
أمٌة دون شباب
ال مستقبل لها

مدير التحرير: مرهف شهله

أقسى ما نعانيه اليوم هو هجرة أبنائنا التي 
مرعباً  شكالً  وتأخذ  يوم،  بعد  يوماً  تزداد 
من  تحمله  وما  الغير شرعية  الهجرة  وهو 
إال  علينا  يمر شهر  فال  حياتهم  على  خطر 
و نسمع عن غرق قارب ركابه من شبابنا 
احتجاز  أو  البرد  شدة  من  أحدهم  تجمد  أو 
آخر ، واألخطر فقدان البعض دون معرفة 

مصيرهم.
ونناقش ونجد  نقف ونواجه  أن  أال يجب 

الحلول لهذه الظاهرة ..؟!
على  شبابنا  يُجبر  الذي  الدافع  هو  ما 
من  قاسية  ظروف  في  بحياتهم  المخاطرة 

أجل حلم الهجرة ؟!
ما هو دافع األهل لبيع ممتلكاتهم وتحّمل 
ليسافر  مالية طائلة  مبالغ  لتأمين  الدين  ثقل 

أبنائهم وفي ظروف مرعبة ؟!
 لماذا أصبحت الهجرة المالذ الوحيد لهم ؟!

صاحب االمتياز ورئيس التحرير:
المطران جاورجيوس أبو زخم

مدير  التحرير:
مرهف شهله
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لضمان  وطموحهم  حلمهم  وببساطة  الجواب 
مستقبلهم وتحسين ظروفهم فالواقع اإلقتصادي 
للخروج  أُفق  أي  ودون  نعيشه  الذي  المتردي 
منه يزيد يومياً من معاناة شبابنا وإحباطهم مما 

يدفعهم للهجرة.
التي  المتتالية  باألزمات  اليوم  مشغول  الكل 
تئن بالدنا منها من ويالت الحرب إلى تفشي 
الخدمات  كافة  غياب  إلى  الفتاكة  األمراض 
النفطية  المشتقات  و  كهرباء  من  األساسية 
خضم  في  ونسينا  الطاحن،  األسعار  وغالء 
الصعوبات شبابنا  تلك  التغلب على  محاوالتنا 
اهتمام  أي  يُعيرهُ  أحد  ال  وحيداً  أصبح  الذي 
ولهمومه  إليه  اإلستماع  حتى  أو  عناية  أو 

وتطلعاته.
وطموحاته  آماله  أمام  أُغلقت  فاألبواب 
الهجرة مفتوحاً  باب  وأحالمه، ولم يبق سوى 
على مصرعيه المحفوف بالمخاطر والصعاب.

نعم الخيار الوحيد أمام شبابنا الهجرة، هجرة 
والتّجار  الجامعيين  الخرجين  من  الكفاءات 
بلدنا  تعد  فلم  المهن،  وأصحاب  والصناعيين 
طموحاتهم  لتحقيق  خصبة  أرضاً  لألسف 
بعض  تسارع  ظل  في  وخاصة  وأحالمهم، 
الدول إلحتضان هذا الشباب المتميز والمتفوق، 
وتقديم كل المغريات واإلمتيازات له لإلستفادة 
من علمه وخبرته وكفاءته وحتى ال يفكر يوماً 

في العودة إلى أرض وطنه.
كل الخسائر التي نتجت عن الحرب الظالمة 
على بالدنا من هدم وتخريب يمكن تعويضها 
هذه  في  باإلستشهاد  إّما  شبابنا  فقدان  ولكن 
تلك  وخاصة  الهجرة  أو  المجنونة،  الحرب 
الهجرة المحفوفة بالمخاطر ال يمكن تعويضها 
وبالتأكيد فقداننا شبابنا سيترك تداعيات كبيرة 

في المستقبل القريب على بالدنا.
وبصوت  نطلقها  أن  يجب  مدوية  صرخة 

مرتفع نطالب فيها الجهات الرسمية والخاصة 
األهلية  و  الدينية  والمؤسسات  والجمعيات 
من  والخروج  الحلول  إليجاد  والمجتمعية 
والخدمي  اإلقتصادي  المتردي  الوضع  هذا 
تلك  بإيجاد  الشباب  وإشراك  واالجتماعي، 
الحلول ألنه بمشاركتهم سوف نجد الخالص 

ألنهم هم من يصنعون المستقبل.
واجبنا الوطني واألخالقي واإلنساني يحتم 
علينا أن نساعد شبابنا على البقاء في وطنهم 
لدموعهم  نسمح  ال  وأن  مكرمين،  معززين 
ودموع أمهاتهم وآبائهم أن تُذرف حزناً على 
الفراق، و أن تكون تلك الدموع فقط للفرح 

بنجاحهم داخل وطنهم.
عليهم  فلنحافظ  واألمل  الرجاء  شبابنا 
لوطننا  مشرقاً  مستقبالً  معهم  ولنصنع 

الحبيب سوريا .

فعاليات ميالدية في أبرشية حمص              وجيه فرج وريتا طحان 

السيادة  صاحب  وحضور  ببركة 
ميتروبوليت  زخم  أبو  جاورجيوس 
األرثوذكس،  للروم  وتوابعها  حمص 
محافظ  مخلوف  نمير  المهندس  والسادة 
الرفيق  الحزب  فرع  وأمين  حمص، 
األجالء  اآلباء  من  وعدد  حورية.  عمر 
و الفعاليات الرسمية والشعبية، تم افتتاح 
فعالية الميالد )Holly Nights( المقامة 
في كنيسة سيدة البشارة في حي المحطة، 
كانت  الكنيسة  كشاف  عزف  وقع  وعلى 
البداية مع إنارة شجرة الميالد في شارع 
عن  تعبر  التي  الميالد  شجرة  الكنيسة، 
في  وسالماً  فرحاً  لتعطي  والحياة  التجدد 
هناك  كان  ثم  ومن  الحاضرين،  نفوس 

لبيع  المخصصة  األقسام  ضمن  جولة 
تضمن  الجاهزة،  والمأكوالت  الحلويات 
لفرقة  موسيقية  أمسية  االفتتاح  حفل 
“موزاييك” التي قدمت باقة من األغاني 
والمقطوعات من وحي األجواء الميالدية.
فعالية  السيادة  صاحب  افتتح  كما 
القديس  كنيسة  في  جراس”  “رنوا 
تقام  والتي  الحميدية(  )حي  جاورجيوس 
انطلق  حيث   التوالي  على  الثامن  للعام 
بدأ  بكرنفال ميالدي  الفعالية  برنامج هذه 

مروراً  جاورجيوس  القديس  كنيسة  من 
وقد  الديوان،  وبستان  الحميدية  بأحياء 
الكنيسة  لكشافة  عرضاً  الكرنفال  تضمن 
الميالدية  الشخصيات  من  العديد  رافقهم 
أطفال  بها  التي شارك  التنكرية  الفرق  و 
الفرح  لتبعث  القديس جاورجيوس  مركز 

والسرور في القلوب. 
بعدها تم افتتاح المعرض الميالدي في 

صالة الكنيسة. 
المطران  السيادة  وقد صرح صاحب 

جاورجيوس أبو زخم “أننا في هذه الليالي 
الظروف  كل  من  بالرغم  و  المباركة 
الصعبة التي نمر بها يبقى لدينا أمل كبير 
عيد  هو  الميالد  فعيد  للمستقبل.  وتفائل 
الفرح والسالم ونشر المحبة في العالم كله 
و نحن بحاجة لنعيش بسالم وأمان في البلد 
و تأتي هذه النشاطات والفعاليات لتساعد 
المتعبة  األجواء  من  يخرجوا  بأن  الناس 
والحالة السيئة التي يمرون بها فهي تسهم 
بخلق جو من الفرح والمحبة  عند الناس 
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وتكسر الروتين الموجود لديهم.
وتابـع سـيادته حديثه بأننا شـعب يحب 
وطوائـف،  أديـان  بيـن  والنميـز  الحيـاة 
نحـن نملـك طائفـة واحـدة وهـي المواطن 
الحيـاة  بلـد  لبلـده  ينتمـي  الـذي  السـوري 

فـي  ونأمـل  والفـن.  والثقافـة  والحضـارة 
نخـرج  أن  المباركـة  المناسـبات  هـذه 
مـن هـذه األجـواء الصعبـة ونخلـق أمـل 
علـى  والسـالم  الفـرح  ويعـم  للمسـتقبل، 

الجميـع.” 
للرئيـس  خاصـة  معايـدة  وجـه  كمـا 
القائـد بشـار األسـد الـذي يعتبر رمـزاً من 
رمـوز اإلنتصـار، وهـو انتصارنـا علـى 
واإلرادة  الجميـع  وهمـة  بقـوة  اإلرهـاب 
القويـة للخـروج مـن الظـروف المعيشـية 
الصعبـة. كمـا ترحم على أرواح الشـهداء 

مـن الجيـش العربـي السـوري.

المعـرض  افتتـاح  بعـد  فيمـا  وتـم 
 Holly الميـالدي ضمـن برنامـج فعاليـة
البشـارة فـي  Nights فـي كنيسـة سـيدة 
حـي المحطـة، تضمن المعـرض عدد من 
المنتجـات التـي منهـا مـا هـو صنـع اليـد 
ومنهـا أدوات خالصـة، اسـتمر المعـرض 
لمـدة ثـالث أيام تخلله عدد من المسـابقات 

المسـلية.

وأيضـاً تـم افتتـاح فـي مركـز القديـس 
حامـالت  )فرقـة  الكبيـر  انطونيـوس 
الطيـب السـيدات( فـي حـي بـاب السـباع 
معـرض الميـالد واسـتمر لثالثـة أيام ذلك 
علـى وقـع عـزف كشـاف الكنيسـة الـذي 
بعنـوان  ميـالدي  بعـد كرنفـال  فيمـا  قـدم 
)ضـّووا شـموع( الـذي جـال فـي أرجـاء 
المنطقـة بـدًء مـن الكنيسـة مـروراً بحـي 

العدويـة.
فـي  النـور  أم  كنيسـة  احتفلـت  كذلـك 
حـي األرمـن بأجـواء العيـد مـع األطفـال 
بفعاليـة  “Santa is here” وتضمنـت 

ميالديـاً. ومعرضـاً  كرمسـاً 

مـن  لريـف حمـص حصـة  كان  كمـا 
كنيسـة  أقامـت  حيـث  الميـالد  أجـواء 
النبـي يوحنـا المعمـدان فـي قريـة قطينـة 

فعاليـة تضمنـت إضـاءة شـجرة الميالد و 
أمسـية ميالديـة لجوقة القديـس رومانوس 

للكنيسـة.  كشـفي  وعـرض 

القديـس  كنيسـة  قامـت  وأيضـاً 
جاورجيـوس فـي قريـة المشـرفة بإضاءة 

القريـة. فـي  الميـالد  شـجرة 

ترانيـم  أمسـية  مـع  كان  وختامهـا 
ميالديـة فـي رحـاب كاتدرائيـة القديسـين 
األربعيـن شـهيداً قدمتهـا مدرسـة القديـس 
البيزنطيـة،  للموسـيقا  المرنـم  رومانـوس 
وحفلـة ميالديـة فـي صالـة كنيسـة سـيدة 
البشـارة فـي حـي المحطـة قدمتهـا فرقـة 

البشـارة. سـيدة  كنيسـة  كشـاف  مراسـم 

الوطــن حصنــاً منيعــاً أمــام كل التحديات، 
ــالم  ــر والس ــّم الخي ــن هللا أن يع ــاً م راجي

بحلــول األعيــاد المجيــدة علــى جميــع 
ــوريين. الس

مدير  شهله”  “مرهف  األستاذ  وأشار 
إلى  بحمص  الخاصة  الغسانية  المدارس 
 1980 عام  تأسست  البشارة  مدرسة  أّن 
بجهود  بنيت  طوابق  ثالثة  من  وتتألف 
والخارج  الداخل  في  حمص  مدينة  أبناء 
من المغتربين، الذين قدموا أموالهم لبناء 
بضرورة  منهم  وايماناً  حباً  المدرسة 
الفتاً  الحرب،  بعد  للمدينة  الحياة  عودة 
إلى جهود الكادر التربوي والتعليمي في 
وتقديم  وتطويرها  للمدرسة  األلق  إعادة 
بأنهم  مؤكداً  التعليمية،  المستلزمات  كافة 
مستمرون بالعطاء إلكمال مسيرة التعليم 
تهنئة  موجهاً  الظروف،  اشتدت  مهما 
متمنياً  المجيدة  األعياد  بقدوم  للحضور 

الخير والفرح للجميع.

“ابتسام  السيدة  أوضحت  بدورها 
ناصيف” مديرة ابتدائية الغسانية في حي 
 12 تضم  المدرسة  أّن  بحمص  المحطة 
السادس  حتى  األول  الصف  من  شعبة 
الفئة  إلى روضة تضم  االبتدائي، إضافة 
إعادة  تّم  وأنّه  والثالثة،  والثانية  األولى 
واألثاث  البناء  حيث  من  المدرسة  ترميم 
يحتاجها  التي  المستلزمات  كافة  وتأمين 

الطالب إلكمال مسيرته التعليمية.
المشاركين  الطالب  من  عدد  وعبّر 
تأهيل  بإعادة  سعادتهم  عن  باالحتفالية 
المدرسة، وفرحتهم بإضاءة شجرة الميالد 

وقدوم األعياد المجيدة.
في  التربية  مدير  االحتفالية  حضر 
حمص السيد “وليد مرعي”، وشخصيات 
وعدد  وتدريسية،  تعليمية  وكوادر  دينية 
من الطالب واألهالي، وعدد من المهتمين 

بالشأن الثقافي.

