــرح  الجامعــة 
بحــث، ففتحــت لــي أبوابــا كثيــرة وعرفتنــي 

معتز البرازيخريجو المدارس الغسانية األرثوذكسية

الفـداء عـن  فـي جريـدة  وكتبـت  سـبق 
مـن  كانـوا  حمـاة،  مدينـة  أعـام  بعـض 
طـاب الكليـة األورثوذكسـية في حمص، 
أديـب  الدكتـور  األديـب  منهـم  أذكـر 
نّصـور )أسـتاذ جامعـي ونائـب ووزير(، 
المهنـدس حلمـي البـارودي )أول رئيـس 
الدكتـور  حمـاة(،  فـي  الزراعـة  لغرفـة 
ووزيـر  أسـنان  )طبيـب  الجنـدي  سـامي 
ورئيـس وزارة وسـفير( وهو من سـلمية، 
عبـد هللا البرازي)نائـب(، الميـر عبـد هللا 
سـلمية،  مـن  وهـو  تامر)نائـب(  الميـر 
عبـد  المحامـي  )نائـب(  مرهـج  فريـد 
الهـادي عبـاس )نائب( وهـو من مصياف 
فـي  الدوليـة  التحكيـم  غرفـة  وعضـو 
باريـس، الدكتـور خالـد الخطيـب )أديـب 
وشـاعر ووزيـر للصحـة فـي السـعودية( 
السـلمية  مـن  فاضـل  ابراهيـم  الدكتـور 
)أسـتاذ جامعـي( اسـماعيل سـليمان المير 
تامـر )أديـب ومؤلـف العديـد مـن الكتب( 
الطبيـب توفيـق سـلوم مديـر صّحـة حمـاة 

غيرهـم. وكثيريـن   ، األسـبق 

وفـي هـذا المجـال البـد أن أتطـرق إلـى 
قّصـة صغيـرة، هـي أن سـامي الجنـدي 
وزارة  تشـكيل  مـن  تمكنـه  عـدم  وبعـد 

عـام1963، تـم تعيينه سـفيراً في فرنسـا، 
ومـن المعـروف أن السـفير يقـدم أوراق 
البلـد  جمهوريـة  رئيـس  إلـى  اعتمـاده 
الـذي تـم تعيينـه فيـه وأثنـاء تقديـم أوراق 
االعتمـاد يقـوم السـفير بإلقاء كلمـة وغالباً 
ماتكـون بلغـة بلـد السـفير، حيـث يتواجـد 
شـارل  كان  حينهـا  للترجمـة،  مترجـم 
ديغـول رئيسـاً لجمهوريـة فرنسـا، ووقف 
سـامي الجنـدي ليلقـي كلمتـه أمـام شـارل 
ديغـول في معرض تقديم أوراق اعتماده، 
وبـدالً مـن أن يلقيها باللغـة العربية، ألقاها 

باللغـة الفرنسـية.

وجـه  علـى  السـرور  عائـم  بـدت 
االتجـاه  اتجاهيـن،  ديغـول مـن  الجنـرال 
سـامي  السـفير  بإلقـاء  ويتمثـل  األول 
الجنـدي كلمتـه باللغة الفرنسـية، واالتجاه 
وسـيولة  اللغـة  متانـة  فـي  يتمثـل  الثانـي 

النطـق وسـامة  والتعبيـر  الكتابـة 

كلمـة  مـن  بعضـاً  إلبكـم  أنقـل  وهأنـذا 
الجنـرال  أمـام  الجنـدي  سـامي  الدكتـور 

ديغـول.

فـي البدء سـأقول بعض كلمـات المقدمة 
باللغـة الفرنسـية، ثـم أقـول بعـض مـاورد 

فيهـا باللغـة العربية.
”Mon général
j’ai l’honneur pour être proche 
de vous à la
deuxiéme fois de ma vie..“

“سيدي الجنرال

لـي الشـرف ان أكـون قريبـاً منكم للمرة 
الثانيـة فـي حياتي، حيـث أن المرة االولى 
كانـت عندمـا قمتـم بزيـارة إلى حمـاة عام 
الذيـن  الشـباب  بيـن  1941، وكنـت مـن 
شـاهدوك عـن قـرب وأنـت تتجـول فـي 
بعـض شـوارع حمـاة، وهـذه هـي المـرة 
سـيادتكم  أمـام  فيهـا  أقـف  التـي  الثانيـة 

سـفيراً لبـادي فـي بلدكـم”.

بكلمـة  ديغـول  الجنـرال  سـرور  لشـدة 
بـادر  فقـد  الجنـدي،  سـامي  الدكتـور 
الجنـرال ديغـول سـامي الجندي قائـاً له: 
“أيـن تعلمـت اللغـة الفرنسـية؟”، فأجابـه 
الكليـة  “فـي   : الجنـدي  سـامي  الدكتـور 
األورثوذكسـية فـي حمـص، عندئذ قال له 

ديغـول: “لقـد علمـوك جيـداً”.

علمـاً أن هـذه القصة موجـودة في كتاب 
البعث لسـامي الجندي.

علــى مراجــع متعــددة فــي هــذا المجــال 
طرحهــا كثيــر مــن الباحثيــن قبلــي، إذ يبــدو 
أن هــذا الهــم لــم يكــن عنــدي فقــط، فأســاتذة 
كبــار كان لهــم فضــل كبيــر فــي هــذا المجال، 
ــذو  ــاول أن أح ــم ألح ــن بعده ــت م ــا جئ وأن
ــن  ــا مم ــي تلقيته ــالة الت ــل الرس ــم، لع حذوه
ســبقوني ســتصل إلــى مــن ســيأتون بعــدي، 
ــل )تبســيط الفصحــى أو  ــدأ القائ لينتشــر المب
تفصيــح العاميــة(، إذ كانــت هــذه المقولــة 
وروائيــون  كتــاب  اختــاره  الــذي  المبــدأ 
ــي ســماء  ــة ف ــات مضيئ ــوا قام ــرون كان كثي
ألســتضيء  بعدهــم  جئــت  وأنــا  األدب. 
بضوئهــم وأســير علــى خطاهــم، وأســلك 
فــي طريقهــم. أفعــل هــذا وكلــي شــوق وأمــل 
النتشــار هــذا المبــدأ بيــن الجميــع، وفــي 

ــة. ــا القادم ــول أجيالن عق

ــن  ــين والمهتمي ــن الدارس ــى م ــا أتمن كم
بــاألدب واللغــة أن يســعوا إلــى تبســيطها 
وجعلهــا قريبــة مــن عقــول النــاس لتغــدو 

ــة. ــهلة مأنوس ــة س لغ