إعادة افتتاح ابتدائية الغسانية األرثوذكسية
بحي المحطة في حمص                سلوى شبوع

السيادة  صاحب  وحضور  ببركة 
ميتروبوليت  )أبوزخم(  جاورجيوس 
األرثوذكس،  للروم  وتوابعها  حمص 
الغسانية  المدارس  أسرة  احتفلت 
بافتتاح  بحمص  الخاصة  األرثوذكسية 
ترميمها  إعادة  بعد  المحطة  ابتدائية 
األعياد  حلول  مع  بالتزامن  وتأهيلها 
وسط  الميالد  شجرة  وإضاءة  المجيدة 

أجواء مليئة بالمحبة واألمل.

المدرسية  الكّشافة  فرقة  واستهلت 
العروض  من  عدد  بتقديم  الحفل 
الموسيقية، تلتها عدة فقرات فنية وغنائية 
الغسانية  المدارس  استعرض فيها طالب 
والغناء  الرقص  في  المتنوعة  مواهبهم 
والجماعي،  المنفرد  والعزف  والشعر 
مسرحية  عروضاً  تقديمهم  إلى  إضافة 
الكادر  بإشراف  وذلك  االنكليزية،  باللغة 

اإلداري والتدريسي.

ــد  ــص أك ــدة حم ــح لجري ــي تصري وف
)أبوزخــم(  ســيادة  الســيادة  صاحــب 
ــم  ــي زرع القي ــدارس ف ــالة الم ــى رس عل
روح  وغــرس  واألخــالق،  والمبــادئ 
ــة  ــة تعليمي ــر بيئ ــاء للوطــن، وتوفي االنتم
محفــزة علــى اإلبــداع، وتنشــئة جيــل 
جديــد مثقــف يســاهم فــي بنــاء المجتمــع، 
ــكل  ــوري ب ــعب الس ــى أّن الش ــيراً إل مش
أطيافــه يحــب الحيــاة ويســتحق أن يعيــش 
ــة،  ــرب المظلم ــنوات الح ــد س ــالم بع بس

موّجهــاً تحيــة محبــة ووالء للســيد الرئيس 
ــود والتحــدي،  ــز الصم بشــار األســد رم
وإلــى الجيــش العربي الســوري ولشــهداء 
الوطــن، لمــا قدمــوه مــن تضحيــات ليبقــى 



قام مركز حبة الخردل لذوي القدرات 
يدوية  أشغال  معرض  بافتتاح  الخاصة 
عرض  تم  المخلص،  دير  في  متنوعة 
وبيع فيه كل ماتم إنجازه على أيدي هؤالء 
األشخاص التي قدمت بكل حب أعمالها، 

واستمر المعرض لمدة يومين متتالين.

حمص  لجريدة  خاص  حديث  وفي 
الخردل  حبة  مركز  مديرة  صّرحت 
بهذا  نقوم  “عادةً  جريج  سامية  الراهبة 
الميالد  في  سنوي  بشكل  المعرض 
التي  المشاغل  عمل  نتاج  فهو  والفصح، 
على  الصغر  منذ  األطفال  وتُأهل  تُعلم 
الفصل  حصاد  فهذا  األكاديمي  العمل 
األول من السنة، وقد الحظنا تقدم جميع 
األطفال فجميع األشغال هي صنع أيديهم 
من خياطة نجارة حتى صنع الشوكوال.”

للمركز  العامة  المنسقة  وتحدثت  كما 
هذا  اليوم  الياس”افتتحنا  رفيف  السيدة 
المعرض بمناسبة عيد الميالد بعد مرور 
الظروف  بسبب  له،  ايقافنا  عن  سنتين 
اإلقتصادية الصعبة حيث قررنا أن نقوم 
في هذه الخطوة في أجواء الميالد، والتي 
بدأ التحضير له من أيلول الماضي، ونأمل 
أن يكون هناك إقبال، فاألشغال هي صنع 
المشاغل )خياطة-نجارة- ونتاج  األطفال 
وقد أضفنا  متنوعة(  يدوية  وأشغال  شمع 

حديثاً صنع الشوكوال.”

وهو  الحبل  مخلص  السيد  وعبّر  كما 
“إن  األخشاب  مشغل  على  المشرف 
أي  للطفل  تأهيل  مركز  هو  مركزنا 
حيث   بيديه  العمل  بتعلم  الطفل  يقوم  أن 
الدروس  وإعطائه  باإلشراف  نحن  نقوم 
الالزمة للتعلم على اآلالت وصنع المواد 
بيديه، ومن هنا كانت فكرة المعرض أن 
وليرى  ماصنعه  لعرض  الطفل  يتشجع 

جميع الناس مايقومون بصنعه.”

التابعة  سكاف  روبرت  مكتبة  أقامت 
ميالدية  أمسية  المشيخية  اإلنجيلية  للكنيسة 
فرقة  أحيتها  حيث  ُحبك(،  )هديّة  بعنوان 
مينور الموسيقية بمشاركة األصوات الشابة 

نيفين نخلة وشادي طانيوس.
وذلك بحضور عدد من األساقفة والكهنة 

واآلباء اآلجالء.

كنيسة  يعقوب كاهن  تحدث األب طوني 
“استذكر  الحضور  من  كان  الذي  الزنار  ام 
لهم،  ونهديها  سبقونا  التي  اآلباء  كل  اليوم 
كبير  جرحنا  القديمة  حمص  أوالد  فنحن 
ومجبولة  محبوبة  كانت  أشخاص  لخسارة 
أمثال األب زهري خزعل  بالمحبة والسالم 
و األب فرانس وميتروبوليت حمص وحماه 
من  وكل  نعمة،  ابراهيم  الكاثوليك  للملكين 
للجميع  مفتوحة  قلوبهم  كانت  الذين  سبقهم 

ولخدمة كل الناس”  

مكتبة  مسؤول  للجريدة  وصّرح  كما 
طانيوس   كفاح  األستاذ  سكاف  روبرت 
بخير  وأنتم  عام  وكل  للجميع  مجيد  “ميالد 
قد  اللطيفة  األمسية  هذه  في  نكون  أن  نأمل 
مع  الناس  قلوب  في  والبهجة  الفرح  أدخلنا 
برنامجاً  قدمنا  نعيشها،  التي  الظروف  هذه 
جميل وذلك ببركة الرب وفضله ومع الشباب 
والفرقة الجميلة، نرفع اليوم هذه األمسية لكل 
اآلباء التي سبقونا لديار الحق ونتمنى الفرح 
تكون  وأن  بها  يليق  التي  القديمة  لحمص 

األيام القادمة أجمل.”
األستاذ  مينور   فرقة  قائد  وتحدث  كما 
فادي هديب عن التحضيرات التي بدأت منذ 
شهر لهذه المناسبة المميزة، كما أعرب عن 
استمرار الفرقة بالتعاون مع الكنيسة الذي لم 
يكن األول، ُمشيراً إلى الظروف والتغيرات 
التي مرت بها الفرقة منذ خمس سنوات أي 

منذ تأسيسها حتى اليوم.
الذي  طانيوس  شادي  الشاب  وأعرب 
سعادته  عن  اإلفرادي  بالغناء  شارك 
بالمشاركة “أردنا في هذا الشهر شهر الميالد 
في  وندخلهم  الناس  لقلوب  الفرح  ندخل  أن 
أجواء الميالد، ونأمل أن تكون أمسية دافئة.”
تفاعل  الميالد  أغاني  صوت  وعلى 
يسوع  الرب  لقدوم  بفرح  الحضور مبشرين 
بعدة  ميالدية  أغاني  غناء  تم  حيث  المسيح، 

لغات.
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معرض ميالدي
لذوي القدرات الخاصة

ريتا طحان

أمسية ميالدية بعنوان 
هدّية ُحبك ...

في اإلنجيلية المشيخية
ريتا طحان

المضحك المبكي في منظمة الرفق بالحيوان
د. قيصـــر كبـاش

طريفــاً  خبــراً  قــرأت  مــدة  منــذ 
منظمــة  أن  مفــاده  كثيــراً  اســتوقفني 
الرفــق بالحيــوان فــي العاصمــة الفرنســية 
ــي  ــل الماض ــهر ابري ــالل ش ــس وخ باري
باغتــت رجــالً مشــرداً – يعيــش علــى 
قارعــة الطريــق مــع كلــب صغيــر – 
ــاف  ــة باختط ــو المنظم ــام موظف ــث ق حي
كلبــه الصغيــر وهــو يصــرخ ويبكــي: 
أيــن كلبــي؟؟ والســبب فــي هــذا اإلجــراء 
المجحــف حســب وكالــة األنبــاء الفرنســية 
أن الرجــل بــال مــأوى وأن الكلــب يمكــن 
ــزل  ــي من ــاه ف ــرة تتبن ــع أس ــش م أن يعي
بشــكل أفضــل مــن حيــاة البــؤس مــع ذلــك 

الرجــل المشــّرد فــي الشــارع !!
ــس  ــر لي ــي األم ــي ف ــك المبك المضح
اختطــاف الكلــب.. بــل تــرك اإلنســان 

المشــّرد البائــس فــي الشــارع !!
وأكثــر  أكثــر  المبكــي  والمضحــك 
ــع الرجــل  ــارة م ــه نتيجــة تعاطــف الم أن
المشــّرد لصراخــه واســتغاثته فقــد قامــت 
المنظمــة بإعــادة الكلــب للمشــرد وتركــوه 
معــه فــي حيــاة التشــرد علــى قارعــة 

الطريــق..
إنهــا الحقيقــة المؤســفة.. فهنــاك العديــد 
لحقــوق  والجمعيــات  المنظمــات  مــن 
الحيــوان تدافــع عنــه بشــكل أفضــل بكثيــر 
ــم  ــي ل ــوق اإلنســان الت مــن منظمــات حق
ــه،  ــذا المشــرد أو تتعاطــف مع ــرأف له ت
فنجــد منظمــة بيتــا لحقــوق الحيوانــات 
ــة  ــر ربحي ــة غي ــي منظم ــة وه األمريكي
تطالــب بــأن تكــون للحيوانــات حقــوق 
الصنــدوق  وهنــاك  للبشــر،  مســاوية 
وغيرهــا  بالحيــوان  للرفــق  الدولــي 
الكثيــر وجميعهــا مجتمعــة علــى مبــدأ 
أساســي عــدم تعريــض الحيوانــات لأللــم 
ــو  ــوف.. وه ــاة أو األذى أو الخ أو المعان
ــب  ــي حس ــن ح ــكل كائ ــروع ل ــق مش ح
جميــع األديــان الســماوية، ولكــن مــاذا 
ــاك هــذا الكــم مــن  عــن اإلنســان هــل هن
الجمعيــات المناديــة بحقوقــه وإنســانيته؟؟ 
تتمحــور  فــي خضــم حــروب شرســة 
حــول غــذاءه ومســكنه وتعليمــه وحريته.. 

ــاة. ــية للحي ــادئ األساس ــا المب إنه
فكمــا يتضــح مــن خبــر وكالــة األنبــاء 
الفرنســية أن أســراً متعــددة تتمنــى تبنــي 
ذلــك الكلــب الصغيــر، ظاهــرة شــائعة 
والقطــط  الــكالب  )تربيــة  األيــام  هــذه 
المنزليــة( والتــي انتقلــت مــع األســف 
مهــد  العظيــم  مشــرقنا  إلــى  الشــديد 
تشــبهاً  الديانــات  ومنبــت  الحضــارات 
حيــاة  يعيــش  لغــرب  أعمــى  وتقليــداً 

والترهــات.. التفاهــات 
حيــث بيّنــت الدراســات اإلحصائيــة 

األمريكيــة  العائــالت  مــن   62% أن 
تمتلــك حيوانــاً أليفــاً واحــداً علــى األقــل، 
ــة  ــات الطبي ــن الدراس ــراً م ــم أن كثي رغ
تؤكــد بــأن تربيــة الــكالب تشــكل خطــراً 
ــار الســن تتمثــل بســقوطهم مــن  ــى كب عل
أن  كمــا  حولهــم،  الكلــب  قفــز  جــراء 
ــل مجموعــة  ــكالب تحم ــواع ال بعــض أن
مــن الطفيليــات يمكــن انتقالهــا للبشــر 

باألمــراض!! والتســبب 
الغــرب  ســكان  إن  قيــل  ولقــد 
“المــادي” وقــد انقطعــت األواصــر بينهــم 
ــراغ وأن  ــلء الف ــكالب لم ــى ال ــؤوا إل لج
الكلــب هــو مؤنــس لوحــدة كبــار الســن.. 
ــي  ــال تلتق ــائر األجي ــد س ــوم نج ــا الي لكنن
ــب  ــد الكل ــم يع ــكالب، فل ــة ال ــى تربي عل
وحارســاً  والصياديــن  الرعــاة  رفيــق 
ــالً  ــاً مدل ــح كائن ــل أصب ــي ب ــت الريف للبي
وبــات  والفنــادق  البيــوت  فــي  يتمتــع 
ــدن المكتظــة بالســكان  ــي الم حضــوره ف
كثيفــاً، فنجــد الــكالب تزاحــم البشــر فــي 
كل مــكان حتــى داخــل الطائــرات دون 
مراعــاة لمشــاعر اآلخريــن خصوصــاً 

الذيــن لديهــم فوبيــا الحيوانــات...
وفــي حــوار متلفــز مــع مجموعــة مــن 
الــكالب، كان تبريرهــم لذلــك:  مقتنــي 
والوفــاء  القاتلــة  الوحــدة  مــن  التســلية 
ــاء(  ــب وف ــل )كالكل ــث قي ــديد.. حي الش

فهــا هــو الشــاعر علــي بــن الجهــم 
ــالً: ــوكل قائ ــة العباســي المت يمــدح الخليف

أنَت َكالكلِب فِي ِحفاِظَك للودِّ
وَكالتِّيِس في قِراعِ الُخطوِب
فهــل وصلــت بنــا الحــال اليــوم أن 
انعــدام  بســبب  الــكالب  تربيــة  تكــون 
مفهــوم الوفــاء بيــن اإلنســان وأخيــه فــي 

اإلنســانية.
سؤال برسم إجابتكم.. دمتم وسلمتم

مساحة 
إعالنية

ترحب جريدة حمص
بنشر إعالناتكم

على صفحات الجريدة 
 الكترونيًا أو حتى ورقيًا .

تواصل معنا على 
الواتساب عبر الرقم:  

0993444762



وترميمهــا كــون الضــرر كان كبيــراً على 
 2018 عــام  وفــي  وباحاتهــا.  مبانيهــا 
قمنــا بترميــم الكتلــة األولــى فــي الثانويــة 
لتســتقبل طــالب الثانويــة، وترحيــل الكتل 
الحجريــة والبيتونيــة عــن ســقف المســرح 
التــي كانــت تشــكل خطــورة علــى البنــاء 

والمــارة.

وفــي عــام 2019 قمنــا بترميــم الكتلــة 
لتســتقبل  الحميديــة  بابتدائيــة  األولــى 

طــالب الحــي واألحيــاء المحيطــة.
وفــي عــام 2020 قمنــا بترميــم البنــاء 
تعــرض  الــذي  الثانويــة  فــي  الكبيــر 
لضــرر كبيــر لتســتقبل الطــالب مــن كافــة 

ــص. ــرى حم ــاء وق أحي
الكتلــة  رممنــا   2021 عــام  وفــي 
ــة التــي أيضــا ً  ــة الحميدي ــرة بابتدائي الكبي
كانــت متهدمــة بشــكل كامــل. وفــي عــام 
2022 أعدنــا تأهيــل ابتدائيــة المحطــة. 
واليــوم بدأنــا بالعمــل بإعــادة بنــاء 
ذلــك  بطابقيــه،  المدرســي  المســرح 

الهــام. الحضــاري  الصــرح 
لــوال  ليتــم  كان  مــا  ذلــك  وكل 
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ببركة صاحب السيادة جاورجيوس أبو زخم تمَّ البدء بأعمال ترميم وإعادة بناء المسرح المدرسي
جانب الثانوية الغسانية األرثوذكسية في حي بستان الديوان

ــيادة  ــب الس ــة صاح ــرب وبرك ــة ال معون

جاورجيــوس أبــو زخــم الجزيــل االحترام 

ــدارس  ــودة الم ــا لع ــا وعزيمتن واصرارن

لدورهــا التربــوي والتعليمــي والتــي فــي 

ــة  ــباب الرئيس ــد األس ــت أح ــا كان عودته

ــم.” ــم ومنازله ــي ألحيائه ــودة األهال لع

وإيماننــا  مســتمرون  نحــن  خاتمــاً 

ــدارس  ــداً، والم ــر ج ــد كبي ــذا البل ــي ه ف

الغســانية األرثوذكســية ومنــذ مــا يقــارب 

دائمــاً كانــت تنهــض مــن  140 عامــاً 

تحــت الــركام، وهــي أكثــر إيمانــاً بدورها 

الوطنــي ببنــاء اإلنســان قبــل بنــاء الحجــر 

ــراض  ــا الحــروب واألم ــن  تثنيه ــم ول فل

الفتاكــة والهجــرة المســتمرة عن رســالتها 

ــة . ــة التربوي ــة التعليمي الوطني

المدرســي  المســرح  تعــرض  بعــد 
خــالل ســنوات الحــرب البغيضــة إلــى 
ــائية  ــه اإلنش ــي بنيت ــل ف ــبه كام ــر ش تدمي
وســرقة كافــة محتوياتــه، تــم بــدء العمــل 
وترحيــل  المتهدمــة  األجــزاء  بهــدم 
األنقــاض إلعــادة بنــاء مــا تهــدم وترميــم 
ــادة  ــى إع ــل عل ــة والعم ــزاء المتبقي األج
تأهيلــه ليعــود مســرحاً مدرســياً كمــا كان.

ــى  ــة صاحــب الســيادة عل ــاء جول وأثن
ــاء  ــر عــن ســعادته إلعــادة بن ــع عبّ الموق
ــذي  هــذا الصــرح الحضــاري الهــام، وال
يعــود تاريــخ بنائــه ألكثــر مــن مائــة عــام. 

مبينــاً أن مطرانيــة الــروم األرثوذكس 
قامــت قبــل ســنوات مــن بــدء الحــرب 
علــى ســورية بإعــادة تأهيــل المســرح 
وفــق مواصفــات عالميــة ولكــن الحــرب 
لتوقــف  القســري كان ســبباً  والتهجيــر 
العمــل، وبعــد العــودة كان لألســف البنــاء 

ــر. ــرر كبي ــّرض لض ــد تع ق

 واليــوم حــان الوقــت إلنعــاش هــذا 
األبرشــية  تاريــخ  فــي  الهــام  الصــرح 
وتاريــخ المدينــة للقيــام برســالتيه الوطنيــة 

والثقافية.

ــر  ــهله مدي ــف ش ــتاذ مره ــن األس وبيّ
ــا  ــية “أنن ــانية األرثوذكس ــدارس الغس الم
دورنــا  عــن  نتوقــف  ولــن  مســتمرون 
ــة  ــذه المدين ــار ه ــاء وإعم ــادة بن ــي إع ف

ــي  ــى ف ــف حت ــم نتوق ــن ل ــة، فنح العظيم
العمــل  فــي  اســتمرينا  الحــرب  زمــن 
ــارة  ــة البش ــالل ابتدائي ــن خ ــنا م بمدارس
اســتقبلت  التــي  المحطــة،  حــي  فــي 
ــال  ــاض األطف ــة ري ــن مرحل ــالب م الط
ــن خرجــت  ــة حي ــة الثانوي ــى المرحل وحت
جميــع مدارســنا عــن الخدمــة فــي أحيــاء 
حمــص القديمــة عــام 2012، وفــي عــام 
2013 قمنــا بترميــم ابتدائيــة بــاب الســباع 
تشــجيعاً  بالمجــان  الطــالب  واســتقبال 
 2015 عــام  وفــي  األهالــي،  لعــودة 
اســتقبلت ابتدائيــة بســتان الديــوان أبنائنــا 
الطلبــة بكافــة المراحــل بعــد إعــادة بنائهــا 
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قــام علــى  المنتجــات، أشــكر كل مــن 
ــازار.” ــذا الب ــز ه تجهي

كمــا تحدثــت الســيدة فكتوريــا قرنــوب 
ــد  ــة “لق ــة منصــور الخيري ــة جمعي رئيس
تخصــص هــذا البــازار هــذه الســنة لدعــم 
ــص  ــة حم ــي مدين ــة ف ــات الخيري الجمعي
التــي تدعــم عمــل المــرأة المعيلة ألســرتها 
ــاء الذاتــي للنســاء، ونحــن  وتعــزز االكتف
ــة  ــور الخيري ــس منص ــة القدي ــي جمعي ف
الســيدات  هــؤالء  ندعــم  حمــص  فــي 
المعيــالت ألســرهن والمنتجــات لمــواد 
المؤونــة علــى مــدار الســنة، ونــّروج 
طريــق  عــن  منتجاتهــن  لبيــع  لهــن 
ــارض  ــازار والمع ــردود الب ــة وم الجمعي
ــة جــزء منهــا يعــود  التــي تقيمهــا الجمعي
المؤونــة،  لمــواد  المنتجــات  للســيدات 
والجــزء اآلخــر إلعالــة العيــل الفقيــرة 

النــادي  مــن  كريمــة  بدعــوة 
ــن  الدبلوماســي الســوري شــارك عــدد م
الجمعيــات الحمصيــة فــي البــازار الدولي 
الخيــري الــذي أقيــم فــي فنــدق دامــاروز 
فــي دمشــق. يــوم األثنيــن 14 تشــرين 
الثانــي 2022. والــذي كان ســابقاً يُقــام 

ســنوياً ولكــن توقــف فــي الفتــرة األخيــرة 
خــالل األزمــة، حيــث تقــوم به الســفارات 
األجنبيــة المعتمــدة فــي دمشــق تعبيــراً 
عــن محبتهــا للشــعب الســوري والــذي 
يعــود ريعــه كل ســنة للجمعيــات الخيريــة 
فــي احــدى المحافظــات الســورية، والتــي 
كان هــذه الســنة مــن نصيــب محافظــة 

بعــض  بــه  شــاركت  حيــث  حمــص 
الجمعيــات الحمصيــة مثــل جمعيــة عضــد 
 - الخيريــة  منصــور  الفقراء-جمعيــة 

تراثنــا وغيرهــا مــن الجمعيــات.

مجلــس  رئيــس   تحــدث  وبــدوره 
إدارة جمعيــة عضــد الفقــراء فــي حمــص 
الدكتــور هيثــم غريــب الــذي كان لهــا 
ــخ  ــالل مطب ــن خ ــاركة م ــي المش دور ف
بيــت المونــة الــذي يقــدم األطعمــة معبــراً 
ــد تمــت  عــن ســعادته فــي المشــاركة “لق
دعوتنــا للمشــاركة بمنتجــات بيــت المونــة 
ويلبــي  األطعمــة  جميــع  يقــدم  التــي 
العزائــم الكبيــرة، وخاصــةً أن هــذه الســنة 
ســيعود ريــع هــذا البــازار للجمعيــات 
والنشــاطات فــي مدينــة حمــص. البــازار 
ــة  ــي جــداً باإلضاف ــل وتنظيمعــه راق جمي
ــع  ــع جمي ــم بي ــر وت ــال كبي ــه يوجــد اقب أن

ــكر  ــا نش ــة. وبدورن ــا الجمعي ــي تعيله الت
ــازار  ــذا الب ــي انجــاح ه ــن ســاهم ف كل م
الدبلوماســي  النــادي  رئيســة  وخاصــة 
زوجــة ســفير أندونيســيا رديانتــي فــوزي 
والســيدة شــكرية مقــداد زوجــة وزيــر 
الخارجيــة الســورية والســيدة ريمــا عطية 

ــازار.” ــرة الب مدي

يذكــر أن هنــاك 21 دولــة مشــاركة في 
البــازار وعــدد مــن الجمعيــات والفعاليات 

فــي جميــع المحافظات الســورية.
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الغســانية  مــدارس  أســرة  افتتحــت 
األرثوذكســية الخاصــة قاعــة صاحــب 
زخــم  أبــو  جاورجيــوس  الســيادة 
للــروم  وتوابعهــا  حمــص  متروبوليــت 
األرثوذكــس فــي حــرم ابتدائيــة الحميديــة 
ــه،  ــك ببركت ــوس( وذل ــس جاورجي )القدي
ــة حمــص األســتاذ  ــر تربي وحضــور مدي
ــدس  ــة ق ــي الرعي ــي، وكاهن ــد المرع ولي
األب  وقــدس  رباحيــة  ميخائيــل  األب 
اآلبــاء  مــن  ولفيــف  صنيــج،  ســلوان 
األجــالء والفعاليــات األهليــة.  علــى وقــع 
القديــس  عــزف فرقــة مراســم كنيســة 
ــي الســوري.  ــيد العرب ــوس للنش جاورجي
و ذلــك يــوم الســبت الواقــع فــي 3 كانــون 

.2022 األول 

عــن  برومــو  بعــرض  الحفــل  بــدأ 
كادر  إعــداد  مــن  الحميديــة  إبتدائيــة 
تلتهــا  ترحيبيــة،  كلمــة  ثــم  المدرســة، 
لمحــة عــن ســيرة صاحــب الســيادة باللغــة 
اإلنكليزيــة  ثــم معزوفــة علــى آلــة الكمــان 

المدرســة. طــالب  قدموهــا 
الســيادة  لصاحــب  كلمــة  وفــي 
جاورجيــوس أبــو زخم، أكــد أن المدارس 
الغســانية هــي أولويــة فــي حيــاة األبرشــية 
نظــراً ألهميتهــا التاريخيــة مضيفــاً أن 
ــيات  ــى األبرش ــي أول ــية حمــص ه أبرش
ــا  ــي الكرســي األنطاكــي وم الموجــودة ف
ــات  ــع التحدي ــم جمي ــتمرة رغ ــت مس زال

فــي عهــده، مــن التوســع فــي األبنيــة 
خــالل  ودوره  جديــدة  أقســام  وإضافــة 
ــتمرار  ــي اس ــة ف ــرب البغيض ــن الح زم
المــدارس الغســانية األرثوذكســية بالقيــام 
بدورهــا التعليمــي والتربــوي بعــد خــروج 
العديــد مــن المــدارس عــن الخدمــة وكيف 
المهدمــة  المــدارس  كافــة  بنــاء  أُعيــد 
ــى  ــي عل ــاعدة األهال ــي لمس ــن قياس بزم

العــودة ألحيائهــا ومنازلهــا.

التأكيــد أن  بــد مــن  بأنــه ال  خاتمــاً 
ــت  المــدارس الغســانية األرثوذكســية كان
بالعلــم  المضيئــة  الشــعلة  تــزال  وال 
ــال  ــاء األجي ــاً منهــا أن بن ــة إيمان والمعرف
بنــاء  إلعــادة  الوحيــد  الطريــق  هــو 

الوطــن.

وأن مدارســنا مهمــا اشــتدت الصعــاب 
هدفهــا  لتحقيــق  مســتمرة  والتحديــات 
والتعليمــي  التربــوي  و  أوالً  الوطنــي 

ــاً. ثاني

ــا،  ــر به ــا ونم ــي مررن ــات الت والصعوب
فهــذا النجــاح يــدل علــى اســتمراريتنا 
كوننــا جــزء مــن هــذه األرض مشــيراً 
أن أّي عمــل أو نشــاط تقــوم بــه الكنيســة 
الختــام  فــي  الرعيــة،  علــى  ينعكــس 
قــدم الشــكر لطلبــة المــدارس الغســانية 
لدورهــم  وكادرهــا اإلداري والتعليمــي 

الكبيــر فــي اســتمرار نجاحهــا.

وفــي هــذا الســياق تحــدث  االســتاذ 
مرهــف شــهله عمــدة المــدارس الغســانية 
عــن بدايــة هــذه المــدارس منــذ 130 ســنة 
ــا  ــن بناؤه ــدف م ــي كان اله ــر، والت وأكث
ــاء اإلنســان الحمصــي والســوري  هــو بق
علــى هــذه األرض، فمطرانيــة الــروم 
عاتقهــا  علــى  أخــذت  األرثوذكــس 
مســؤولية اســتمرارها رغــم جميــع مــا 
مررنــا بــه مــن حــروب وأوبئــة، مؤكــداً 
ــن  ــم م ــل الدائ ــن الضــروري العم ــه م أن

ــيرة. ــذه المس ــتمرار ه ــل اس أج
ثــم تحــدث وبشــكل مفصــل عــن دور 
ــدارس  ــر الم ــي تطوي صاحــب الســيادة ف

جاورجيوس  السيادة  صاحب  ببركة 
وتوابعها  حمص  ميتروبوليت  زخم  أبو 
على  التوقيع  تم  األرثوذكس،  للروم 
مذكرة التعاون بين جمعية عضد الفقراء 
المركز  إدارة  على  القائمة  األرثوذكسية 
الغساني(،  )المستوصف  الطبي  الغساني 
والمدارس الغسانية األرثوذكسية بحضور 
مجلس إدارة الطرفين  في دار المطرانية 
كانون   14 الموافق  االربعاء  يوم  وذلك 

االول 2022.

بين  التعاون  هذا  سيادته  وبارك 
ظل  في  وخاصة  األبرشية  مؤسسسات 
عن  معبراً  البالد  تجتاح  صعبة  ظروف 
هي  التي  المبادرات  هذه  بمثل  فرحه 
ليست بالجديدة على مؤسساتنا التي لطالما 
تأسيسها  سنوات  عبر  بينها  فيما  تعاونت 
خير  فيه  لما  عام  مائة  من  ألكثر  الممتد 

ألبناء مدينة حمص قاطبة.
رئيس  غرير  هيثم  الدكتور  أكدّ  كما 
الفقراء  عضد  جمعية  إدارة  مجلس 
التعاون  هذا  أهمية  على  األرثوذكسية 
على  يؤكد  والذي  للطرفين  بالنسبة 
ظل  في  وخاصة  أبنائنا  تجاه  مسؤوليتنا 

ظروف اقتصادية صعبة.

عمدة  شهله  مرهف  األستاذ  وأكد 
المدارس الغسانية األرثوذكسية إن مذكرة 
التعاون بين الطرفين نتيجة تعاون مستمر 
قدمت  فالمدارس  طويلة  سنوات  عبر 
كمقر  طوال  ولسنوات  مبانيها  من  جزء 
للمستوصف الغساني واستمرارية التعاون 
والتعاضد ما بين مؤسسات أبرشية حمص 
للروم األرثوذكس لخير وطننا ما هو إال 
بلدنا  باقون ومسترون في  أننا  دليل على 

الحبيب سوريا.
التعاون  مذكرة  نص  أن  ويُذكر 
بالمدارس  العاملين  كافة  معاينة  هو 
خالل  من  الطبي  الدور  وتعزيز  مجاناً 
والكوادر  للطالب  توعية  محاضرات 

اإلدارية والتدريسية في المدارس.

المدارس الغسانية تاريٌخ عريٌق وحاضٌر متجدٌد
ميراي ابراهيم 

مذكرة تعاون بين جمعية 
عضد الفقراء األرثوذكسية 

القائمة على إدارة 
المركز الغساني الطبي 
)المستوصف الغساني(



لآلثار  العامة  المديرية  أعلنت 
والمتاحف التابعة لوزارة الثقافة اكتشاف 
مدينة  في  نادرة  أثرية  فسيفسائية  لوحة 
شمال  الواقعة   ،) اريتوزا   ( الرستن 
وتعود   ، كم   20 بمسافة  حمص  مدينة 
إلى العصر الروماني. إن اللوحة مكتَشفة 

منذ العام 2018، وتمَّ الوصول إليها بعد 
أحد  عنها ضمن  للكشف  والتنقيب  الحفر 
المنازل في منطقة الرستن، وقد قام فريق 
فني من المديرية العامة لآلثار والمتاحف 
ودائرة اآلثار في محافظة حمص بالتوسع 

بالعمل عليها، الكتشافها.

المكتشف حتى اآلن بطول  إّن الجزء 
الفتاً  أمتار،  ستة  وعرض  متراً  عشرين 
اللوحة  من  أخرى  أجزاء  ثمة  أّن  إلى 
وعمليات  بعد،  عنها  النقّاب  يكشف  لم 
تمتد  اللوحة  لكون  أيضاً  التنقيب مستمرة 
نحو البيت المجاور والشارع، ويظهر في 
ودروعاً،  أسلحة  يحملون  جنود  اللوحة 

في  أنهم  لو  كما  قتال  وضعية  في  وهم 
ساحة حرب. ضم كذلك كتابات باليونانية.

أن اللوحة عبارة عن مشهد نادر تبدو 
الفسيفساء،  قطع  تفاصيل  بوضوح  فيه 
في  شاركوا  الذين  اليونان  ملوك  وأسماء 

حرب طروادة.

واللوحة المكتشفة عبارة عن مشهدين 
اآلثار،  مديرية  وصف  وفق  رئيسيين، 
ودائرة  أطر  ثالثة  هو  األول(  )المشهد 
بالمنتصف، فيها رسومات ألخيل مع ملكة 
األمازونيات )1( ، وتجسيد لهرقليس مع 
اإلطار  وحول  أخرى،  أمازونيات  ملكة 
 ، اليونان  ملوك  مع  ألمازونيات  رسوم 
وهي إشارة إلى قصة أسطورية معروفة 
الشعرية   للملحمة  األثرية  النصوص  في 
حرب  عن  تتحدث  والتي  )اإللياذة( 

األمازونيات بين طروادة واليونانيين.

: أسطورة محاربات  ــ األمازونيات   )  1 (
جميالت  نساء  ذكورهنَّ  بال  مملكة  االمازون.. 
للرجال  الشديد  حسناوات عرف عنهن بغضهن 
ولدوا  إذا  أطفالهن  يقتلن  كن  أنهن  درجة  إلى 
ذكورا , كانت مملكتهن للنساء فقط و ويل لعاثر 
دخول  إلى  خطاه  قادته  إذا  الرجال  من  الحظ 
فهنًّ  محالة  ال  حتفه  مالقي  فهو  أرضهن  حريم 
يشق  ال  ماجدات  فارسات  و  باسالت  محاربات 
لهن غبار برعن في الرماية فال تخطيء نبالهن 
و ال تحيد عن قلوب الرجال لتفلقها و تدميها أما 
رماحهن الطويلة فتحمل علقما و موتا زؤاما في 

ساحات الوغى
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تقبل االختالف مفتاح المجتمع المتكامل...لمحة عن لوحة فسيفساء الرستن         جورج فارس رباحية
مركز أم الرحمة                ميراي ابراهيم 

مساعدة  إنسان  كل  واجب  من  ألنه 
وخاصةً  له،  الدعم  وتقديم  اإلنسان  أخيه 
ألهمية  ونظراً  المرض،  ظروف  في 
يكون  تعزيزه والذي  اإلنساني في  العمل 
نابعاً من صميم أعماقنا، وألن المجتمع ال 
يكون متكامالً إال بجميع فئاته التي تكمل 
اإلضاءة  من  البد  كان  البعض  بعضها 
هم  الذين  الدماغي(  الشلل  على)أطفال 
بحاجة إلى الكثير من الدعم ليس فقط من 
األسرة وإنما من المجتمع  ككل وبناًء على 
ذلك نشأت عدة جمعيات هدفها مساندتهم 
الذي  الرحمة”  “أم  مركز  أبرزها  وكان 
 2017\8\1 تأسس في مدينة حمص في 
بنات  األفراميات  الراهبات  من  بمساهمة 
أم الرحمة، تحت رعاية مار أغناطيوس 
بطريرك  الطوبى  الكلي  الثالث  يوسف 

السريان االنطاكي. 

وفي لقاء خاص لجريدة حمص أكدت 
العمليات  مسؤولة  شاهين(  )مريم  السيدة 
الشلل  ألطفال  خدماته  يقدم  المركز  أن 
شهر  عمر  من  خاص  بشكل  الدماغي 
يتم  محددة  معايير  ضمن  14سنة  ولغاية 
االستناد عليها لقبول األطفال وهي )طفل 
شلل دماغي ناتج عن نقص أكسجة، حثل 
عضدية،  ضفيرة  شلل  أطفال  عضلي، 

أطفال قيلة سحائية(. 
وأضافت أن الخدمات التي يتم تقديمها 
هي  عدة  محافظات  في  طفل   319 ل 
انشغالي،  فيزيائي، عالج حركي  )عالج 
دعم  نطق،  عالج  حركي،  نفسي  عالج 
على  معالجين حصلوا  من خالل  نفسي( 
تدريب كبير ومستمر، إضافة إلى األدوية 
مثل:  الطفل  يحتاجها  التي  األدوات  وكل 
طبية،  أحذية  يوبال،  الوكر،  )العكازات، 
جبائر وأدوية.... إلخ( والتي تقدم مجانية 

بشكل كامل.
الحاالت  يتابع  المركز  أن  وأشارت 
خالل  من  حمص  مدينة  عن  البعيدة 
دورات تدريبية تستمر لمدة ثالث أسابيع 
العالجية  الخطة  على  األهل  لتدريب 
من  متابعتهم  إلى  إضافة  أبناءهم  لمتابعة 

قبل المعالجين مرة كل شهرين.
بمتابعة  يقوم  المركز  أن  ونوهت 
يصلوا  أن  إلى  مستمر  بشكل  األطفال 
الممكنة  االستقاللية  من  مستوى  ألعلى 

حسب قدراتهم.

خدمات  توقف  عن  السؤال  وفي 
المركز في سن 14 سنة وضحت شاهين 
هو  الدماغ  نمو  لتوقف  العلمي  العمر  أن 
العالج  مدارس  أحد  بحسب  سنة   14
وعليه  األمر،  هذا  أكدت  التي  الفيزيائي 
العمر  هذا  في  إليه  الوصول  تم  ما  فإن 
هو النتيجة النهائية التي يبقى عليها طفل 

الشلل الدماغي.

أهمية  إلى  نوهت  أخرى  زاوية  ومن 
الكشف المبكر عن مرض الشلل الدماغي 
توعوية  جلسات  خالل  من  يكون  الذي 
العالج  الطفل  يتلقى  فعندما  للمحيط، 
النتائج  تكون  مبكر  بشكل  الفيزيائي 
أفضل، وفي هذا اإلطار أكدت أن المركز 
يعمل على تقديم جلسات توعية مجتمعية 
الكشف  هدفها  بالطفل  المحيطة  للبيئة 
كذلك  دماغي،  أي حالة شلل  المبكر عن 
للتعريف عن أهمية تلقي الرعاية ألطفال 

الشلل الدماغي.

التي  الصعوبات  عن  وتحدثت  كما 
الذي  الكبير  الوقت  وهي  األسر  تواجه 
يحتاجه الطفل يومياً للرعاية، إضافة إلى 
الطفل  أن  علماً  للعالج،  الكبيرة  المبالغ 
عصبية”  أخصائي  طبيب”  إلى  يحتاج 
مدينة  إليه  تفتقد  الذي  االختصاص  وهذا 
حمص مما يزيد التكلفة على األسر بأخذ 
فيها  يوجد  أخرى  محافظات  إلى  الطفل 

هذا االختصاص.

وال يفوتنا أن هناك مركز آخر تابع “ 
ألم الرحمة” وهو” مار بطرس وبولس” 
عانوا  طفل   150 ل  خدمات  يقدم  الذي 
)نشاطات  خالل  من  الحرب  فترة  خالل 
مشكالت(  حل  الذات،  تقدير  مجتمعية، 
والعديد من األنشطة األخرى والتي تهدف 

إلى جعل أولئك األطفال يتقبلون ذاتهم.

هو  اإلنساني  العمل  يكون  وبذلك 
العمود الذي يستند عليه كل مجتمع هدفه 
أن يبقى قوياً، فلواله لَم شعرنا بقيمة أولئك 

األشخاص الذين يكملون مجتمعنا.
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كهرباء حمص تستقبل فصل الشتاء
بتركيب محوالت جديدة ورفع استطاعات بعضها

عبد الرحمن الدباغ

أجندة حمصية

 أكثر من 6 مليارات ليرة سورية
مبيعات دواجن حمص           عبد الرحمن الدباغ

جسر الموح بريف القصير بالخدمة قريبًا                                                        عبد الرحمن الدباغ

ضمن  حمص  كهرباء  شركة  تعمل 
التأهيل  أعمال  استكمال  على  خططها 
الشتاء  دخول فصل  مع  التحويل  لمراكز 

الذي تزداد فيه األعطال.

مدير  حديد  محمود  المهندس  وأشار  
مع  لقاء  في  حمص  كهرباء  شركة  عام 
جريدة حمص “أن شركة كهرباء حمص 
الكهربائية  للشبكة  صيانات  عدة  نفذت 
جديدة  محولة   12 تركيب   خالل  من 
ومركز  الريف  في  مختلفة  باستطاعات 

المحافظة.”

بعملها  حمص  دواجن  منشأة   تستمر 
بمادتي  المحلية  السوق  احتياجات  بتأمين 
البيض والفروج وفق االمكانيات المتوفرة 
مع خطط لزيادة كميات اإلنتاج بالمرحلة 

المقبلة.

وأشار الدكتور محمد قيمر مدير منشأة 
حمص  جريدة  مع  بلقاء  حمص  دواجن 
من  تعتبر  حمص  دواجن  منشأة  “أن 
المنشآت اإلقتصادية الهامة على مستوى 
القطر، حيث لم تتوقف عن اإلنتاج رغم 
كل سنوات الحرب بل عملت وبخبراتها 
الحصار  تداعيات  تجاوز  على  المحلية 
اإلقتصادي من خالل زيادة الكميات التي 

تطرحها المنشأة في األسواق.”

حمص  دواجن  منشأة  مدير  وأضاف 
سنوات  عشر  من  ألكثر  توقف  بعد  أنه 
سيدخل بالخدمة المذبح نصف آلي التابع 
للمنشأة في منطقة الصناعة لتأمين المادة 

أكــد المهنــدس أميــن العيســى مديــر 
الخدمــات الفنيــة بحمــص أنــه تــم خــالل  
الصيانــة  أعمــال  الماضيــة  األشــهر 
والتأهيــل لجســر المــوح بريــف القصير  
الــذي تعــرض للتدميــر خــالل ســنوات 
الحــرب وســيوضع فــي الخدمــة خــالل 
ــم  ــاً يت ــه حالي ــث أن ــة حي ــرة القادم الفت
اســتكمال بقيــة أعمــال الموقــع العــام 

للجســر.

أنه  حمص   كهرباء  مدير  وأضاف 

لفصل  الجارية  االستعدادت  ضمن  أيضاً 

الشتاء تم تركيب عدد من مراكز التحويل 

والخطة  الريف  مناطق  من  العديد  في 

مستمرة لبقية القرى والبلدات حسب خطة 

تم وضعها مسبقاً.

ورشات  أن  حديد  المهندس  وأوضح 

على  عملت  العمل،  إطار  وفي  الشركة 

 360( إلى  محوالت  عدة  استطاعة  رفع 

لتخفيف  وذلك  ك،  و)400  ف.ا(  ك. 

أعمال  أن  مشيراً  المفاجئة،  االنقطاعات 

الشبكة  واقع  لتحسين  مستمرة  الصيانة 

الكهربائية خالل فصل الشتاء.

الصحية  الشروط  وفق  األسواق  في 

وبكلفة  طن  تقدر ب50  تخزينية  وبطاقة 

400 مليون ليرة سورية. 

رفعنا  “لقد  قيمر  الدكتور  وأوضح 

المنشأة  ضمن  المائدة  بيض  إنتاج  خطة 

مليون  ل15  مائدة  بيض  ماليين   5 من 

منشأة  انتجت  بالعام... حيث  مائدة  بيضة 

دواجن حمص منذ بداية العام حتى الشهر 

مائدة.  بيضة  ونصف  مليون   11 التاسع 

لحم.  فروج  طن   66 من  أكثر  إنتاج  مع 

إضافة إلنتاج 750 ألف صوص بياض”. 

وأكد مدير عام منشأة دواجن حمص أنه 

بلغت مبيعات المنشأة 6 مليارات و500 

االستمرار   مع  سورية..  ليرة  مليون 

بالتدخل اإليجابي في األسواق. 

الفنيــة  الخدمــات  مديــر  وأضــاف 
اإلشــراف  أعمــال  أن  بحمــص 
كــوادر  قبــل  مــن  تمــت  والدراســة 
مديريــة الخدمــات الفنيــة ونفذتــه شــركة 
وبكلفــة  بحمــص  والجســور  الطــرق 
ــرة ســورية.  ــون لي ــر مــن 300 ملي أكث

أن  العيســى  المهنــدس  وأوضــح 
إعــادة تأهيــل جســر المــوح، يســاهم 
األعبــاء  وتخفيــف  المســافة  بتقليــل 

بريــف  المزارعيــن  علــى  خاصــة 
القصيــر الــذي يعتبــر ســلة زراعيــة 
بدعــم  الجســر  يســاهم  حيــث  هامــة 
حركــة  وتســهيل  الزراعيــة  العمليــة 
األهالــي وتنقلهــم بيــن مختلــف مناطــق 

وريفهــا. القصيــر 

الفنيــة  الخدمــات  مديــر  وأكــد 
بحمــص أن أعمــال التأهيــل بمنطقــة 
القصيــر شــملت إعــادة تأهيــل عــدة 

ومنهــا  للتخريــب  تعرضــت  جســور 

مســتمرة  بخطــوات  الخشــب  جســر 

لتســهيل حركــة األهالــي والمزارعيــن.
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نساء سوريات نفضن غبار الحرب

فكّن منارًة لمن حولهّن             ميراي ابراهيم

جرعة من األمل ...

تّهون رحلة من المعاناة              ميراي ابراهيم

 Uplifting Syrian حصدت مبادرة
تأثيراً  األكثر  المبادرة  جائزة   Women
المبادرة  أن  ويذكر  األوسط،  الشرق  في 

تأسست في منتصف 
العام  من  آذار  شهر 
ونشاطاتها   2021
مجانية  جميعها 
االنترنت،  وعبر 
بناء  إلى  وتسعى 
في  مستدام  سالم 
خالل  من  سورية 
النساء  التركيز على 
عن  ومساعدتهم 
دورات  طريق 

تحقيق  هدفها  ومناقشات  عمل  وورشات 
الوضع  وتحسين  الجنسين  بين  المساواة 
صالح  في  يصب  ما  وكل  االقتصادي، 
المجتمع العام عامة ويخدم غرض إعادة 

بنائه.
وفي هذا السياق علقت “ ميشلين وهبي” 
تقيم  حمص  مدينة  من  سورية  فتاة  وهي 
في اإلمارات أثناء تسلمها الجائزة بالنيابة 
عن رئيس مجلس اإلدارة بصفتها رئيس 
قسم كتابة المحتوى وقسم العالقات العامة 

دائمـــاً مـــا يحتـــاج اإلنســـان وفـــي 
ــى أشـــخاص  ــه إلـ ــل حياتـ ــع مراحـ جميـ
ـــم  ـــى مـــر العصـــور ل يســـتند عليهـــم، وعل
ـــرده  ـــى الســـير بمف ـــدرة عل يكـــن ألحـــد الق
فـــي دروب الحيـــاة الصعبـــة فـــكل منـــا 
ـــق،  ـــه الطري ـــون علي ـــخٍص يّه ـــاج لش يحت
فكيـــف لـــو أصـــاب المـــرء مرضـــاً وليـــس 
ـــن  ـــم م ـــرطان ك ـــر كالس ـــرض آخ كأي م
الحـــب والدعـــم يحتـــاج إليـــه ليشـــعر 
ـــن  أنـــه بمأمـــن وليتجـــاوز كل مرحلـــة م
مراحـــل العـــالج الطويـــل القاســـي كـــم 
ــاء  ــه للقضـ ــب أن ترافقـ ــوة يجـ ــن القـ مـ

علـــى مـــرض ســـكن أحشـــاءه.
من  أنه  وإلثبات  المنطلق  هذا  ومن 
جانب  إلى  اإلنسان  وقوف  الضروري 
الظروف  اإلنسان وخاصة في ظل  أخيه 
مجتمعي  تكاتف  من  بد  ال  كان  الراهنة 
فكانت  المرض،  ذلك  أصابهم  من  لدعم 
النفسي،  الدعم  ومنها  كثيرة  األساليب 
اإلضاءة  من  بد  ال  كان  ألهميته  ونظراً 
عليه من خالل لقاء خاص لجريدة حمص 
كلية  ( خريجة  حنا  ) سمر  الدكتورة  مع 
على  والحائزة  نفسي  إرشاد  التربية 

دراسات عليا باختصاص تربية الطفل.
األعمال  خالل  ومن  أنه  أكدت  والتي 
التي قامت بها في مجال الدعم النفسي، أن 
يعيش  أن  الممكن  من  السرطان  مريض 
حالة نفسية سيئة ناتجة عن القلق والخوف 
الجرعات  تأثير  أن  كما  الموت  من 
واألدوية تزيد األمر سوءاً مما يؤدي إلى 

عدم تجاوبه مع العالج.
أمــا عــن ماهيــة األســاليب التــي يجــب 
ــل  ــن أج ــه م ــوة بداخل ــق الق ــا لخل إتباعه
تجاوبــه مــع العــالج ؟أشــارت أن أحــد 
شــبكة  علــى  التركيــز  هــي  األســاليب 
ــي  ــة واألســرية والت ــات االجتماعي العالق
لهــا دور مهــم وإيجابــي بدعــم المريــض، 
كمــا أن تقبلــه للحالــة التــي يمــر بهــا 
ــل  ــة التفاصي ــا ومعرف ــق فهمه ــن طري ع
والتعليمــات التــي يجــب إتباعهــا مــن قبلــه 
ــالج. ــتجابته للع ــي إس ــر ف ــا دور كبي له

من  بالعالج  البدء  وقبل  أنه  مؤكدة 
الضروري تهيئة المريض نفسياً من قبل 
عنه،  ستنتج  التي  اآلثار  حول  الطبيب 
علماً أنه سوف يمر بحالة من الحزن من 

تطوعي خرجت  المبادرة هي عمل  “أن 
على  والمعاناة وعملت  الحرب  من رحم 
بنهوض  المساهمة 
السوري  المجتمع 
نسائه،  من  بدءاً 
مشيرةً أن االعتراف 
قبل  من  بالمبادرة 
يمثل  المنظمة  هذه 
األهمية  بغاية  أمراً 
وفي  لهم،  بالنسبة 
أن  أكدت  الختام 
هي  الجائزة  هذه 
لكل متطوع في المبادرة أعطى من جهده 
وتعبه دون مقابل في حين كان عقله وباله 

مشغولين بتأمين لقمة العيش.”

تقييم  بعد  تمنح  الجائزة  هذه  أن  يذكر 
تأثيراً،  األكثر  للمشروع  التحكيم  لجنة 
التنوع  تعزيز  في  المساعدة  هدفها  والتي 
وتحقيق التكافؤ بين الجنسين في مجاالت 

العلوم والتكنولوجيا والهندسة.

الطبيعي المرور بها وعيشها، ولكن ال بد 
من توعيته إلى أن الحالة النفسية لها دور 

مهم في تجاوبه مع العالج.

المريض  استجابة  عدم  حال  وفي 
من  فإنه  بالشفاء  األمل  فقدان  و  للعالج 
الجيد مساندته و دعمه من خالل الحضور 
والتواجد معه وتشجيعه كي يعيش تفاصيل 

كل يوم ويستمتع به.

المرافقين  األشخاص  أن  ونوهت  كما 
لمرضى السرطان بحاجة إلى دعم نفسي 
الذي  والضغط  والتوتر  للخوف  نظراً 
يكون  وذلك  المحنة،  هذه  في  به  يمرون 
من  الحالة  مع  التعامل  على  بمساعدتهم 
على  اإلضاءة  فيها  يتم  جلسات  خالل 
الدور الذي يستطيع كل شخص القيام به 
لمساندة المريض، علماً أن تقديم جلسات 
جماعية ألشخاص يعانون من نفس الحالة 
مهم جداً لتشاركهم المعاناة نفسها وتبادل 
نشاطات  توفير  إلى  باإلضافة  الخبرات، 

اجتماعية وترفيهية لهم.

متابعة  المهم  من  أنه  وأضافت 
المرض  على  تغلبوا  الذين  األشخاص 
نظراً للقلق الذي من الممكن أن يرافقهم، 
وذلك عن طريق شحنهم بالطاقة اإليجابية، 
التي  لديهم،  القوة  نقاط  على  والتركيز 

ساعدتهم على الشفاء.

فيها  يكون  التي  الحاالت  عن  أما 
البحث عن  أنه يتم  األهل غائبون ذكرت 
األبعد  الدائرة  من  الداعمين  األشخاص 
لمساندة المريض وتحسين حالته النفسية.

أهمية  على  شددت  اللقاء  ختام  وفي 
مع  يترافق  أن  يجب  الذي  النفسي  الدعم 
العالج الدوائي فهو مكمل ومساعد خالل 

هذه المرحلة.

نشروا  العافية  بقيمة  شعرنا  بفضلهم 
الحب في كل بيت سكنوه وفي كل مجتمع 
كانوا جزءاً منه للقوة كانوا رمزاً وللصبر 

ينحت لهم تمثال.

مصابيٌح وِظالل ... تتمة      ميراي ابراهيم 
“مصابيح  كاتب  استطاع  إنسانية  برؤى 
وكلماٍت  مقوالٍت  لنا  يوصل  أن  وظالل” 
وحبكٍة  وبحرفيٍة  حياته،  مسيرة  عن  عبّرت 
الحياة  بعيدة عن سابقتها من قصص  إبداعية 

في  الذي  الطويل  السرد  ذات 
داخل  تخلق  األحيان  من  بعٍض 
صاغ  الملل  من  حالةً  القارئ 
الكاتب عبارات المست وجداننا 

وبعضها اآلخر المس قلوبنا. 
النور  أبصر  الذي  الكتاب 
شهر  من  والعشرين  الثامن  في 
مركز  في   2022 عام  أيلول 
توقيع  بحفل  الثقافي  حمص 
وشهد  الثقافة  مديرية  نظمته 
وشعراء  ألدباء  كبيراً  حضوراً 

لكاتبه  حياة  تجربة  خالصة  ويُعد  ومفكرين، 
والباحثين  الكتّاب  من  وهو  )يزيد جرجوس( 
في مجاالت الفكر السياسي واإلنساني، إضافة 

إلى نشاطاته في العمل االجتماعي.
نجد داخل ثنايا الكتاب ذلك الشخص الذي 
عانا من الفقدان، كما نجد شخصاً قوياً وآخر 

ضعيف شخصاً متفائالً وآخر حزين.
بين  ووضع  والمبادئ،  القيم  عن  تحدّث 
األحالم  إلى  للوصول  مفتاحاً  أوراقه  أسطر 
التي ال تكون سوى بالعمل والطموح والصبر.

دعا للخير الذي يجب أن نصنعه لنحصل 
عليه. عبّر عن حبه للوطن الذي يُزهر عندما 

نحمله في قلوبنا.
تحدّث عن اإلرادة التي تزداد عندما نلتزم 

بواسطته  الذي  األلم  وعن  نحبه.  ال  بعمل 

إلى  بصيرتنا  وفتح  لدينا.  ما  أفضل  نُخرج 

أهمية األشخاص الذين يُحاربوننا فكل شخص 

درساً  يكون  حياتنا  في  يمر 

لالستمرارية. 

أكد  اإلطار  هذا  وفي 

األستاذ ) يزيد جرجوس( في 

أن  حمص  لجريدة  تصريح 

تجربة  خالصة  هو  الكتاب 

من  التعبير عنها  تم  شخصية 

تجميعها  تم  مقوالت  خالل 

منذ سنوات، ُمضيفاً أن أفكار 

شخص  كل  وواجب  ضمير  تالمس  الكتاب 

الجميلة  باآلراء  سعادته  عن  وعبّر  كما  فينا، 

التي أتت بعد طرح الكتاب، وأشار أن هناك 

إطالق  سيتم  الذي  وظالل(  )لمصابيح  تكملة 

جزء ثاني له قريباً.

بتلك العبارات وغيرها والتي بعضها كان 

قيِّماً وبعضها اآلخر كان أفكاراً إلرشادنا إلى 

طريق أحالمنا وبعضها كان خالصة تجربة 

عبّرت عن كاتبها الذي تميز بإبداعه واجتهاده 

وطموحه العالي، نشاهد مستقبالً ُمشرقاً لوطن 

يوجد على أرضه الكثير من المواهب.
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 المونديال العربي....
ظهور عربي استثنائي...

أرقام محطمة.... ومفاجآت 
مدوية....وشمس األرجنتين 

تسطع في سماء الدوحة
يزن ديب

منــذ أن حصلــت قطــر علــى حــق 
بــدأ  العالمــي،  المونديــال  اســتضافة 
التشــكيك فــي قــوة و ثقافــة كــرة القــدم فــي 
ــي  ــة 113 ف ــل المرتب قطــر إذ كانــت تحت
التصنيــف العالمــي، وأبــرز إنجازاتهــا 
مرتيــن.  العربــي  الخليــج  كأس  هــو 
واســتمر الحديــث عــن وجــوب ســحب 
الترشــيح لعــدة أســباب منهــا الحديــث 
عــن وفــاة عــدد مــن العمــال أثنــاء تشــييد 
المالعــب، باإلضافــة لدرجــات الحــرارة 
ــن  ــى أداء الالعبي ــا عل ــة وتأثيره المرتفع
وآخرهــا فيمــا أســمته وســائل اإلعــالم 
فرضتهــا  التــي  بالقيــود(   ( األوروبيــة 

قطــر علــى المشــجعين.
لكــن كل هــذا لــم يثــن مــن عزيمــة 
وإصــرار لجنــة التنظيــم التــي عملــت 
فــي العلــن وفــي الكواليــس إلنجــاح هــذه 

النســخة االســتثنائية.
منتخبــات  دخلــت  التاريــخ  وبحكــم 
 - فرنســا   - األرجنتيــن   - )البرازيــل 
ألمانيــا - اســبانيا( كمرشــحين فــوق العادة 
انقســم  فيــم  الذهبيــة،  بالــكأس  للظفــر 
المتابعيــن حــول هويــة الحصــان األســود 
للبطولــة، أمــا علــى الصعيــد العربــي فقــد 
أفــرزت القرعــة عــن مواجهــات صعبــة 
اإلجمــاع  وكان  العربيــة  للمنتخبــات 
حينهــا علــى صعوبــة المهمــة فــي تجــاوز 
الــدور األول، لكــن معظــم هــذه التوقعــات 
ــآت  ــة للمفاج ــة نتيج ــر صحيح ــت غي كان
التــي حصلــت لتعطــي هــذا المونديــال 

ــرى. ــآت الكب ــال المفاج ــب موندي لق
دور المجموعات:

ــة  ــى والثاني ــن األول ــت المجموعتي كان
ــت  ــث تأهل ــة مفاجــآت حي ــدة عــن أي محي
وانكلتــرا  والســنغال  هولنــدا  منتخبــات 

والواليــات المتحــدة األمريكيــة.
وفــي المجموعــة الثالثــة حقــق منتخب 
األخضــر الســعودي أولــى هــذه المفاجآت 
ــره  ــد تأخ ــن بع ــب األرجنتي ــزم منتخ وه

ــفع  ــم يش ــار ل ــذا االنتص ــن ه ــدف، لك به
للســعوديين فخرجــوا رفقــة المكســيك مــن 
الــدور األول رغــم األداء الكبيــر الــذي 
األرجنتيــن  ولتتأهــل  الالعبــون  قدمــه 

ــدا. وبولن
قــدم  الرابعــة  المجموعــة  وفــي 
تكلــل  أداء مشــرفاً  التونســي  المنتخــب 
ــا،  ــب فرنس ــل اللق ــى حام ــوز عل ــي الف ف
لكــن هــذا الفــوز جــاء متأخــراً ليغــادروا 
الــدور األول رفقــة الدانمــارك وتتأهــل 
فرنســا واســتراليا فــي إحــدى مفاجــآت 

هــذه البطولــة.
أمــا فــي المجموعــة الخامســة تأهلــت 
ــبانيا  ــت إس ــان و كوســتاريكا وأقصي الياب
ــدة خمســة  ــذا حــدث لم ــن ه ــا )لك وألماني
األلمــان  عــاد  حيــث  فقــط(  دقائــق 
بالنتيجــة وفــازوا علــى كوســتاريكا لكــن 
الســاموراي اليابانــي كان يقبــض علــى 
ــي  ــادور ف ــاعده المات ــوة وس الصــدارة بق
ذلــك لكــي يتجنــب مالقــاة البرازيــل فــي 
ربــع النهائــي لتخــرج ألمانيــا مــن الــدور 
ــد  ــي بع ــى التوال ــة عل ــرة الثاني األول للم

مونديــال روســيا 2018.

وفــي ســادس المجموعات لم يكن أشــد 
المتفائليــن بعنصــر المنتخــب المغربــي و 
المــدرب وليــد الركراكــي يتوقــع وصــول 
المغــرب لمــا وصلــت إليــه، لكــن الــروح 
العاليــة واالحترافيــة الكبيــرة التــي يتمتــع 
بهــا المــدرب والالعبيــن والرغبة بإســعاد 
المســتحيل  جعلــت  بالدهــم  جماهيــر 
ممكنــا. فاســتطاع أســود األطلــس إقصــاء 
ثالــث التصنيــف العالمــي منتخــب بلجيــكا 

كرواتيــا  أمــام  المجموعــة  ويتصــدر 
ــة النســخة الســابقة. وصيف

فــرض  الســابعة  المجموعــة  وفــي 
ــع  ــى الجمي ــم عل راقصــو الســامبا إيقاعه
ــوق العــادة  ــحين ف ــم مرش ــوا أنفس وأعلن
للقــب العالمــي علــى الرغم من خســارتهم 

ــرون.  ــام الكامي ــة أم المفاجئ
رافقــت سويســرا  مفاجــآت  وبــدون 
المنتخــب البرازيلــي إلــى الــدور الثانــي.
تصــدرت  المجموعــات  ثامــن  فــي 
كريســتيانو  نجمهــا  بقيــادة  البرتغــال 
لتحــدث  المجموعــة،  ترتيــب  رونالــدو 
مفاجــأة أخــرى وتتأهــل كوريــا الجنوبيــة 
علــى حســاب األوروغــواي بطــل العالــم 
لــكل مــن  نهايــة حزينــة  فــي  الســابق 

لويــس ســواريز وإدينســون كافانــي.
حققــت  النهائــي  ثمــن  دور  فــي 
 - األرجنتيــن   - هولنــدا  منتخبــات 
ــرا  ــا - إنكلت ــا - فرنس ــل - كرواتي البرازي
- البرتغــال الفــوز دون أيــة صعوبــات 
أو عوائــق، أمــا منتخــب أســود األطلــس 
ــأة  ــق المفاج ــال حق ــذا الموندي ــس ه عري
وضــرب الماتــادور اإلســباني فــي مقتــل 
ــر  ــد أن ج ــدور بع ــذا ال ــن ه ــه م وأخرج
المبــاراة إلــى ركالت الجــزاء الترجيحيــة 
ــو  ــا الحــارس ياســين بون ــق فيه ــي تأل الت

بصــد ركلتيــن للماتــادور.
ليقــوم بعدهــا اإلتحــاد اإلســباني لكــرة 
القــدم بإقالــة لويــس أنريكــه مــن منصبــه.
حزينــاً  كان  النهائــي  ربــع  مشــوار 
علــى عشــاق الســامبا ومشــجعي اإلنكليــز 
مودريتــش  يــد  علــى  خــرج  فــاألول 
ورفقائــه بــركالت الجــزاء الترجيحيــة 
ــل  ــق حام ــن طري ــي ع ــي أقص ــا الثان أم
بدورهــا  األرجنتيــن  فرنســا،  اللقــب 
حارســها  لــوال  البطولــة  تــودّع  كادت 
الشــاب إيمليانــو مارتينيــز، الــذي تصــدى 
لركلتــي جــزاء للطواحيــن الهولنديــة، أمــا 
ــرج  ــه وأخ ــع تألق ــي تاب ــب المغرب المتخ

ارتقــاء  بفضــل  البرتغالــي  المنتخــب 
ــق  ــذي حق ــري ال المهاجــم يوســف النصي
أعلــى قفــزة  فــي تاريــخ كأس العالــم 

)2.78(متــر.
الحلــم  انتهــى  النهائــي  فــي نصــف 
الفرنســيين  خبــرة  وتفوقــت  المغربــي 
علــى شــجاعة أســود األطلــس لتتأهــل 
فرنســا إلــى النهائــي الثانــي علــى التوالــي 
والرابــع خــالل النســخ الســبعة األخيــرة، 
فيمــا اســتطاع ميســي ورفاقــه القبــض 
علــى الكــروات والتأهــل إلــى النهائــي 

ــم. الحل
فقــد حملــت  النهائيــة  المبــاراة  أمــا 
ــن أوالً  ــت األرجنتي ــدة فتقدم ــات عدي تقلب
انتظــر  ثــم  ماريــا  ودي  ميســي  عبــر 
مبابــي حتــى الدقيقــة 80 ليحــرز الهــدف 
األول ويتبعــه بالهــدف الثانــي بعــد دقيقــة 
واحــدة فقــط ويذهــب اللقــاء إلــى األشــواط 
اإلضافيــة، حيــث اســتمرت اإلثــارة فعــاد 
ــن  ــن لك ــدم لألرجنتي ــرز التق ــي وأح ميس
مبابــي  يعــود  بدقيقتيــن  النهايــة  وقبــل 
ويعــدل النتيجــة ليذهــب الفريقــان إلــى 
ــة بعــد أن شــهد  ركالت الحســم الترجيحي
اللقــاء فــي وقتيــه األصلــي واإلضافــي 
ثــالث ركالت جــزاء ســجلت كلهــا عبــر 
ميســي ومبابــي بواقــع ركلتيــن. ليأتــي 
أفضــل حــارس فــي البطولــة إيمليانــو 
ــي  ــز وينصــب نفســه نجمــاً للنهائ مارتيني
ــان لينتهــي  ــة كينغســلي كوم بصــده لركل
ــاء بتحقيــق األرجنتيــن للقبهــا الثالــث  اللق
وهــو األول فــي عهــد ميســي الــذي حقــق 

ــه. ــع منتخب ــة م ــوالت الممكن كل البط



أ.د “عصــام ملحــم” عــن  وتحــدث 
دور المركــز الســوري البيالروســي فــي 
ــاون  ــص، وتع ــة حم ــار مدين ــادة إعم إع
بالروســيا معهــم فــي ترحيــل األنقــاض، 
وامتالكهــم اآلليــات واإلمكانيــات العلميــة 
لفــرز األنقــاض وإعــادة  واالقتصاديــة 
تدويرهــا، ووجــود نيــة بعمــل مؤتمــر 
ــوري  ــال الس ــال األعم ــق لرج ــي دمش ف
والبيالروســي للحديــث عــن كيفيــة إعــادة 
اإلعمــار، مؤكــداً وجــود عالقــة وصداقــة 

ــن. ــن البلدي ــى مســتٍو عــاٍل بي ــة عل متين

وعــن أهميــة المؤتمــرات التــي تقيمهــا 
ضــرورة  إلــى  أشــار  البعــث  جامعــة 
التواصــل مــع الكــوادر االختصاصيــة 
وأّن  وخارجــه،  القطــر  داخــل  مــن 
الجامعــة تأخــذ منحــى بحســب تخصصهــا 
ــاث  ــم األبح ــر وعــرض أه ــة مؤتم إلقام
العلميــة للنهــوض بالواقــع االقتصــادي 
أن  مؤكــداً  ســورية،  فــي  والعمرانــي 
كــوادر جامعــة البعــث علــى أتــم اســتعداد 
للتعــاون وإعطــاء األفــكار والخبــرات 
بســورية وإعــادة  للنهــوض  الموجــودة 
ــة المنشــآت الهندســية. ــى كاف اإلعمــار إل

الوضــع االقتصــادي وتكلفــة مــواد البناء، 
ووجــود الكثيــر مــن الورشــات العشــوائية 
للبنــاء، وغيــاب ضبــط الجــودة فــي كافــة 
مــواد البنــاء مــن أهــم العوامــل التــي 
تعرقــل مرحلــة اإلعمار، مؤكــداً ضرورة 
رادعــة  وقوانيــن  إجــراءات  وجــود 
لهــذه األمــور، إضافــة إلــى ضــرورة 
ــن ســالمة  ــم ســالمة المنشــآت و تأمي تقيي
ــات مــن خــالل وضــع اإلشــارات  الطرق
ــات  ــة وإصــالح الحفري والخطــوط الداّلل
ــاء  ــرور، خاصــة أثن ــة الم ــهيل حرك لتس
الضبــاب ليــالً، لتفــادي وقــوع خســائر 

اقتصاديــة وبشــرية. 

كمــا أشــار فــي حديثــه إلــى وجــود 
عشــرات اآلالف مــن األبنيــة فــي ســورية 
غيــر مســتثمرة ومبنيــة علــى الهيــكل 
وتتــرك لعشــرات الســنوات، وأنهــا كتــل 
مجمــدة، ويجــب توجيــه رأس المــال إلــى 
منشــآت زراعيــة وصناعيــة ألن ذلــك 
يعطــي إفــادة ماديــة علــى عكــس منشــآت 
أهميــة  إلــى  منّوهــاً  المجمــدة،  البنــاء 
البحــث فــي مرحلــة اإلعمــار عــن األبنيــة 
البنــاء  مــواد  واســتخدام  المســتدامة، 
الخفيفــة والرخيصــة، وأيضــاً االهتمــام 
باألبنيــة الجميلــة التــي تعطــي منظــراً 

جماليــاً وحضاريــاً للمدينــة.
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حمص  إعمار  إعادة  مرحلة  تعتبر 
أولوية تتطلب مشاركة الجميع من خالل 
المنشآت،  بناء  إلعادة  خطط  وضع 
األنقاض  وترحيل  البناء  جودة  وضبط 
وتقييم سالمة المنشآت الهندسية، وتساهم 
اإلعمار  مرحلة  في  البعث  جامعة 
في  االختصاصية  كوادرها  بمشاركة 
العلمية  والرؤى  الدراسات  وضع 
الهندسية والعمرانية، وللحديث أكثر عن 
أهم الخطوات والضوابط الالزمة إلعادة 
إعمار حمص كان لجريدة حمص لقاء مع 
السوري  الخبير  ملحم”  الدكتور “عصام 
في  وأستاذ  والبناء،  التشييد  قطاع  في 
المدنية  الهندسة  كلية  في  المسلح  البيتون 
بجامعة البعث، ورئيس المركز السوري 

البيالروسي للتعاون العلمي والتقني.

البعث  دور جامعة  بداية عن  وتحدث 
واالختصاصية  الهندسية  والكوادر 
عملية  في  المعنية  الجهات  مع  بالتعاون 
ترحيل األنقاض والطرق الواجب اتباعها 
موضحاً  والتشققات،  االنهيارات  لتفادي 
حجم األضرار التي تعرضت لها المباني 
اإلرهابية،  األعمال  نتيجة  والمنشآت 
كيفية  حول  علمية  أبحاثاً  وضعوا  وأنهم 
إعادة  وإمكانية  األنقاض  من  االستفادة 
تدويرها واستخدامها في البناء وحصولهم 

الدكتور عصام ملحم لجريدة حمص..  مرحلة إعادة اإلعمار تتطلب
كوادر اختصاصية وأبحاث علمية يجب أن تبصر النور                         سلوى شبوع 

فن القدود ...                                                             أمين رومية

على نتائج إيجابية في هذا المجال، مشيراً 
بالعوامل  الهندسية  المنشآت  تأثر  إلى 
المحيطة، وضرورة تعزيز دور المهندس 
أجل  من  عام  بشكل  الهندسي  العمل  في 
التصدعات  من  وحمايتها  المباني  تقوية 
البعث  جامعة  في  وأنّهم  والتشققات، 
كجهة علمية، يتصدون لكافة المشكالت، 
ويضعون لها الحلول بالتعاون مع جهات 
ويقيمون  والنقابات،  كالوزارات  أخرى 
الهندسية  المنشآت  لحماية  علمية  أبحاثاً 
األبنية  هدم  على  والعمل  التصدع،  من 
اآليلة للسقوط وترحيلها، والتي يمكن أن 
أضراراً  يسبب  مما  مفاجئ  بشكل  تنهار 
على  الناس  وتشجيع  بشرية،  وخسائر 
إزالة األبنية المتصدعة، ووضع ضابطة 
بناء جديدة بزيادة عدد الطوابق السكنية، 
وأن يوجد جدوى اقتصادية في حال هدم 
يتولى رجال  بحيث  تنفيذه،  وإعادة  البناء 
األعمال أمور الهدم والبناء، بحيث يكون 
البناء الجديد مؤلفاً من عدة طوابق يستفاد 

منها أصحاب العقار.
ــع  ــى المواق ــاظ عل ــة الحف ــن أهمي وع
معهــا  التعامــل  وكيفيــة  األثريــة 
أكثرهــا  تعــرض  أن  بعــد  وخصوصــاً 
للعبــث والتخريــب إضافــة إلــى الظــروف 
ــة  ــة، أوضــح أّن المنشــآت األثري المناخي
يتــم التعامــل معهــا بشــكل خــاص يختلــف 
عــن التعامــل مــع المنشــآت الهندســية 
هندســية  كــوادر  وتحتــاج  العاديــة، 
للحفــاظ  الترميــم  إلعــادة  متخصصــة 
اقتصاديــة  ثــروة  باعتبارهــا  عليهــا 

وحضاريــة. وتاريخيــة 
وعــن أهــم الصعوبــات التــي تواجههــم 
فــي مرحلــة إعــادة اإلعمــار، بيّــن أّن 

الدارسين  باهتمام  القدود  فن  يحظ  لم 
قياساً  العربي  الغناء  فنون  في  والباحثين 
كالموشح  المعروفة  الغنائية  بالقوالب 
بحثاً  أشبعت  التي   ... والقصيدة  والدور 
التي  األبحاث  بعض  ،ماخال  وتحليالً 
وثّقت عدداً من القدود الدينية ) المسيحية 
أتباع  لدى  المتداولة    ) واإلسالمية 
كنائسهم  في  المسيحية  المذاهب  بعض 
مجالسهم  في  المسلمين  من  والمتصوفة 
وخلواتهم ومازال الغموض يكتنف مبتكر 

هذا الفن و زمن ابتكاره 
أفرام  القس  إلى  ينسبها  من  فهناك 
الشيخ  إلى  ينسبها  والبعض  السرياني 
اآلخر  والبعض  الحمصي  الجندي  أمين 
ينسبها  إلى الشيخ عبد الغني النابلسي .. 
هذا  في  الخوض  وقبل  البداية  في  ولكن 

بالمعنيين  التعريف  من  لنا  المضمارالبد 
اللغوي واالصطالحي للقد 

لمعنى  الحقيقية  الداللة  عند  نقف  لكي 
القد 

أما المعنى اللغوي فهو : القامة ..القوام 
..

أو  للقوام  والقد هو اصطالح مجازي 
القامة ..

وهو أيضاً أن تصنع شيئاً على مقدار 
على  منظوم  شعر  هو  ،فالقد  آخر  شيء 
من  غيرها  أو  شعبية  ألغاني  أعاريض 

قوالب الغناء العربي .. 
الغناء  قوالب  ضمن  القد  اليصنّف   
الموسيقا  مؤتمر  كتاب  وفي   ، العربي  
في   1932 سنة  المنعقد  األول  العربية 

القوالب  ضمن  من  القد  يُذكر  لم  مصر 
الغنائية العربية المعروفة  والسبب يعود 
إلى أن القد ليس قالباً قائماً بذاته  وإنما هو 
إبداع شعري مرّكب على لحن معروف ) 
موشح- قصيدة - أغنية شعبية ...(  ولكن 
على  المبنية  القدود  هو  تداوالً  األكثر 
األغاني الشعبية  ، وفي كثير من األحيان 
الروي  بحرف  القد  نظم  عند  التقيد  يتم 
ليس  هذا  ولكن  األساس  لألغنية  والقافية 

شرطاً في نْظم القدود
الجندي  أمين  للشيخ  قد  ذلك   ومثال 

يقول فيه:
نديمي حي.           بذاك الحي

غزال الحي.            بديع الزي
وهو على عروض ألغنية شعبية :

الوي الوي             الوي الوي
تحاللي من هللا       يانور عيني

التي  الزمنية  الفترة  عن  البحث  أما 
صعب  أمر  فهو  الفن  هذا  ابتكار  شهدت 
مستحيالً  يكون  ويكاد  وعرة   وُسبُله 
بعض  عن  أبحث  أن  حاولت  ولكني   ،
الدالئل التي يمكن لها أن ترشدنا للوصول 
البتكار  المبكرة  المحاوالت  بعض  إلى 
المصادر  في  البحث  من خالل  الفن  هذا 
والمراجع التي اهتمت بالغناء العربي قبل 
الوجود  نادرة  تكون  تكاد  والتي  اإلسالم 
التي  القليلة  الصفحات  بعض  باستثناء 
الغناء  واقع   إلى  عابر  بشكل  ألمحت 
العربي في ذلك العصر  .. ففي كتاب “ 
الطرب عند العرب” لعبد الكريم العالف 
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»حسان لباد« مايسترو عظيم
وعلم من أعالم مدينة حمص  سلوى شبوع 

والفنية  الثقافية  الساحة  شهدت 
في  كبيراً  ازدهاراً  حمص  مدينة  في 
أنواعها  بمختلف  واألنشطة  المهرجانات 
من  عافيتها  المدينة  استعادت  أن  بعد 
األمان  وعودة  الحرب  وتداعيات  آثار 
إلى  ذلك  ويؤشر  أهلها،  إلى  واالستقرار 

نهضة ثقافية واتجاه المدينة 
بقوة إلى االنتعاش الفكري 
في  وخصوصاً  والثقافي 
األستاذ  ثقافتها  مدير  عهد 

“حسان لباد”.
من  “لباد”  وأثبت 
خالل إدارته لمديرية ثقافة 
حمص قدرته على تطوير 
الحركة الثقافية واستقطاب 
لحضور  كبير  جمهور 
وثقافية  فنية  فعاليات 

مسرح  على  مستمر  بشكل  تقام  متنوعة 
قصر الثقافة وفي المراكز الثقافية التابعة 

للمديرية.
مدينة  أعالم  أهم  أحد  لباد”  “حسان 

المعهد  حمص وهو خريج 
والفنون  للموسيقا  العالي 
على  وحاصل  المسرحية، 
في  الماجستير  درجة 
العلوم الموسيقية، وعازف 
السمفونية  الفرقة  في  أول 
أول  وعازف  الوطنية، 
الموسيقية  أوركسترا  في 

العربية.
 2010 العام  وفي 

و  خبير،  بصفة  البعث  جامعة  في  دّرس 
الوادي  الموسيقا في معهد صلحي  دّرس 
نقابة  في  عضو  وهو  دمشق،  مدينة  في 
سورية  دولته  ومثّل  السوريين،  الفنانين 
وأوربية،  عربية  دولة   23 من  أكثر  في 
من  وتقدير  خبرة  شهادات  على  وحاز 
أسس  وقد  العالميين،  الموسيقيين  كبار 
معهد محمد عبد الكريم في حمص التابع 

لوزارة الثقافة وكان مديراً سابقاً للمعهد.
حمص  لثقافة  مديراً  تعيينه  وبعد 
من  قوية  ثقافية  بحركة  المدينة  زخرت 
خالل الفعاليات والمهرجانات الفنية التي 
عراقتها  وإبراز  تطويرها  في  ساهمت 

وتراثها وأصالتها.
الثقافة  وزارة  أصدرت  أن  وبعد 
المسرح  دائرة  بإحداث  قراراً  السورية 
القومي في حمص تتبع لمديرية المسارح 
مديراً  لباد”  “حسان  ُكلّف  والموسيقا 
إلى  إضافة  حمص  في  القومي  للمسرح 

عمله مديراً للثقافة.
وتنشيط  تفعيل  في  “لباد”  وساهم 
من خالل  في حمص  المسرحية  الحركة 
خشبة  على  مسرحية  أعمال  عدة  إقامة 
الممثلين  من  نخبة  بمشاركة  المسرح 

والمخرجين  المواهب  وأصحاب 
االختصاصيين في مجال المسرح.

مديرية  أوركسترا  “لباد”  أسس  كما 
واألضخم  األولى  وهي  حمص  ثقافة 
حيث  من  المحافظة،  في  نوعها  من 
والمغنيين  العازفين  عدد 
والكورال والتي مثّلت مدينة 
فعاليات  عدة  في  حمص 
على  أقيمت  ومهرجانات 
الثقافة  قصر  مسرح  خشبة 
إلى  إضافة  حمص،  في 
والوادي،  القلعة  مهرجانات 
االوركسترا  وتميّزت 
وتقديمها  الالفت،  بأدائها 
وعالمية،  عربية  موسيقية  مقطوعات 
وطنية  وأغان  غنائية،  ومونولوجات 
حفالت  وتعتبر  وعربية،  محلية  وتراثية 
أوركسترا مديرية الثقافة من أهم الحفالت 
من  والمنتظرة  المميزة 
حمص،  مدينة  أهالي  قبل 
أثناء  المسرح  ويشهد 
غفيراً  جمهوراً  العرض 
والزوايا  المقاعد  به  تغّص 
على  يدل  وهذا  والجوانب، 
األوركسترا  أداء  عظمة 
“حسان  المايسترو  بقيادة 

لباد”.
وبصفة رسمية تّم منحه مؤخراً صفة 
فخراً  بذلك  ليكون  أوركسترا”،  “قائد 
ألبناء مدينة حمص الجمهور العظيم الذي 
طالما عبّر عن محبته وإعجابه بالعروض 
المتنوعة من خالل الحضور والتفاعل مع 
كافة األنشطة التي تقام على مسرح قصر 
ومتابعة  باهتمام  جميعها  وتأتي  الثقافة، 
القومي  والمسرح  الثقافة  مدير  قبل  من 
المايسترو  األوركسترا  وقائد  حمص  في 

العظيم “حسان لباد”.

لألستاذ “حسان  تتمنى  جريدة حمص 
لباد” دوام الصحة والعافية والتألق الدائم، 
واالستمرارية بالعطاء لما هو خير ألبناء 

مدينة حمص.

...وتزعم  1945.يقول:  سنة  المطبوع 
األساطير العربية إن أول من شدا بالغناء 
قينتان لمعاوية بن بكر أحد العماليق األُول 
القيان  بين  إثرهما  على  الغناء  ذاع  ثم   ،
بألحان  العربي  الشعر  يتغنين  كن  ألنهن 
إحداهما  اسم  إن  ويقال  ويونانية  فارسية 

كان “يُعاد والثانية يماد” 
ــه  ــي كتاب ــي ف ــد ســماهما األصفهان وق
بجرادتــي عــاد... وكانــت  “األغانــي” 
العــرب تســمي المــرأة المغنيــة جــرادة ..
كانتــا  الجرادتيــن  أن  هــذا  معنــى 
ــي  ــي أو اليونان ــعر الفارس ــتبدالن الش تس
بشــعر عربــي علــى قــدّ تلــك األلحــان بمــا 
يتوافــق مــع إيقاعاتهــا  وأوزانهــا  ، ولكــن 
هنــا البــد لنــا مــن التســاؤل فيمــا إذا كانــت 
ــل  ــي باألص ــا ه ــى كم ــان تبق ــك األلح تل
ــن  ــّن يُجري ــان ك ــا أم أن القي ــد تعريبه بع
عليهــا بعــض التعديــل لكــي توافــق مــزاج 
و  ويتقبّلهــا  آنــذاك  العربــي  المســتمع 

يستســيغها؟
يمكنني أن أزعم  أن بعض التعديالت 
كانت  تعتري تلك األلحان بسبب اختالف 
أبعاد السلم الموسيقي  العربي عن ساللم 
الشعوب األخرى فالسلّم الموسيقي  يشّكل 
جميع  لدى   ، لألّمة  الموسيقية  الهوية 
شعوب العالم ،وهذا ما سنأتي على ذكره 
لدى ابن مسجح وابن محرز والغريض ..
زمنية  مرحلة  عن  نتحدث  هنا  ونحن 
تعود إلى القرنين الثاني والثالث الميالديين 
قبائل  لدى  للقيان  الكبير  االنتشار  حيث 

العرب آنذاك ..
ــالم  ــدر اإلس ــى ص ــا إل ــا انتقلن وإذا م
بــالد  العــرب  دخــول  بعــد  وبالتحديــد 
فــارس واختالطهــم بشــعوب تلــك البــالد 
واكتشــافهم أنماطــاً جديــدة و مختلفــة مــن 
ــم يكــن لهــم عهــد بهــا مــن قبــل  ــاة ل الحي
فمنهــم مــن فُتِــن بتلــك البــالد فأقــام  فيهــا 
ــاز  ــى الحج ــه إل ــاد أدراج ــن ع ــم م ومنه
ومعــه الموالــي مــن الفــرس الذيــن تــم 
اســتقدامهم للقيــام بأعمــال الخدمــة والبنــاء 

وغيرهــا...
ــون  ــوا ينقل ــي كان ــك الموال ولكــن أولئ
معهــم ثقافــة وعلــوم بالدهــم وفنونهــا 
وممــا الشــك فيــه أن مــن بينهــم مــن 

كانــوا يمتلكــون أصواتــاً جميلــة ومعرفــة 
ــي  ــيط الفارس ــده كنش ــاء وقواع ــن الغن بف
بجمــال  الحجــاز  أدهــش ســكان  الــذي 
األلحــان التــي كان يغنيهــا ومنهــم ســائب 
خاثــر  أحــد مغنــي المدينــة المتوفــى ســنة 
ــر  ــه الكثي ــظ عن ــه وحف ــذي الزم 682 ال
مــن األلحــان الفارســية التــي  وضــع لهــا 
ــا .. ــي غنائه ــم شــرع ف ــاً ث شــعراً عربي

715م  سنة  المتوفى  مسجح  بن  أما 
الذي شخص إلى بالد فارس ثم إلى الشام 
النغم  “محاسن”  عنهم  فأخذ  الروم  حيث 
الفارسي والرومي فقيل عنه ،أنه أول من 
األلحان  غنى  أي   ، الفارسي  الغناء  نسخ 
بن  فعل  كذلك  عربي،  بشعر  الفارسية 
محرز المتوفى سنة 715 رّكب األشعار 
الفارسية  األلحان  محاسن  على  العربية 
بعض  مع  بعضها  الممزوجة  والرومية 
عند  الغنائي  الفن  كتاب  في  جاء  كما   (
تاريخ  وكتاب  االختيار  لنسيب  العرب 
ولم   .) فارمر  لهنري  العربية  الموسيقا 
أخذ  فقد  سابقيه،  من  بأقل  الغريض  يكن 
غناء الرهبان في األديرة التي كان يتردد 
ورّكب  العربية   الجزيرة  شبه  في  عليها 
..وفعل  وغناه  غزلياً  عربياً  شعراً  عليه 
التي  الملّحنة  القصائد  مع  ذاته  الشيء 
لها أشعاراً  المآتم فوضع  تُغنى في  كانت 

في الغزل ليتم غناؤها في األفراح .. 

الذين  المغنين  أن  لنا مما سبق  يتضح 
كانوا   ، والروم  الفرس  عن  اقتبسوا 
يختارون “محاسن النغم “ أي مايتفق مع 
خصوصية الغناء العربي ، ولم يكن نقالً 
اعتباطياً وإنما كان يتم إخضاع  ذاك الغناء 
لقواعد الغناء العربي  كضبط  الوزن و 
القوافي وحروف الروي  والتصّرف في 
أبعاد السلّم الموسيقي وقد سّموا هذا الغناء 

بالغناء المتقن ..

مساحة إعالنية
ترحب جريدة حمص بنشر إعالناتكم

 على صفحات الجريدة الكترونيًا أو حتى ورقيًا .
تواصل معنا على الواتساب عبر الرقم:  0993444762
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معجزة إلهية
جويل جرجوس

بأقالم الشباب

 اعطنـــي فنجـــان قهوتـــي وعينيـــك
أبدأ برســـمك...  لكـــي  أمامي   واجلـــس 

الحـــادة بنظراتـــك  فرشـــاتي   أغمـــس 
 و أســـتمد إلهامي من مالمـــح وجهك... 

اهتمامـــي تثيـــر  المعقـــدة   تفاصيلـــك 
فـــي صوتك...  الذي  الـــدفء   ويريحني 

الســـماء إلهية صنعتها  معجـــزة   وكأنك 
 أعتقد بأنك تخفي عنـــي قصة خلقك...!!

 هل يعقل بأن تكون انســـانا طبيعيا مثلنا!
 وأن يكـــون الهنا لـــم يتفنـــن بصنعك... 
 اظـــن بأنك تـــدرك اختالفـــك المرعب 
لتصنـــع  تصمـــت  وبأنـــك 
حولـــك...  مـــن  اســـتفهام   عالمـــات 

وعينيـــك قهوتـــي  فنجـــان   اعطنـــي 
بوصفـــك...  تبحـــر  قصائـــدي   ودع 

بدقـــة عالية   انتقـــي كلماتـــي واختارها 
أرضـــك...  علـــى  بـــذوراً   وانثرهـــا 

 فتثمر بذور إعجابي متحولةً الى عشـــق
ويستســـلم أمامـــك قلبـــي و يقـــع عمداً 

. . . بحبك

عندما تشرق الشمس
أريج باخص

ـــدة هـــي بيـــن مالييـــن مـــن البشـــر  وحي
ـــكل  ـــة ب ـــر مبالي ـــن غي ـــت شـــاردة الذه كان
ـــذت  ـــا. أخ ـــاقطة فوقه ـــوج المتس ـــك الثل تل
تفكـــر بحجـــم البـــؤس الـــذي تعيشـــه 
ـــاء  ـــى اإلصغ ـــد عل ـــم يعت ـــع ل وســـط مجتم
ألنيـــن إمـــرأة مـــن قبـــل، مجتمـــع كل 
ـــم  ـــة عليه ـــة المحافظ ـــور وكيفي ـــه الذك هم

مـــن االنقـــراض..

 فكـــرُت هـــل أســـتحق كل ذلـــك؟ أأنتحر 
ليســـعد الجميـــع؟ فـــي تلـــك اللحظـــة لـــم 
ـــا هـــو الحـــزن  ـــي كامـــل قواهـــا فه تكـــن ف
ـــل  ـــا مث ـــا... إنه ـــا وعقله ـــوق قلبه ـــم ف مخي
ـــم تجـــد  ـــات هـــذا الزمـــن ل ـــر مـــن فتي الكثي
كتفـــاً تتكـــئ عليـــه عنـــد التعـــب بـــل كل 
ـــدري  ـــياً والت ـــاً قاس ـــه كان عقاب ـــا وجدت م

ـــبب. الس

ــا ُخلقـــت لتبقـــى  ــا وحيـــدة ولعلهـ إنهـ
هـــي  فقـــط  الجميـــع  عـــن  بمعـــزل 

الورديـــة.. ووســـادتها 

ــكل  ــرودها وإذ بـ ــن ُشـ ــتيقظت مـ اسـ
تلـــك الثلـــوج توقفـــت عـــن الهطـــول وكأن 
ــري  ــول )اُصبـ ــة تقـ ــارة مبطنـ ــك إشـ تلـ
هنـــاك  غيمـــة  كل  فبعـــد  ياعزيزتـــي 

ــد(. ــن جديـ ــرق مـ ــمس ستشـ شـ

ـــت  ـــبابيك وذهب ـــواب والش ـــت األب أغلق
ـــق. ـــوم عمي ـــي ن ف

الدكتورة »غدير صليبي«.. 
ضرورة االلتزام باإلجراءات 

الوقائية واتباعها للحد من 
انتشار مرض »الكوليرا«

سلوى شبوع

مخاوف كثيرة بين األهالي والمواطنين 
سورية،  في  الكوليرا  مرض  انتشار  من 
الدول  في  انتشاره  بعد  وخصوصاً 
حدوث  أسباب  عن  وللحديث  المجاورة، 
المرض وأعراضه وطرق عالجه، كان 
الدكتورة “غدير  لقاء مع  لجريدة حمص 
صليبي” رئيسة شعبة األمراض السارية 

في مديرية صحة حمص.
مــرض  الدكتــورة  عّرفــت  وقــد 
ــي  ــري التهاب ــه مــرض بكتي ــرا بأن الكولي
ويســبب  األمعــاء،  يصيــب  خطيــر 
اإلســهال واإلقيــاء، وربمــا تتطــور حالــة 
المريــض ويحتــاج إلــى المشــفى فــي حال 
ــذه  ــة ه ــرة حضان ــالج، وأّن فت ــر الع تأخ
الجرثومــة قصيــرة جــداً مــن ســاعتين إلى 
خمســة أيــام، وتســتمر األعــراض مــن ٧ 
ــدوى  ــن بع ــم المصابي ــام، ومعظ - ١٠ أي
بكتيريــا ضمــة الكوليــرا ال تتطــور لديهــم 
ــى الرغــم  ــى اإلطــالق عل األعــراض عل

ــامهم. ــي أجس ــا ف ــود البكتيري ــن وج م
ــراض  ــن األع ــورة ع ــت الدكت وتحدث
الكوليــرا،  مريــض  تصيــب  التــي 
والغثيــان  الحــاد،  المائــي  كاإلســهال 
والعطــش  الجفــاف  وحــدوث  والقــيء 
فــي  مؤلمــة  تقلصــات  مــع  الشــديد، 

الصــدر. أو  البطــن  أو  األطــراف 
وعن أسباب حدوث العدوى أوضحت 
طريق  عن  الجراثيم  انتقال  “صليبي” 
وعن  الملوث،  والطعام  الملوثة،  المياه 
األماكن  في  تطرح  التي  الجسم  إفرازات 

الزراعية وقرب مصادر المياه مما يؤدي 
إلى تلوثها.

الكوليرا  مريض  عالج  كيفية  وعن 
ضرورة  إلى  “غدير”  الدكتورة  أشارت 
شرب كميات كافية من السوائل، وتعويض 
والمصحوبة  المفقودة  واألمالح  الشوارد 
والمضادات  الفموي  اإلرواء  بمحلول 
الحيوية، ومراجعة أقرب مركز صحي، 
الشديدة  الحاالت  بعض  أّن  إلى  مشيرة 
السوائل  وحقن  للمشفى  الدخول  تتطلب 

عن طريق الوريد.
سوريا  في  المرض  انتشار  وعن 
في  إصابات  تسجيل  “صليبي”  بيّنت 
تّم  حمص  مدينة  وفي  محافظات،  عدة 
جيدة،  بحالة  وهم  إصابات  أربع  تسجيل 
يوجد  وال  السيطرة  تحت  الوضع  وأن 
المواطنين،  وبين  المدارس  في  انتشار 
الفتة إلى ضرورة أخذ الحيطة، وااللتزام 
من  للحد  واتباعها  الوقائية  باإلجراءات 

انتشار المرض.
وعن طرق الوقاية من مرض الكوليرا 
الدكتورة  أكدت  العدوى،  انتقال  لتفادي 
اليدين  غسل  ضرورة  صليبي”  “غدير 
متكرر، وشرب  بشكل  والصابون  بالماء 
تعذر  حال  وفي  آمن،  مصدر  من  الماء 
وغسل  لدقيقتين،  غليه  يمكن  إيجاده 
وطهي  جيد،  بشكل  والخضار  الفواكه 
مناسبة،  حرارة  بدرجة  وحفظه  الطعام 
وعدم شرب أو تناول األطعمة المكشوفة 
وضرورة  المصدر،  مجهول  شيء  وأي 
وتركها  مغلقة،  أكياس  في  القمامة  جمع 
رميها  وعدم  لها،  المخصص  المكان  في 
الصحة  متمنية  المياه،  مصادر  قريب 

والسالمة للجميع.

أسرة جريدة حمص تهنئكم بحلول
عيد الميالد المجيد ورأس السنة الميالدية
وتتمنى لكم دوام الصحة والخير والبركة


